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Viaţa lui Kant 

Immanuel Kant s'a născut în 22 Aprilie 1724 la Koenigsberg, 
Prusia răsăriteană, şi a murit tot aci în 12 Februarie 1804. Stu- 
diile pregătitoare pentru Universitate le făcu, dela 1732—1740, 
la Colegiul Friderician, intră apoi la Universitatea din Koenigs- 
berg şi studiă filozofia, matematica şi teologia. După termina- 
rea studiilor universitare, Kant a fost pedagog în mai multe 
familii. 

Cu tratatul „De igne“, Kant dobândi (în 1755) titlul de 
„magister“, iar în urma disertaţiei „Principiorum primorum cog- 
nitionis metaphysicae nova dilucidatio“ i se dădu, la 27 Sep- 
tembrie 1755, „venia legendi“ la Univezsitatea din Koenigsberg. 

Timp de 15 ani Kant rămase „docent privat“ şi ţinu prele- 
geri cari cuprindeau: matematica, fizica, metafizica, filozofia mo- 
rală, geografia fizică, dreptul natural, enciclopedia și istoria fi- 
lozofiei, antropologia, teologia naturală, pedagogia, şi chiar me- 
;canica şi mineralogia. 

La 31 Martie 1770, Kant fu numit „professor ordinarius“ 
pentru logică şi metafizică. 

In anul 1796 bătrâneţele îl determină pe Kant să se re- 
tragă din învățământ. 

Kant duce o viață liniştită, dedicată cu desăvârşire ştiinţei. 
N'a fost însurat, n'a părăsit nicicând hotarele patriei sale mai 
zestrânse.



Scrierile lui Kant 
(După Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der 
Philosophie, III. 'Teil, 12. Aufl. Berlin 1924, pag. 516 urm.) 

Il. Faza precriticistă 

1. Gedanken von der wahren Schătzung der lebendigen 
Krăfte und Beurteilung der Beweise,  deren sich Herr von 
Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet 
haben, Koenigsberg 1746 (publicată în 1749), 

2. Untersuchung der Frage, ob die Erde in ihrer LImdrehung 
um die Achse, wodurch sie die Abwechselung des Tages und 
der Nacht hervorbringt, einige Verânderung seit den ersten 
Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe (în Wăchentliche K6nigs- 
bergsche Frag- und Anzeigungs-Nachrichten, din 8 şi 15 lunie 
1754). 

3. Die Frage, ob die Erde veralte, physikalisch erwogen (ibd. 
10 Aug. — 14 Sept. 1754). 

4. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 
oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ur- 
sprunge des ganzen Weltgebăudes nach Newtonischen Grund» 
sătzen abgehandelt, Koenigsberg und Leipzig 1755 (anonimă). 

5. Meditationum quarundam de igne succincta delineatio (di- 
sertație pentru dobândirea titlului de „magister“, înaintată fa- 
cultăţii de filosofie din Koenigsberg în 1755, publicată pentiu 
întâiaș dată la Leipzig 1839). 

6. Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova di- 
lucidatio (lucrarea de „abilitare““), Kânigsberg 1755. 
7. a) Von den Ursachen der Erderschiitterungen bei Gele- 
genheit des Unglicks, welches die westlichen  Lănder von
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Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betroffen hat 

(Kânigsb. Frag-und Anzeigungs-Nachrichten, din 24 lan. 

1756). 

b) Geschichte und Naturbeschreibung der merkwiirdigsten 

Vorfălle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755-sten 

Jahres einen grossen Teil der Erde erschiittert hat, Kgsb. 1756. 

c) Fortgesetzte Betrachtung der seit einiger Zeit wahrge- 

nommenen Erderschiitterungen (în Kânigsb. Frag-und Anz.- 

Nachr. din 10 şi 27 Aprilie 1756). 

8. Metaphysicae cum geometria junctae usus in philosophia 

naturali, cujus specimen I. continent monadologiam physicam, 

Kgsb. 1756. 

9. a) Neue Anmerkungen zur Erlăuterung der 'Theorie der 

Winde, Kgsb. 1756. | 

b) Entwurf und Ankiindigung eines Collegii der physischen 

Geographie, nebst dem Anhange einer kurzen Betrachtung iiber 

die Frage: ob die Westwinde in unseren  Gegenden darum 

feucht sind, weil sie iiber ein grosses Meer streichen, Kgsb. 

(s. a.). 
10. Neuer Lehrbegriff der  Bewegung und Ruhe und der 

damit verkniipften Folgerungen in den ersten Griinden der Na- 

turwissenschaft, Kgsb. 1758. 

11. Versuch einiger Betrachtungen iiber den Optimismus, 

Kgsb. 1759. 

12. Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figu- 
ren, Kgsb. 1762. 

| 13. Der einzig măgliche Beweisgrund zu einer Demonstra- 
tion des Daseins Gottes, Kgsb. 1763 (apărută 1762). 

14, Versuch, den Begrift der negativen Grâssen in die Welt- 
weisheit einzufiihren, Kgsb. 1763. 

15. Beobachtungen iiber das Gefâhl des Schânen und Erha- 
benen, Kgsb. 1764. 
ape OIREersuichung iiber die Deuflichkeit der Grundsătze der 

irlichen Theologie und der Moral Kgsb. 1764. 
17. Trăume eines Gei 

stersehers, z e 

Metaphysik, Kgsb. 1766. s, erlăutert durch Trăume der
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18. Von dem erstem Grunde des Unterschiedes der Gegen- 
den im Raume (în Kgsb, Fr. u. Anz. Nachr. din 6 Februarie 
1768). 

7 

II. Faza criticistă 

- 1, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, 
disert, pro loco professionis log. et metaph. ordin, rite sibi vin- 
dicando, Regiomonti 1770. 

2. Von den verschiedenen Rassen der Menschen, Kgsb. 1775 
(apoi, mai pe larg, Leipzig 1777). 

3. Kritik der reinen Vernunft, Riga 1781. 
4. Prolegomena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik, die 

als Wissenschaft wird auftreten kânnen, Riga 1783. (Tradu- 
cere română de Mihail Antoniade, Bucureşti, Cultura Naţio- 
nală, 1924). 

5. a) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirger- 
licher Absicht (Berlin. Monatsschrift 1784). 

b) Was ist Aufklărung. (ibd. 1784). 
6. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga 1785. (Tra- ducerea românească de Traian Brăileanu, Bucureşti, Casa Şcoa- lelor, 1929). 

7. Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft, 
Riga 1786. 

8. Kritik der praktischen Vernunft, Riga 1788. 
9. Kritik der Uirteilskraft, Berlin und Libau 1790. (Tradu- 

Cere română — până la $ 22 — de 1. Gherincea, Galaţi 1927). 
10. Die Religion innerhalp der Grenzen der blossen Vernunft, 

Kgsb, 1793. (Traducere română în colecţiunea „Probleme și 
dei”, cu o notiţă despre lemm. Kant în lumina gândirii euro- pene de C, Rădulescu-Motru ). 
11. Zum ewigen Frieden, ein philos. Entwurf, Kgsb. 1795. 

(Traducere română de Ion Gorun, Bucureşti, s. a.). 
12. Metaphysik der Sitten: 

— Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre,  Kgsb. 
97.
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II]. Metaphysische  Anfangsgriinde der Tugendlehre, Kgsb. 

1797. | 

13. Von der Macht des Gemits, durch den blossen Vorsatz 

seiner krankhaften Gefiihle Meister zu sein, 1798. 

14. Streit der Fakultăten, Kgsb. 1798. 

15. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Kgsb. 1798. 

Au mai fost publicate, Kant fiind încă în viaţă, Logica 1800, 

Geografia fizică 1802, şi prelegerile despre Pedagogie 1803, iar 
după moartea sa numeroase scrisori, articole, etc.



  

Prefaţa Traducătorului 

I 

Cu prilejul aniversării a 200-a dela naşterea lui Kant, deci în: 
1924, au apărut şi la noi studii şi articole cari au arătat importanţa. 
filozofiei lui Kant, precum şi influenţa ei asupra filozofiei romă- 
neşti. În primul rând trebuesc amintite contribuţiile filozofilor: 
români C. Rădulescu-Motru şi I. Petrovici. Dealtminteri, bro-. 
şura d-lui |. E. Torouţiu „Immanuel Kant în filosofia şi litera-. 

tura română” (Bucureşti 1925) ne dă informaţii bibliografice cât 
se poate de complete despre tot ce s'a scris de Români asupra 
filozofiei Kantiene. 

Ceeace m'a împins pe mine să traduc mai întâi „Intemeierea 
metațizicei moravurilor” (Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1929) şi 
apoi, acuma, „Critica raţiunii pure“ a fost insuficiența positivis- 
mului comteist pentru întemeierea sociologiei şi eticei şi, deci, 
nevoia de a completa positivismul prin idealismul critic al lui 
Kant. Celelalte științe, zise naturale sau exacte, au ajuns în 
timpurile noastre să-şi poată urma calea fără să aibă nevoie de. 
o revizuire neîncetată a principiilor şi metodei lor, Şi chiar psi- 
hologia a intrat pe drumul sigur al cercetărilor experimentale. 
Dar sociologia şi etica oscilează încă între câmpul ştiinţelor: 
exacte şi cel al speculațiunii metafizice. In acest fel, în domeniul 
sociologiei şi eticei, fiecare cercetător își are sistemul său şi me- 
toda sa proprie. Încercarea lui Levy-Brubl, d. e., dea întemeia. 
o „ştiinţă a moravurilor'' menită să înlocuiască „etica norma- 
tivă” a fost considerată revoluţionară şi s'a izbit de puternice - 
rezistenţe, iar positivismul nu-i dă argumente hotăritoare pen- 
tru apărarea punctului său de vedere. 

Această insuficienţă a positivismului rezultă din faptul că e- 
lipsit de o „critică a raţiunii”, de o fixare a condiţiunilor de cu--
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_noaştere în baza cărora să se poată delimita cu preciziune do- 

meniul unei ştiinţe şi metoda ei de cercetare. Positivismul, re- 

nunţând la cercetarea problemei cunoaşterii, alunecă în mod 

fatal pe povârnișul speculațiunii şi devine dogmatic, deci anti- 

ştiinţific. Din această cauză cel mai positivist şi realist sociolog 

care este, fără îndoială, Vilfredo Pareto pune sociologia lui 

A. Comte în acelaș rând cu „Discours sur l'histoire universelle““ 

al lui Bossuet. „Aceste sunt, zice el, religiuni diferite, dar totuş 

religiuni“. In Prefaţa la traducerea franceză a Crificii rafiunii 

pure“, d-l A. Hannequin zice: „On €tonnerait par exemple 

“ beaucoup la plupart des savants francais, gagnâs en grande ma- 

jorite ă un positivisme sans critique, si on leur apprenait que la 

- Critique de la Raison pure a posâ dăs 1781, c'est-ă-dire soixante 

ans avant la publication du Cours de philosopie positive, les 

fondements d'un posifivisme rigoureux“. Şi, Fannequin arată 

superioritatea positivismului Kantian asupra celui, lipsit de cri- 

tică, al lui A. Comte. Se spune că A. Comte, cunoscând prin 

- elevul său Eichthal tratatul lui Kant: „Idee zu einer allgemei- 

nen Geschichte in weltbiărgerlicher Absicht“, s'ar fi exprimat că, 
dacă ar fi cunoscut ideile lui Kant înainte de elaborarea siste- 

mului său, el ar fi fost cruțat de multă trudă. 
Nu vreau să susţin cumcă o cunoaştere a filozofiei Kantiene 

ar putea înlătura dintr'odată orice controversă asupra metodei şi 

a delimitări obiectului sociologiei şi eticei, dar susțin că Critica 
rațiunii pure e o încercare genială de a rezolva problemele fun- 

damentale ale oricărei ştiinţe. Noi nu putem face ştiinţă fără 

2 ne da. seama de. limitele şi condiţiunile cunoaşterii noastre. 

dorii e aa putem rage un hotar lămurit între 

e neve d A ne iul specu ațiunii. In câmpul ştiinţei 

perienței. Dincolo de acest câmp nu 

putem cunoaște nimic, nu putem dovedi nimic, căci numai expe- 
riența ne poate da cunoaştere. Dar raţiunea e împinsă în mod 
necesar să depăşească limitele experienţei pentru a ajunge la 
ăi asa sistematică a cunoașterii, In acest fel ea ajunge la idei,: 

ace warea unor principii supreme. Pe de altă parte însă 
e principii reprezintă punctul de plecare i pentru rațiunea
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practică, pentru voinţă, care-și creiază cu ajutorul lor o lume” 

inteligibilă, un imperiu al scopurilor. In lumea inteligibilă dom- 

neşte cauzalitatea prin libertate, în cea sensibilă (a experienței) 
cauzalitatea naturală (mecanică). Libertatea nu se poate demon- - 

stra, dar fără de ea n'ar putea exista morală, n'ar putea exista . 

criterii pentru ceeace este bine şi rău, n'ar exista norme de. 
conduită. : 

In lucrarea, din 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilis 
forma et principiis se pot constata primele licăriri ale criticis- - 
mului. Dar abia după zece ani de meditare, Kant așterne pe hâr- 

tie, în curs de patru luni, opera sa fundamentală „Critica ra- 
țiunii pure” (1781). In scurte răstimpuri apar acuma o serie de- 
lucrări întemeiate pe principiile stabilite în acea operă. „Prole- 

gomenele la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa . 
ca ştiinţă”, din 1783, cuprind o expunere scurtă a conţinutului 
„Criticii raţiunii pure“. In anul 1785, apare „Intemeierea meta- - 
fizicei moravurilor“, care prezintă în mod sistematic temeliile - 
filozofiei morale, schițată în „Critica raţiunii pure“. In 1788, 
Kant ne dă un tratat de morală mai pe larg în „Critica raţiunii * 
practice”, 

In sfârșit, în 1790, apare a treia critică, ceea a puterii de ju- 
decată, menită să arate posibilitatea de conciliere între lumea... 

sensibilă şi cea inteligibilă, între mecanismul naturii și libertatea . 
morală, între ştiinţă și credință. Conceptul care înlesneşte acea- 
stă conciliere este „finalitatea“. Noi putem considera mecanismul . 
natural ca tinzând spre realizarea de scopuri conforme cu sco- . 
purile sau idealurile noastre. Este ca şi cum în natură ar lucra . 
o Providenţă, o rațiune. Natura în general, şi istoria omenirii 
mai ales (cum arată Kant în „Idee pentru o istorie universală” ' 
1784), dobândeşte în acest fel „un înţeles“. Tratatul „Spre.- 
pacea eternă”, din 1795, se întemeiază pe această concordanță. 
între mecanismul natural şi idealul nostru. 

In „Critica puterii de judecată“, biologia şi sociologia vor găsi.. 
elemente importante pentru lămurirea naturii obiectului lor şi a.. 
metodei de cercetare. 

In filozofia românească găsim la Vasile Conta năzuința de:
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a trece dela concepţia materialistă-mecanicistă (în „Teoria Fa- 

talismului” ) la o concepţie teleologică (în „Teoria ondulaţiunii 

universale“ ). Dacă filozoful român ar fi cunoscut filozofia Kan- 

tiană, ar fi fost scutit şi el de multă osteneală și de mult sbucium 

sufletesc. Deaceea trebuie să regretăm că Eminescu n'a putut 
termina şi publica traducerea „Criticii rațiunii pure“, începută de 
'el cu atâta râvnă. 

Din cele expuse rezultă necesitatea imperioasă de a publica 
în traducere românească cele trei critici Kantiene. Cum „Prole- 
goritenele“, „Intemeierea metafizicei moravurilor“ şi o parte a 
„Criticii puterii de judecată“ au fost traduse, ar rămânea ca d-l 

„I. Gherincea să termine traducerea „Criticii puterii de judecată“, 
iar alţi traducători să se grăbească a ne da şi „Critica rațiunii 
„practice“, 

Cunoaşterea filozofiei. lui Kant, înlesnită prin aceste lucrări, 
nu va întârzia să dea roade minunate pentru filozofia româ- 
nească, așa cum a dat şi va da încă roade pentru filozofia 
franceză. 

Legându-l pe Conta de Comte şi Kant, filozofia românească, 
“dar şi ştiinţa românească, îşi vor dobândi puteri nebănuite 
pentru a străbate la drum luminos şi neted, Căci prea mult au 
rătăcit până acuma pe cărări intortochiate fără a-şi putea săpa :o cale dreaptă şi sigură. 

1 

Traducerea de faţă e făcută după ediţiile germane: a lui Karl Kehrbach (Reclams Universal-Bibliothek, ed. a 2-a 1878) Şi a lui Albert Gărland (în „Immanuel Kants Werke, herausg. von Ernst Cassirer, Bd. III, Berlin 1922), iar corecturile le-am revăzut după noua ediţie îngrijită de Raymund Schmidt (pen- tru Reclams Univ.-Bibl.). Traducerea a noua traducere franceză a d-lor A. Tre (Paris, Alcan, 1927). 

m comparat-o apoi cu 
mesaygues şi B. Pacaud 

Această traducere e foarte bună și este rezultatul unei munci
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îndelungate (traducătorii arată că au lucrat la ea şease ani de 

zile deși e a patra traducere în limba franceză!). Faţă de tradu- 

cătorii francezi eu am avut avantajul (avantaj pentru acest caz 

special!) că mi-am făcut studiile liceale şi universitare la şcoli 

germane. In acest fel am terminat traducerea întrun timp mai 

scurt (şapte luni, dela 1 lunie până la 31 Decembrie 1929) şi 

am putut evita unele greşeli destul de supărătoare pe cari le 

fac traducătorii francezi. Amintesc numai câteva: pag. 285, şirul 

1 de jos stă „objet sensible“ pentru „objet non-sensible” 

(aussersinnlich); pg. 452, şirul 16 de sus, se traduce „„Ver- 

gleich“ cu „comparaison“, în loc cu „transaction “; pg. 474, şirul 

19 de jos, se traduce „machen sich selbst Gegenstânde“ cu „se 

changent elles-mâmes en objets“' — dar aci „sich“ este un 

dativ, iar „„Gegenstânde“ acuzativ, deci „îşi fac obiecte“, căci 

dealtfel Kant ar fi scris: „„machen sich selbst zz Gegenstân- 

den“; pg. 489, şirul 5 de sus se traduce „nachsehend“ cu „„vi- 

gilant', pe când aci „nachsehend'“ înseamnă „blând“, „indul- 

gent” (= nachsichtig). Sunt şi alte numeroase greșeli mai puţin 

importante. În general partea întâia a Criticii e redată cu mai 

mare îngrijire și exactitate, a doua (Metodologia transcenden- 

tală) dă impresia că traducătorii sau grăbit să termine lu- 
crarea. 

In traducerea mea am năzuit, ca şi în cea a „Intemeierii meta- 

fizicei moravurilor“, să redau pe cât se poate de exact textul 

Kantian. Nu m'am crezut în drept să-l fac pe Kant mai sprin- 

ten decum este. Farmecul stilului Kantian stă tocmai în această 
maiestoasă curgere a frazelor largi şi massive, care corespunde 
Şi gândirii sale adânci şi grele, 

Cum în ediţia a doua (din 1787) Kant a făcut importante 
schimbări, eu am urmat exemplul tuturor editorilor şi traducă- 
torilor şi am dat atât textul primei ediţii cât şi al ediţiei a doua 
In aranjarea textelor celor două ediţii mam hotărît să iau ca 
bază textul ediţiei a doua, iar variantele primei ediţii să le pun 
în josul paginilor.



Nota 

Locurile şi cuvintele cari lipsesc în ediţia întâia (E), deci 
au fost adăogate de Kant în ediția a doua (E,), sunt puse în 
parenteză |]; cuvintele şi locurile din E, cari lipsesc în E, 
sau au fost înlocuite prin alte cuvinte sau alt text se vor da în 
josul paginei în note însemnate cu cifre. Notele infrapaginale 
ale lui Kant sunt însemnate cu steluțe (*),



Critica 

Raţiunii Pure 

de 

Immanuel Kant, 
Profesor la Koenigsberg, 

Membru al Academiei Regale de Ştiinţe 

din Berlin 

Ediţia a doua, pe alocuri îndreptată 

RIGA, 

la Johann Friedrich Hartknoch 

1787



Baco de Verulamio!) 

Inslauratio magna. Praefatio. 

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: 

ut homines eam non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro 

certo habeant, non sectae nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis 

et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis com- 
modis aequi — in commune consulant — et ipsi în partem veniant, 

Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quid- 
dam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; 
quum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus. 

  

1) Acest epigraf a fost adăugat la ediţia a 2-a.



Excelenței Sale 

Mlinistrului Regal de Stat 

Baron de Zedlitz 

Măria Ta, 

A aduce contribuţia sa la desvoltarea ştințelor este a lucra 

chiar în interesul propriu al Excelenței Voastre; căci acest in-" 

teres e strâns legat de ştiinţe nu numai prin eminentele funcțiuni 

ale protectorului, ci prin cele cu mult mai intime ale amatorului 

şi cunoscătorului luminat. Deaceea mă şi servesc de singurul 

mijloc care, întrun anumit mod, stă în puterea mea, pentru 

a-mi arăta mulţumirea pentru încrederea binevoitoare cu care 

Excelența Voastră mă cinstește crezându-mă în stare să contri- 

buesc cu ceva la această intenţie. 1) 

Aceleiaş binevoitoare atenţii de care Excelenţa Voastră a 

  

1) E, continuă aci astfel: „Cui îi place viaţa speculativă, 

pentru acela, în dorinţele sale modeste, aprobarea unui judecă- 

tor luminat şi competent e o încurajare puternică spre străduinţe 

al căror folos e mare, deşi îndepărtat şi deci cu desăvârşire ne- 

cunoscut privirii marei mulţimi. 
Unui Atare şi binevoitoarei Lui atenţii dedic deci această lu- 

crare şi scutului său toate celelalte interese...



4 Dedicaţie 

învrednicit întâia ediţie a acestei opere dedic acuma și această 

a doua şi totdeodată toate celelalte interese ale carierei mele 

literare, şi sunt cu cel mai adânc respect 

al Excelenței Voastre 

prea umil și plecat 

servitor 

Immanuel Kant 

Koenigsberg, 

în 23 Aprilie 

1787



Preftaţă 
(la ediţia întâia din anul 1781 !) 

Rațiunea omenească are întrun gen al cunoaşterii ei, soarta 

osebită: că e tulburată prin întrebări pe cari nu le poate înlă- 

tura; căci ele îi sunt impuse chiar prin natura raţiunii, la cari 

însă ea nici nu poate răspunde; căci ele întrec toată puterea ra- 

ţiunii omeneşti. 

În această încurcătură ea intră fără vina ei. Ea porneşte dela 

principii a căror întrebuințare în cursul experienţei e inevitabilă 

şi totodată destul de încercată prin această experiență. Cu ace- 
stea ea se ridică (precum şi natura ei o aduce cu sine) tot mai 

Sus, spre condiţii mai îndepărtate. Observând însă că în acest 

fel opera ei trebuie să rămână totdeauna neterminată, deoarece 

întrebările nu încetează niciodată, ea se vede nevoită a-şi lua 

refugiul la principii cari depăşesc orice întrebuințare posibilă a 

experienţei şi totuș par a fi atât de puţin suspecte încât şi ra- 

țiunea omenească comună e înțeleasă cu ele. Prin aceasta însă 

ea se cufundă în întunerec şi contradicții. Din aceste contra- 

dicţii ea poate înțelege că undeva erori ascunse trebiie să fie 

la bază, dar ea nu le poate descoperi, deoarece principiile de 

cari se serveşte, depăşind orice limită a experienţei, nu mai re- 

cunosc nicio piatră de încercare a experienței. Câmpul de luptă 
al acestor certuri fără sfârşit se numește metafizică, 

Era o vreme când ea era numită regina tuturor ştiinţelor şi, 

dacă luăm voinţa în locul faptei, atunci ea merită fără îndoială, 

pentru  eminenta importanţă a obiectului ei, acest nume de 

  

1) Această prefaţă lipseşte în ediţia a doua din 1787.
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cinste. Acuma tonul la modă al epocei cere să i se arate tot di- 

sprețul, şi matroana se vaetă, alungată şi părăsită, ca Hecuba= 

modo maxima rerum tot generis natisque potens — nunc tra- 

hor exul, inops — Ovid. Metam. | 
La început, dominaţiunea ei era, supt administraţia dogmati- 

cilor, despotică. Totuş, legislaţia purtând încă urmele  vechei. 

barbarii, ea degeneră prin războae interne încetul cu încetul în. 

completă anarhie, şi scepticii, un soiu de nomazi cari dispre- 

ţuesc orice cultivare stabilă a pământului, destrămară din vreme: 

în vreme asociaţia civilă. Din fericire însă, ei nefiind prea nu- 
meroşi n'au putut împiedica pentru ca dogmaticii să încerce a-l. 

cultiva tot din nou, deşi nu după un plan fixat în înțelegere: 

comună. În timpurile mai noui se părea, ce-i drept un moment 

că tuturor acestor certuri avea să li se pună capăt printr'o anu- 

mită fiziologie a intelectului omenesc (de către renumitul. 
Locke) şi că legitimitatea acelor pretenţii avea să fie hotărită. 
cu desăvârşire; dar, deşi obârșia acelei pretinse regine a fost 
dedusă din vulgara experiență comună şi prin aceasta preten- 
ţia ei ar fi trebuit să apară cu drept cuvânt suspectă, s'a în- 
tâmplat totuși ca ea să-și mai menţină pretenţiile, deoarece acea: 
genealogie îi fusese atribuită de fapt pe nedrept. Urmarea a fost: 
că totul recăzu iarăş în învechitul dogmatism viermănos şi, de: 
aci, în disprețul din care se încercase a scoate ştiinţa. Acuma, 
după ce toate căile (după cum se crede) au fost încercate în 
zadar, domneşte desgust şi desăvârşit  ind:ferentism, mama. 
haosuiui şi a nopţii, în ştiinţe, dar totuş în acelaş timp se în- 
trevede începutul, cel puţin preludiul unei transformări şi lămu- 
riri a lor, după ce prin sârguință rău aplicată deveniseră ob- 
scure, tulburi şi inutilizabile. 

Căci e în zadar să afectăm indiferenţă cu privire la astfel 
de cercetări, al căror obiect nu poate fi indiferent naturii ome-. neşti. Şi chiar acei pretinşi indiferentişti; oricât ar intenţiona să: se facă necunoscuți prin schimbarea |i 
tr un ton popular, recad iarăş, 
cercetările lor 

mbajului de şcoală în- 
întrucât numai gândesc ceva în » în mod inevitabil în afirmaţiuni metafizice, îm- potriva cărora simulau atâta dispreț. Totuş această indiferenţă,
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«are apare în mijlocul înfloririi tuturor ştiinţelor şi care loveşte 

tocmai în acea ştiinţă la ale cărei cunoştinţe, dacă ar putea fi 

«dobândite, s'ar renunţa între toate mai puţin, este totuş un fe- 

:namen ce merită atenţie şi reflectare. Ea nu este, precum se 
“vede, efectul superficialităţii, ci al judecății *) mature a epocei, 

“care nu se mai lasă amăgită printr'o ştiinţă aparentă; şi ea este 

.o invitaţie adresată raţiunii să ia din nou asupra sa cea mai 

-greă din toate sarcinile sale, adică pe cea a cunoașterii de sine 

:și să institue un tribunal care să-i dea sprijin sigur în pretenţiile 

«i juste, dar să poată respinge toate usurpaţiunile neîntemeiate, 

nu prin sentințe samavolnice, ci după legile ei eterne și infle- 

xibile. Şi acest tribunal nu e altceva decât însăş critica rațiunii 

„pure. 
Prin aceasta eu înțeleg însă nu o critică a cărţilor şi sisteme- 

lor ci a puterii raţiunii în general, cu privire la toate cunoașterile 

la cari ar putea năzui în mod independent de toată experiența, 

prin urmare rezolvirea posibilității sau imposibilității unei meta- 

fizici în general şi determinarea atât a izvoarelor cât şi a sfe- 

zei şi limitelor sale, toate însă din principii. 

Această cale, singura ce mai rămase, am apucat-o şi mă mă- 

-gulesc că urmând-o am înlăturat toate rătăcirile cari, până 

«acuma, dezbinaseră rațiunea cu sine însăş în întrebuinţarea ei în 

  

*) Se aud ici şi colo plângeri asupra sărăciei felului de -gândire al timpu- 
“lui nostru şi asupra decadenţei ştiinţei temeinice. Dar nu văd că ştiinţele a 

„căror temelie e bine stabilită, ca matematica, ştiinţa naturală, etc., merită 

„câtuş de puţin această obiecţiune, ci dimpotrivă văd că ele îşi menţin 

vechea faimă de ştiinţe bine întemeiate, depăşind-o chiar în timpul din 

-urmă. Or, acelaș spirit sar dovedi eficace şi în alte genuri de cunoaştere, 

«dacă sar fi grijit numai mai întâi pentru rectificarea principiilor lor. Lip- 

sind această rectificare, indiferența şi îndoiala şi, în sfârşit, critica se- 

veră sunt chiar dovezi ale unei gândiri temeinice. Epoca noastră este 

-adevărata epocă a criticei, căreia toate trebuie să se supună. Religia, 
prin sfințenia ei, şi legislaţia, prin majestatea ei, vreau 

«de obicei să i se sustragă. Dar atunci ele deşteaptă împotriva lor bănueli 

juste şi nu pot pretinde stimă sinceră, pe care raţiunea o acordă numai 

<ând ceva a putut susținea examenul ei liber şi public.
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afară de experiență. N'am ocolit întrebările ei scuzându-mă cu 

neputința raţiunii omeneşti; ci eu le-am specificat cu desăvâr- 

şire după principii şi, descoperind punctul neînţelegerii raţiunii 

cu sine însăş, le-am rezolvat spre deplina ei satisfacţie. Fireşte, 

răspunsul la acele întrebări n'a ieșit aşa cum a aşteptat poate 

deliranta pasiune de a şti a dogmatismului; căci ea n'ar putea fi 

satisfăcută decât prin vrăjitorie, la care eu nu mă pricep. Totuş, 

aceasta nici n'a fost cred că intenţia menirii naturale a raţiunii 

noastre; şi datoria filozofiei era: să înlăture iluzia provenită 

dintr'o înţelegere greșită, chiar dacă prin aceasta ar pieri o iluzie 

atât de lăudată şi simpatizată. În această afacere marea mea 

preocupare a fost o expunere amănunţită și îndrăznesc a spune, 

că n'ar putea să existe nici o singură problemă care n'ar fi re- 
zolvată aci sau, cel puţin, la a cărei rezolvare nu s'ar fi dat 
cheia. De fapt, şi raţiunea pură este o unitate atât de desă- 
vârşită, încât, dacă principiul ei ar fi insuficient chiar numai 
pentru una singură din toate chestiunile puse ei de natura ei 
proprie, n'am putea decât să-l aruncăm la o parte deoarece 
atunci acest principiu nu s'ar putea aplica cu deplină încredere 
nici la una din celelalte chestiuni. 

Spunând aceasta cred a observa pe fața cetitorului o indig- 
nare. amestecată cu dispreţ în faţa unor pretenţii în aparență 
atât de făloase și lipsite de modestie, şi totuşi ele sunt fără ase- 
mănare mai moderate decât cele ale oricărui autor al celui mai 
comun program în care pretinde a dovedi, de pildă, natura 
simplă a sufletului sau necesitatea unui prim început al lurnii. 
Căci acest autor se încumetă să lărgească cunoaşterea omenea- 
scă peste toate hotarele unei experiențe posibile, ceeace, măr- 
turisesc cu umilință, întrece cu totul puterea mea; în schimb, eu 
am a face numai cu rațiunea însaş şi cugetarea ei pură, şi, pentru a o cunoaşte în amănunte, nu trebuie să caut departe în jurul 
meu, deoarece o găsesc în mine însumi şi des 
şi logica obicinuită îmi dă un exemplu că toate 
pot fi înşirate în mod complet şi sistematic; n 
iveşte problema de a şti ce ispravă aş putea 
Prin ea, dacă mi se ia toată materia şi tot sprij 

pre care acuma 

actele ei simple 

umai că aci se 

nădăjdui să fac 

inul experienţei.
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Atâta despre expunerea completă în atingerea fiecărui scop, 
şi expunerea detaliată în atingerea tuturor scopurilor la un loc, 

pe cari nu o hotărire arbitrară, ci însăşi natura cunoaşterii, deci 

a materiei cercetării noastre critice, ni le impune. 

Sunt încă ceriitudinea şi claritatea, două lucruri privind forma 
ei, cari trebuesc considerate ca postulate esenţiale ce le putem 

cere dela autorul care îndrăzneşte a se apropia de o întreprin- 

dere atât de lunecoasă. 

In ce priveşte certitudinea, eu însumi mi-am pronunţat sen- 

tinţa: că în consideraţiuni de acest fel nu e îngăduit, nici în- 

tr'un mod, de a emite păreri și că tot ce, aci, sar asemăna unei 

ipoteze e marlă oprită, care nu poate fi oferită spre vânzare 

nici pentru cel mai mic preţ, ci care trebuie confiscată îndată ce e 

descoperită. Căci orice cunoaştere care trebuie să fie valabilă a 

priori spune ea însăş: că vrea să fie considerată ca absolut ne- 

cesară, şi cu atât mai vârtos o determinare a tuturor cunoaşte- 

rilor pure a priori, care trebuie să fie măsura, deci chiar pilda 
a toată certitudinea apodictică (filozofică). Ori de am reuşit 

în acest punct să dau ceea ce am făgăduit, rămâne cu desă- 

vârşire să judece cetitorul, deoarece autorul cuvine-se numai 

să prezinte argumente, nu însă să judece efectul lor asupra ju- 
decătorilor săi. Dar pentru ca nimic să nu contribue fără vină 
la slăbirea argumentelor, să-i fie autorului îngăduit a nota sin- 

gur acele locuri cari ar putea fi cauza vreunei neîncrederi, deşi 
nu se referă decât la scopul secundar; în acest fel s'ar opri la 

vreme înrâurirea ce-ar putea-o avea chiar cea mai mică în- 

doială a cetitorului în acest punct asupra judecății sale cu privire 

la scopul principal. 

Pentru analiza puterii pe care o numim intelect şi, totodată, 
pentru determinarea regulelor şi limitelor întrebuinţării sale, nu 

cunosc cercetări mai importante decât cele făcute de mine în 

capitolul al doilea al Analiticei transcendentale, supt titlul 

„Deducţia conceptelor intelectuale pure ; ele mi-au şi făcut cea 

mai mare trudă, dar, precum  nădăjduesc, nu  nerăsplătită. 

Această cercetare, cam adânc concepută, are însă două laturi. 

Una se referă la obiectele intelectului pur şi trebuie să expună
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şi să explice valabilitatea obiectivă a conceptelor sale a prioris 

chiar din această cauză ea aparţine în mod esenţial scopurilor 

mele. Cealaltă năzueşte a cerceta chiar intelectul pur, după 

posibilitatea sa și puterile de cunoaştere pe cari el însuş se în- 

temeiază, deci din punct de vedere subiectiv; şi deşi această. 

expunere e foarte importantă cu privire la scopul meu principal, 

totuş ea nu-i aparţine în mod esenţial; căci problema principală 
rămâne totdeauna: ce şi cât pot cunoaşte intelectul şi raţiunea, 

în mod independent de toată experiența, și nu: cum e posibilă 

însăş puterea de a gândi? Intrebarea din urmă fiind așazicând 

căutarea cauzei la un efect dat, şi asemănându-se din acest 

punct de vedere întrucâtva unei ipoteze (deşi de fapt, precum. 

voiu arăta cu alt prilej, lucrurile nu stau aşa), se pare că în 

acest caz eu îmi permit a avea o părere şi, prin urmare, cetitorul 

ar avea libertatea să aibă alfă părere. Cu privire la aceasta 

trebuie să-l previn pe cetitor reamintindu-i: că, în cazul când 

deducţiunea mea subiectivă n'ar fi avut asupra sa întreaga pu- 
tere de convingere ce o aştept, totuş cea obiectivă, care în primul 
rând mă preocupă aci, își dobândeşte întreaga ei putere, pentru 
care în orice caz poate fi de ajuns ceeace se spune la pagina: 
92 şi 932), 

In sfârșit, în ceeace priveşte claritatea, cetitorul are dreptul 
să ceară mai întâi claritate discursivă (logică), prin concepte, 
apoi însă şi o claritate intuitivă (estetică), prin intuiţii, adică 
exemple sau alte lămuriri în concreto. Pentru cea dintâiu am 
grijit îndeajuns. Aceasta privea esenţa întreprinderii mele, a 
fost însă şi cauza întâmplătoare că n'am putut satisface a doua 
cerere, care, deși nu e atât de strictă, totuş e justă. Aproape 
neîntrerupt, în cursul lucrării mele, am fost nehotărit cum să 
procedez în această privință. Exemple şi lămuriri mi se păreau 
totdeauna necesare şi îşi luau de fapt în întâia schiţă locul lor 
potrivit. Dar în curând văzui întinderea întreprinderii mele şi 

  

1) Paginaţia ediţiei originale. In traducerea de față pag. 118—119. Teoria elementară, Partea Il-a, Divizia I, Cartea 1, Cap. 2, Secţia 1: Tre- cerea la deducţiunea transcendentală a categoriilor.



Prefaţă la ediţia întâia 11 

mulțimea obiectelor de cari trebuiam să mă ocup şi, observând 

<ă ele singure, în expunere seacă, numai scolastică, vor întinde 

acuma destul opera, am găsit nepotrivit să o umflu încă mai 

mult prin exemple şi lămuriri, cari sunt necesare numai într'o 

expunere populară, mai ales că această lucrare n'ar putea fi 

adaptată întrebuințării populare şi că adevărații cunoscători' ai 

ştiinţei nu au aşa nevoie de această înlesnire, deşi ea e totdea- 
una plăcută, aci însă putea să abiă chiar urmări potrivnice 

scopului. Abatele Terrasson zice ce-i drept: dacă socotim mă- 
ximea unei cărţi nu după numărul paginilor, ci după timpul ne- 

cesar pentru a o înţelege, atunci am putea spune despre multe 

cărţi că ar fi cu mult mai scurte dacă n'ar fi așa de scurte, 

„Pe de altă parte însă, dacă ne îndreptăm intenţia spre mai buna 

înţelegere a unei totalităţi de cunoaștere speculativă, o totalitate 

vastă, dar totuş închegată printrun principiu, am putea zice 

<u. tot atâta dreptate: multe cărți ar fi devenit cu mult mai 

clare, dacă n'ar fi vrut să fie chiar atât de clare. Căci mijloa- 

cele cari înlesnesc claritatea fără îndoială ajută în părți, di- 
strează însă mai adeseori în totalitate, neîngăduindu-i cetitoru- 

lui să cuprindă destul de repede într'o privire totalitatea şi as- 

cunzând şi diformând prin toate culorile lor vii totuș articulaţia 

sau structura sistemului, care în primul rând desigur e impor- 

tantă pentru a putea judeca asupra unităţii şi solidităţii lui. | 

Il va ispiti cred că foarte mult pe cetitor să-şi unească stră- 

duința sa cu cea a autorului, având perspectiva de a săvârşi 

în întregime și totuş cu temeinicie o operă mare şi importantă, 

după planul arătat. Or, metafizica., după ideile ce vom da 

despre ea aci, este singura. ştiinţă care-şi poate promite o astfel 
de perfecţiune și anume în scurtă vreme şi cu o trudă destul de 

redusă, dar unită, astfei că nimic nu mai rămâne pentru poste- 

ritate decât de a întocmi pentru scopuri didactice toate după 

intenţiile sale, fără a putea spori câtuşi de puţin conţinutul, 

Căci ea nu e nimic decât inventarul, sistematic ordonat, a tot 

ce posedăm prin rațiune pură. Nimic nu ne poate scăpa aci, 

<leoarece ceeace produce raţiunea cu totul din sine însaş nu se 
“poate ascunde, ci e scos la lumină chiar de către rațiune,
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numai dacă am descoperit principiul său comun. Perfecta uni- 

tate a acestor fe! de cunoaşteri, şi anume numai din concepte 
pure, — fără ca ceva din experienţă, sau chiar numai o intuiţie 

osebită, menită să ducă la o experienţă determinată să poată 

avea oareşcare influență asupra ei pentru a o lărgi sau spori, — 

face ca această integralitate necondiționată să fie nu numai po- 
sibilă, ci şi necesară, Tecum habita et noris, quam sit tibi curta 

supellex. Persius. 
Un atare sistem al raţiunii pure (speculative) nădăjduesc să 

dau eu însu-mi sub titlul: Metafizica naturii, care neavând nici 
jumătate din întinderea criticii de față, va avea totuş un con- 
ținut incomparabil mai bogat decât ea care a trebuit să expună 
mai întâiu izvoarele şi condiţiunile posibilităţii ei şi trebuia să 
curețe şi să netezească un teren cu totul încâlcit. Aci eu aştept 
dela cetitorul meu răbdarea şi nepărtinirea unui judecător, acolo 
însă bunăvoința şi ajutorul unui colaborator; căci ori şi cât de 
complet ar fi expuse în critică toate priricipiile sistemului, des- 
voltarea în amănunte a sistemului mai cere totuş ca să fie 
date și toate conceptele derivate, pe cari nu le putem prevedea 
a priori, ci cari trebuesc găsite încetul cu încetul; tot astfel, 
întrucât acolo toată sinteza conceptelor a fost secătuită, aci 
se mai cere ca acelaș lucru să se întâmple şi cu privire la analiză, ceeace în întregime e ușor, şi mai mult o distracție 
decât o muncă. 

Mai am de observat ceva cu privire la tipărire. Inceputul 
ei întârziind ceva, am putut vedea numai cam o jumătate a coalelor culese ; găsesc în ele unele greşeli de tipar, cari însă nu tulbură înţelesul, afară de cea dela pag. 3791), rândul 4 de jos unde trebue de cetit specifisch în loc de skeptisch. Antinomia raţiunii pure, dela pagina 425 până la 461 2, e pusă în formă de tablou aşa că tot ce aparţine tezei e totdeauna 

pe partea stângă, ceeace însă aparține antitezei pe partea dreaptă ; am făcut aceasta pentruca teza şi antiteza să poată fi cu atât mai lesne comparate întreolaltă. 
  

1) Paginaţia ediţiei ori ginale. Trad aginaţia ediţiei ori raducerea de față pag. 345. ginale. "Traducerea de faţă pag. 382-495.
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]. "Teoria transcendentală elementară. 

Partea întâia: Estetica transcendentală. 
Secţiunea l-a: Despre spaţiu. 

Secţiunea Il-a: Despre timp. 

Partea a doua : Logica transcendentală. 

Divizia l-a: Analitica transcendentală în două cărţi cu di- 

feritele lor capitole şi secţiuni. 

Divizia a Il-a: Dialectica trancendentală în două cărţi cu 

diferitele lor capitole şi secţiuni. 

II. Metodologia transcendentală. 

Capitolul 1: Disciplina raţiunii pure. 

Capitolul IL: Canonul rațiunii pure. 

Capiotlul III : Arhitectonica raţiunii pure. 

Capitolul IV : Istoria raţiunii pure. 

  

1) Acest cuprins e dat numai în ediţia I-a, după prefaţă.



Prefaţa 

la ediţia a doua 

Ori de prelucrarea cunoaşterilor ce aparţin activității ra- 

ţiunii urmează sau nu drumul sigur al ştiinţei, se poate judeca 

repede după rezultat. Dacă ea, după multe dispoziţii şi pre- 

gătiri făcute, îndată ce e vorba de scop, intră în încurcătură, 

sau, pentru a-l atinge, trebuie să se întoarcă adeseori înapoi şi 

să ia alt drum ; tot aşa când nu e posibil de a pune de acord 

pe diferiții colaboratori în felul cum ar trebui urmărită intenţia 

comună : atunci putem fi totdeauna convinşi că un atare studiu 

n'a luat nici pe de departe calea sigură a unei ştiinţe, ci că 

este numai o orbecărie,. și e acuma un merit pentru rațiune 

de a găsi, dacă se poate, această cale, chiar dacă ar fi nevoie 

de a renunța la multe lucruri, ca fiind zădarnice, cari erau cu- 

prinse în scopul luat mai înainte fără reflexiune. 

Că logica a urmat acest drum sigur acuma din timpurile 

cele mai vechi se poate cunoaşte din faptul că ea dela Aristotel 

încoace n'a trebuit să facă niciun pas înapoi, dacă nu vrem 

să-i socotim ca îndreptări de pildă înlăturarea unor subti- 

lităţi de prisos, sau o determinare mai precisă a celor expuse, 

ceeace aparţine însă mai mult  eleganţei decât  certitudinei 

ştiinţei. Mai trebuie să amintim că ea şi până astăzi n'a putut 

face niciun pas înainte, şi că ea pare deci, după toată înfă- 

țişarea, a fi încheiată şi desăvârşită. Căci, dacă unii moderni 

crezură a o lărgi adăogându-i fie capitole psihologice despre 

diversele facultăţi de cunoaştere (imaginaţie, isteţime) fie me- 

fafizice despre originea cunoaşterii sau despre diferitele feluri 

de certitudine după diversitatea obiectelor (despre idealism,
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scepticism etc.), fie antropologice despre prejudecăţi (cauzele lor 
şi remediile), atunci acestea rezultă din faptul că ei nu cu- 
nosc natura proprie acestei ştiinţe. Nu e sporire, ci schimo- 
nosire a ştiinţelor, când îngăduim ca hotarele lor să se între- 
aie ; hotarul logicei însă e determinat în mod absolut exact 

„prin faptul că ea e o ştiinţă care expune pe larg și dovedeşte 
cu stricteţă numai regulele formale ale gândirii în general (fie 
că este a priori sau empirică, fie că are cutare sau cutare ori: 
gine sau cutare sau cutare obiect, fie că găsește în mintea 
noastră piedici întâmplătoare sau naturale). i 

Că logica a reuşit atât de bine, acest avantaj ea îl dato- 
reşte numai limitării sale, prin care ea e autorizată, ba chiar obligată să facă abstracţie de toate obiectele cunoaşterii şi de deosebirea lor, şi în ea deci intelectul nu are a face cu nimic altceva decât cu sine însuş şi cu forma sa. Cu mult mai dificil ar trebui să fie fireşte pentru rațiune de a apuca drumul sigur al ştiinţei, când ea n'are a face numai cu sine însăş ci şi cu obiecte, deaceea logica, întruc;t e propedeutică, constitue aşa- zicând numai tinda ştiinţelor, şi, când e vorba de cunoștințe, noi presupunem, ce-i drept, o logică pentru aprecierea lor, dar trebuie să căutăm dobândirea lor în ştiinţele numite aşa în mod propriu şi obiectiv. 

| Întrucât în aceste Ştiinţe ar avea să fie rațiune, trebuie să se cunoască în ele ceva a priori, şi cunoașterea ei poate fi raportată la obiectul ei în două feluri, sau pentru a determina numai acest obiect şi conceptul său (care trebue să fie dat din altă parte), sau de a-l şi face real, Cea dintâiu este cu- noașterea teoretică, cealaltă cunoașterea practică a raţiunii, Din amândouă, partea pură, oricât de mult sau de puţin ar conţinea, adică partea în care rațiunea îşi determină obiectul cu desă- Vârşire a priori, trebue expusă mai întâiu singură, neameste- cându-se cu ea ceeace vine din alte izvoare ; căci proastă gos- podărie iese când se cheltueşte orbeşte ceeace intră Putea deosebi apoi, când veniturile seacă, care parte a venitu- rilor poate cico și pia uiala şi dela care trebue să o restrângem. Ş nt cele două cunoașteri teoretice ale
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raţiunii cari trebue să determine obiectele lor a priori, cea din- 
tâiu întrun mod cu totul pur, a doua cel puţin în parte pur, 

dar atunci şi ţinând seama de alte izvoare de cunoaștere decât 
cele ale raţiunii. 

Matematica, din timpurile cele mai îndepărtate unde ajunge 
istoria raţiunii omeneşti, a mers, la admirabilul popor grec, dru- 

mul sigur al ştiinţei. Dar nu trebue să credem că a reuşit atât 

de lesne ca logica, unde raţiunea are a face numai cu sine 

însăş, să nemerească acea cale regală, sau mai bine zis să şi-o 

croiască ea însăş; ci eu cred mai vârtos că ea lungă vreme 

(mai ales încă la Egipteni) a dibuit, şi că această schimbare 
trebuie atribuită unei revoluții pe care a înfăptuit-o fericita idee 

a unui singur om într'o încercare dela care începând calea ce 

trebuia urmată nu mai putea fi greşită, şi mersul sigur al unei 
ştiinţe era deschis şi croit pentru toate timpurile şi înspre de- 

părtări infinite. Istoria acestei revoluţii a modului de gândire, 
care a fost mult mai importantă decât descoperirea drumului 
în jurul renumitului cap, şi a fericitului care a înfăptuit-o, nu 

e-a fost păstrată. Totuş legenda ce ne-o transmite Diogene 
Laerţiu, care dă numele pretinsului inventator al celor mai 

mici elemente ale demonstraţiunilor geometrice, elemente cari, 

după părerea generală, nici n'au nevoie de o demonstraţie. 

dovedeşte că amintirea schimbării ce fu înfăptuită prin întâia 
urmă a descoperirii acestui drum nou a trebuit să li se fi părut 
matematicienilor de importanță extraordinară, rămânând prin 

acest fapt neștearsă. Primul care demonstră triunghiul isocel, 
(fie că se numea Thales sau cum am vrea), 

căci el găsi că nu trebuie să urmărească cu atenţie ceeace 

vedea în figură sau şi numai conceptul ei şi să înveţe aşa- 

avu o revelaţie; 

zicând din aceste proprietăţile ei, ci că trebuie să o producă prin 

«ceeace e] însuş gândea şi reprezenta în ea a priori prin concepte 

(deci prin construcţie), şi că, pentru a şti sigur ceva a priori, 

el nu trebuie să atribue lucrului nimic altceva decât ceeace ur- 

mează în mod necesar din ceeace a pus el însuș în lucru, în 
conformitate cu conceptul său. | 

Cu știința naturii merse cu mult mai greu până ce nimeri 

Kant, Critica raţiunii pure. 2
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drumul mare al ştiinţei ; căci numai cam un secol şi jumătate a 

trecut decând propunerea ingeniosului Bacon de Verulam a 

provocat în parte această descoperire, în parte a mai înviorat-o 

întrucât i sa fost dat acuma de urmă, şi care și ea nu poate 

fi explicată decât printr'o revoluţie subită a modului de gândire 

Voiu considera aci ştiinţa naturii numai întrucât e întemeiată 

pe principii empirice. 

Când Galilei lăsă sferele sale să ruleze pe planul înclinat cu 

o greutate aleasă de el însuş, sau Torricelli lăsă aerul să sus- 
ţină o greutate pe care el și-o gândi mai de înainte egală unei 
columne de apă cunoscută lui, sau când, încă mai târziu, Stahl 

transformă metale în var şi varul iarăşi în metal, sustrăgându-le 

'şi restituindu-le ceva *); tuturor fizicienilor li s'au deschis 
ochii. Ei pricepură că raţiunea înțelege numai ceeace ea însăş: 

produce după planul ei, că ea trebuie să meargă înainte cu 
p::ncipii ale judecăților ei după legi stabile şi să nevoiască na- 
tura a-i răspunde la întrebările ei, nu însă să se lase purtată 
aşazicând de sfoară de ea; căci dealtiel observări întâmplă- 
toare, cari nu sunt făcute după niciun plan schițat de mai îna- 
inte, nu sunt deloc prinse la un loc într'o lege necesară, pe 
car? doar raţiunea o caută având nevoie de ea. Rațiunea 
trebuie să se apropie de natură ținând într'o mână principiile 
ei, numai după cari fenomene concordante pot dobândi autori- 
tatea de legi, şi în cealaltă mână experimentul ce şi l-a ima-. 
ginat după acele principii, pentru a fi instruită de ea, dar nu 
în calitatea unui școlar căruia învățătorul îi poate spune ce: 
vrea, ci a unui judecător instituit care constrânge martorii să 
răspundă la întrebările ce le pune. Şi astfel chiar fizica da- 
toreşte atât de avantajoasa revoluţie a modului ei de gândire 
numai ideii, că ea trebuie să caute în natură (dar nu să-i atri- 
buie prin imaginaţie), în conformitate cu ceeace rațiunea însăş: 
pune în natură, ceeace trebuie să înveţe dela ea şi despre 

- - a ) Nu urmez aci în mod exact firul istoriei metodei si a IRA experimentale, ale cărei inceputuri nici nu sunt prea cunoscute. ”
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ce ea, pentru sine însăşi, n'ar şti nimic. Abia prin aceasta, 

ştiinţa naturală a fost scoasă pe drumul sigur al unei şţiințe 

după ce prin atâtea secole n'a fost altceva decât o simplă or- 

becăire. 
Metaţizica, o cunoaștere raţională speculativă cu totul izolată 

_şi care se ridică cu desăvârşire peste cunoaşterea prin experi- 

enţă, şi anume numai prin concepte (nu ca matematica prin apli- 

carea lor la intuiţie), unde deci rațiunea însăş va să fie şcola- 

rul ei propriu, na avut până acuma o soartă atât de favora- 

bilă ca să fi putut găsi drumul sigur al unei ştiinţe; cu toate 

că ea este mai veche decât toate celelalte, și ar rămânea chiar 

dacă toate celelalte ar fi să fie înghiţite cu desăvârşire de o 

barbarie ce nimiceşte totul. Căci în ea raţiunea se poticneşte 

neîntrerupt chiar când vrea să cunoască a priori (cum are pre- 

tenţia) acele legi pe cari cea mai de rând experienţă le confirmă. 

În ea trebuie să facem de nenumărate ori drumul întors, de- 

oarece găsim că nu duce într'acolo unde vrem; iar în ce privește 

acordul în afirmaţiuni al partizanilor ei, ea este încă atât de de- 

parte de el încât mai vârtos ea este un câmp de luptă care pare 

a fi anume menit pentru a se exercita în lupte ludice şi unde 

încă nicicând un luptător n'a putut să-și câștige nici cel mai 

mic loc şi nici să-şi asigure asupra victoriei sale o posesiune 

durabilă. Nu există deci nici o îndoială că metoda ei a fost până 

acuma numai orbecăire, şi ceea ce-i cu mult mai rău, o orbe- 
căire, numai între concepte. 

Dar unde este cauza că aci încă na putut fi găsită o cale 

' sigură a ştiinţei? Este ea oare imposibilă? De unde oare a lovit 

natura raţiunea noastră cu străduința neobosită de a căuta a- 

ceastă cale ca și când aceasta ar fi una din afacerile ei cele mai 

importante? Ba mai mult, cât de puţine motive avem noi să avem 

încredere în raţiunea noastră, dat fiind că ea nu numai că ne pă- 

răseşte în una din cele mai importante părţi ale curiozităţii noa- 

stre, ci ne amăgeşte cu iluzii şi la urmă ne înşeală! Sau acuma 

drumul e numai rătăcit; de ce îndreptare putem noi să ne folo- 

sim oare pentru a nădăjdui, reînoind căutarea, să fim mai no- 

rocoşi decât au fost alţii înaintea noastră?
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Aş crede că exemplele matematicei și ştiinţei naturale, cari, 

printr'o revoluţie înfăptuită dintr'odată, au devenit ceeace sunt 

acuma, ar fi destul de remarcabile pentru a reflecta asupra părţii 

esenţiale a schimbării modului ce gândire care le-a fost atât. 

de avantajoasă şi de a le imita, spre încercare, cel puţin în, a- 

ceasta, în măsura ce permite analogia lor, ca cunoaşteri raţio- 

nale, cu metafizica. Până acuma se presupunea că toată cu-: 

noaşterea noastră trebuie să se îndrepte după lucruri; dar toate: 
încercările de a spune ceva despre ele a priori prin concepte, 
prin care cunoaşterea noastră ar fi lărgită, au fost, supt acea- 
stă presupoziţie, zădarnice. Să se încerce deci odată dacă n'am 
izbuti mai bine în problemele metafizice, presupunând că lucru-- 
rile trebuie să se îndrepte după cunoaşterea noastră, ceeace în 
acest fel concordă mai bine cu postulata posibilitate a unei cu- 
noaşteri a lor a priori, menită să stabilească ceva asupra lucru- 
rilor înainte de ce ni se dau. Aci se petrece acelaş lucru ca şi 
cu întâia idee a lui Copernic, care, după ce cu explicarea mişcă- 
rilor cerești nu prea mergea bine dacă presupunea că toată ar- 
mata stelelor se învârte în jurul spectatorului, încercă să vadă 
dacă n'ar reuşi mai bine lăsând spectatorul să se învârte, iar 
stelele să stea pe loc. Or, în metafizică, în ce priveşte intuirea 
lucrurilor, putem face o încercare asemănătoare. Dacă intuiţia 
ar trebui să se îndrepte după însuşirea lucrurilor, nu înţeleg 
cum am putea şti despre ea ceva a priori; dacă însă lucrul (ca obiect al simţurilor) se îndreaptă după însuşirea facultăţii noa- 
stre de intuire, eu îmi pot reprezenta foarte bine această posibi- 
litate. Deoarece însă eu nu mă pot opri la aceste intuiri, dacă. sunt menite să devie cunoașteri, ci trebuie să le raportez ca re- 
Prezentări la ceva ca obiect şi să-l determin pe acesta prin ele, 
atunci pot sau presupune că şi conceptele prin cari înfăptuesc a- ceastă determinare se îndreaptă după obiect, şi atunci sunt iarăş e et ae edu ci 7 puea și cec e identic,experiența, în care sin ură e (e perurile, Sau, Pi 
nosc, se îndreaptă după aceste. e (ca ueruri date) se cu 
ieşire mai uşoară deoarece ie asi văd îndată o , experienţa însăşi e un mod de cu-
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noaştere care cere intelect, a cărui regulă trebuie 'să o presu-- 

pun în mine încă înainte de ce mi-s date lucruri, deci a priori; 

şi această regulă se exprimă în concepte a priori, după cari 

deci toate obiectele experienţei trebue în mod necesar să se în- 
drepte şi să concorde cu ele. In ce priveşte lucrurile întrucât 

pot fi numai gândite şi anume în mod necesar prin rațiune, cari 

însă (cel puţin așa cum le gândește raţiunea) nu pot fi date: 

deloc în experienţă, atunci străduințele de a le gândi (căci tre- 

buie doar să se lase gândite) vor da apoi o minunată piatră 

de încercare pentru ceace noi considerăm ca metodă schimbată. 

a modului de gândire, anume că noi cunoaştem despre lucruri 

a priori numai ceeace noi înşine punem în ele*). 
Această încercare reuşeşte după dorință, şi promite metafizi- 

cei în prima ei parte, unde se ocupă anume cu concepte a 

priori, ale căror obiecte corespunzătoare pot fi date, în confor- 

mitate cu ele, în experienţă, calea sigură a unei ştiinţe. Căci, 
după această schimbare a modului de gândire se poate foarte- 

bine explica posibilitatea unei cunoașteri a priori, şi, ceeace e 
mai mult, legile cari stau a priori la baza naturii, considerată ca 

totalitate a obiectelor experienței, pot fi prevăzute cu dovezile 

lor suficiente, două lucruri cari după metoda de până acuma 

  

*) Această metodă împrumutată dela fizicieni consistă deci în a căuta - 

elementele raţiunii pure în ceeace poate fi confirmat sau răs- 

turnat printr'un experiment. Or, pentru examinarea propozi- 

țiilor raţiunii pure, mai ales când se încumetă a trece peste orice limită . 

a experienţei posibile, nu se poate face niciun experiment cu obiectele: 

ei (ca în ştiinţele naturale): prin urmare se va putea face numai cu 

concepte şi principii ce le presupunem a priori, întocmindu-le 

anume astfel ca aceleaşi lucruri să poată fi considerate pedeoparte: 

ca obiecte ale simţurilor şi intelectului pentru experiență, pedealtă 

parte însă totuş ca lucruri ce le gândim numai, în tot cazul pentru 

rațiunea izolată şi năzuind a depăşi limita experienței, prin urmare din 

două laturi diferite. Or, rezultând că, în cazul când lucrurile sunt privite- 

din acel îndoit punct de vedere, are loc concordanţă cu principiul raţiunii 

pure, în cazul unui singur punct de vedere însă ar izvori o contradicţie - 

inevitabilă a raţiunii cu sine însăş, atunci hotăreşte experimentul pentru: 

exactitatea acelei distincţiuni.
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erau imposibile. Dar din această deducție a facultății noastre de 
:a cunoaşte a priori iesă, în prima parte a metafizicei „un rezultat 

straniu şi în aparență foarte păgubitor întregului scop ce se 

urmăreşte în partea doua, anume că nicicând nu putem trece cu 

el peste limita experienţei posibile, ceea ce este doar tocmai pro- 
blema esenţială a acestei ştiinţe. Dar chiar aci stă experimentul 

“unei contraprobe a adevărului rezultatului acelei prime aprecieri 

a cunoaşterii noastre raționale a priori, anume că ea se rapor- 

tează numai la fenomene, lăsând dimpotrivă la o parte lucrul în 

“sine, deşi pentru sine real, dar necunoscut de noi. Căci ceeace ne 
mână în mod necesar să trecem peste limita experienţei şi a tutu- 

zor fenomenelor este necondiționatul pe care rațiunea îl cere în 

lucrurile în sine, în mod necesar şi cu tot dreptul, pentru tot ce e 
condiţionat, postulând prin acest fapt desăvârşirea seriei condi- 

ţiunilor. Or, dacă în cazul când presupunem că cunoaşterea noa- 

stră prin experienţă se îndreaptă după lucruri ca obiecte în sine 

Sar constata că necondiţionatul n'ar putea fi gândit deloc fără 
contradicție; dimpotrivă, dacă presupunem că reprezentarea noâ- 
Stră a obiectelor cum ne sunt date nu se îndreaptă după ele câ 
obiecte în sine, ci dimpotrivă aceste lucruri, ca fenomene, se În- 
dreaptă după modul nostru de reprezentare, s'ar constata că 2- 

ceastă contradicție dispare; şi că, prin urmare, necondiţionatul 
trebuie găsit nu în obiecte întrucât le cunoaştem, (ne sunt date). 
fără îndoială însă în ele întrucât nu le cunoaştem, ca lucruri în 
sine: atunci se adevereşte că ceeace la început am presupus nu 
mai pentru încercare este întemeiat *), Or, ne mai rămâne încâ 

. 
  

*) Acest experiment al rațiunii pure are multă asemănare cu CCl al 
himiştilor, pe care ei îl numesc câteodată încercare de reducţie: în 
general însă procedeu sintetic. Analiza metafizici2” 
nului separă cunoaşterea pură a priori în două elemente foarte ete'9” 
“gene, anume în cele ale obiectelor ca fenomene, şi apoi ale obiectelor în sine. Dialectica le uneşte pe amândouă iarăş întrun acord e ideea ratională necesară a necondiţionatului, şi găseşte că acest acord mu poate rezulta nicicând în alt mod decât prin acea distincţiui“” «are este deci cea adevărată.
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totuş, după ce raţiunii speculative i s'a interzis tot progresul în a- 

cest câmp al suprasensibilului, să încercăm dacă în cunoaşterea 

ei practică nu se găsesc date, pentru a determina acel concept 

raţional transcendent al necondiționatului, și pentru a ajunge în 

acest mod, în conformitate cu dorința metafizicei, cu cunoaşte- 

rea noastră a priori, posibilă însă numai în intenţie practică, peste 

limita oricărei experienţe posibile. Şi, urmând această metodă, 

rațiunea speculativă ne-a făcut cel puţin loc pentru atare lărgire, 

deşi a trebuit să-l lase gol, și deci ne rămâne încă îngăduit, ba. 

chiar ea ne invită să-l umplem, dacă putem, cu date practice: 

ale ei *). | 

In acea încercare de a schimba metoda de până acuma a. 

metafizicei şi în faptul că o supunem unei revoluții totale după. 

exemplul geometrilor şi fizicienilor, consistă problema acestei cri- 

tici a raţiunii pure speculative. Ea e un tratat despre metodă, nu 

un sistem al ştiinţei înseși; dar ea schițează totuş întregul ei: 

cuprins, atât cu privire la limitele ei, cât şi cu privire la toată. 

structura ei internă. Căci acesta este caracterul propriu al ra- 

ţiunii pure speculative, că ea poate şi trebuie să măsoare pute- 

rea ei proprie, după diversitatea modului cum își alege obiectele: 

pentru gândire, şi să numere în mod complet chiar diferitele: 

moduri de a-şi pune probleme, şi să schiţeze astfel tot plenul 

pentru un sistem de metafizică; deoarece, în ce privește punctul. 

  

*) In acest mod legile centrale ale mişcării corpurilor cereşti au dat: 

certitudine absolută teoriei lui Copernic care o formulase mai întâiu numai 

ca ipoteză, şi au dovedit în acelaş timp puterea nevăzută ce leagă clă- 

direa lumii (a atracției newtoniene), care ar fi rămas pentru totdea- 

una nedescoperită, dacă cel dintâiu n'ar fi îndrăznit să caute, întrun mod" 

contrar mărturiei simţurilor dar totuş adevărat, mişcările observate nu în 

lucrurile cerului, ci în observatorul lor. In această prefață eu pun, tot 

numai ca ipoteză, acea schimbare a modului de gândire expusă în critică: 

şi analogă acelei ipoteze, deşi în tratat însuşi ea nu e dovedită în' mod 

ipotetic, ci apodictic din însuşirea reprezentărilor noastre despre spaţiu 

şi timp şi din conceptele elementare ale intelectului. Procedez astfel pen-- 

tru a face numai să se vadă primele încercări, totdeauna ipotetice, ale: 

unei ătari schimbări. |
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“întâiu, în cunoaşterea a priori nimic nu poate fi atribuit o- 

“biectelor decât ceeace subiectul ce cugetă ia din el însuş, şi, 

“în ce priveşte punctul al doilea, ea este, cu privire la principiile 

cunoaşterii, o unitate cu totul izolată existentă pentru sine, în 

„care orice membru, ca şi întrun corp organizat, există pentru 

toate celelalte, şi toate pentru unul, şi niciun principiu nu poate 

fi luat cu siguranţă într'o singură relaţie, fără a-l cerceta tot- 

. odată în relaţia sa totală cu toată întrebuințarea pură a raţiunii. 

Dar, pentru aceasta, metafizica mai are norocul rar, de care nu 

poate avea parte nicio altă știință raţională ce se ocupă cu o- 

- biecte, (căci logica se ocupă numai cu forma gândirii în general). 

că, în clipa ce a fost scoasă prin această critică la drumul sigur 

„al unei ştiinţe, ea poate cuprinde în mod desăvârşit tot câmpul 

„cunoaşterilor ce-i aparţin şi poate termina opera ei şi o poate 

depune pentru posteritate spre folosire, ca o posesiune ce nu se 

mai poate spori, deoarece ea are a face numai cu principii şi cu 

"limitările întrebuinţării lor, limitări cari sunt fixate chiar prin 
„acea critică. Ca ştiinţă fundamentală ea e deci şi obligată să fie 

completă, şi despre ea trebuie să se poată spune: nil actum re- 

„putans, si quid superesset agendurmn. 

Dar, vom întreba, ce comoară este oare aceea pe care gân- 

dim să o lăsăm posterităţii printr'o atare metafizică purificată 

-prin critică, prin aceasta însă şi adusă într'o stare stabilă? Prin- 

tr'o privire repede aruncată asupra acestei lucrări vom crede & 

„observa că folosul ei ar fi totuși numai negativ, adică să nu ne 

"încumetăm a trece cu rațiunea speculativă niciodată peste limită 

"experienţei, şi acesta este întradevăr întâiul ei folos. El de- 

vine însă îndată positiv, când ne dăm seama că principiile cu 
“cari rațiunea speculativă îndrăzneşte a trece limita ei, au ca re- 
zultat inevitabil de fapt nu o lărgire, ci, dacă le observăm mai 

-de aproape, o restrângere în întrebuințarea raţiunii noastre, în- 
trucât ele ameninţă să întindă în realitate peste tot limitele sen- 
zibilităţii, căreia îi aparțin propriu zis, şi să înlăture astfel chiar 

“întrebuinţarea pură (practică) a raţiunii. Prin urmare, o critică 
"ce o restrânge pe cea dintâi este din acest punct de vedere 
„negativă, dar prin faptul că prin aceasta ea înlătură totodată O
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piedică ce restrânge sau chiar ameninţă să nimicească între-- 
buinţarea din urmă, ea este în realitate de folos positiv şi foarte: 
important, în momentul ce ne convingem că există o întrebu- 

inţare practică absolut necesară a rațiunii pure (întrebuinţarea . 

morală), în care ea în mod inevitabil se extinde peste limitele 

senzibilităţii, pentru care scop ea nu are, ce-i drept, nevoie de: 

ajutorul celei speculative, dar totuş trebuie să fie asigurată îm- 

potriva contraacțiunii ei, pentru a nu intra în contradicţie cu sine 

însăş. A contesta acestui serviciu a] criticii folosul positiv ar: 

însemna totatât ca şi a zice că poliţia nu produce nici un folos. 

positiv, deoarece menirea ei principală este totuş numai de a. 

stăvili violența de care s'ar teme cetăţenii din partea altor ce- 

tăţeni, pentru ca fiecare să-şi poată căuta liniștit şi în siguranţă - 

de afacerile sale. Că spaţiul şi timpul sunt numai forme ale in-.: 

tuiţiei senzibile, deci numai condițiuni ale existenţei lucrurilor ca: 

fenomene, că, mai departe, noi n'avem concepte ale intelectului, 

deci nici un fel de elemente pentru cunoaşterea obiectelor decât: 

în măsura ce poate fi dată o intuiţie ce corespunde acestor con- 

cepte, prin urmare că noi nu putem avea cunoaştere despre nici” 

un lucru ca lucru în sine, ci numai întrucât el e obiect al intuiţiei 

senzibile, deci ca fenomen, se dovedeşte în partea analitică a 

criticei; din care urmează se 'nţelege restrângerea oricărei cu- 

noaşteri speculative posibile a raţiunii numai la lucruri ale ex- 

perienţei. Cu toate aceste, ceeace trebuie bine notat, se face aci 

totdeauna rezerva că noi, deşi nu putem cunoaște, totuş trebuie - 

să putem cel puţin gândi chiar aceleași lucruri şi ca lucruri 

în sine *). Căci de altfel ar rezulta propoziţia absurdă că feno- 
  

*) Pentru a cunoaşte un lucru se cere ca să pot dovedi posibi-:- 

litatea sa (fie după mărturia experienţei din realitatea sa, sau a priori 

prin rațiune). Dar de gândit pot gândi ce vreau, numai dacă nu 

mă contrazic pe mine însumi, adică dacă numai conceptul meu e o idee: 

posibilă, deşi eu nu pot garanta că în ansamblul tuturor posibilităţilor 

acestui concept îi şi corespunde sau nu-i corespunde un obiect. Pentru a 

atribui însă unui atare concept valabilitate obiectivă (posibilitate reală, 

căci cea dintâiu era numai cea logică), pentru aceasta, se cere ceva mai. 

mult. Acest mai mult însă nu trebuie căutat tocmai în izvoare de cunoa--- 

ştere teoretice, ci se poate afla şi în izvoare practice.
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amenul ar fi fără ceva ce apare. Or, să presupunem că distinc- 
iunea, devenită necesară prin critica noastră, a obiectelor ca 

„obiecte ale experienţei, de chiar aceleași ca lucruri în sine, nu 

s'ar fi făcut de loc, atunci principiul cauzalităţii şi deci mecanis- 

mul natural în determinarea lucrurilor ar trebui să fie valabil 

.cu desăvârşire pentru toate lucrurile în general considerate a fi 
cauze eficiente. Despre aceeaș fiinţă deci, d. ex. despre sufle- 

tul omenesc, n'aş putea spune că voinţa sa e liberă, şi totuș în 
„acelaş timp supusă necesităţii naturale, adică nu e liberă, fără 
.a intra într'o contradicție evidentă, deoarece eu am considerat 
sufletul în ambele propoziţii în acelaș înțeles, deci ca obiect în 
“general (ca lucru în sine), şi, fără critică premergătoare nici 
nu l-am putut considera altfel. Dacă însă critica n'a greșit, în- 
"văţându-ne să considerăm obiectul în două înțelesuri, anume ca 
fenomen sau ca lucru în sine; dacă deducţiunea ei a conceptelor 
intelectului este exactă, prin urmare şi principiul cauzalităţii se 
raportează numai la lucruri luate în înţelesul dintâiu, adică în- 
trucât sunt obiecte ale experienţei, aceleaşi însă după înţelesul 
al doilea nu-i sunt supuse, atunci aceeaş voinţă e gândită, în 
ordinea fenomenelor (acţiunile vizibile) , ca fiind cu necesitate 
“conformă cu. legea naturală şi deci neliberă, și totuş, pedealtă- 
parte, ca aparținând unui lucru în sine, ca fiind nesupusă acelei 
legi, deci ca liberă, fără ca aci să aibă loc o contradicţie. Şi 
“chiar dacă nu pot cunoaşte sufletul meu, văzut din această din 
“urmă lature, prin nicio rațiune speculativă, (încă mai puțin prin 
“observaţie empirică) deci nici libertatea ca însuşire a unei fiinţe 
căreia îi atribuesc efecte în lumea senzibilă, din cauza că aş trebui s'o cunosc în mod determinat după existenţa ei, şi totuş nu în timp (ceeace-i imposibil. deoarece nu pot pune la baza “conceptului meu nicio intuiţie), totuş îmi pot gândi libertatea, 
adică reprezentarea ei ce] puţin nu cuprinde în sine nici o con- tradicţie, dacă are loc distincţiunea noastră critică a moduri de reprezentare (al celui senzibil şi al celui i 
Şi limitarea provenită din ea, a conceptelor pure ale i deci şi a principiilor izvorite din ele. Or, presupun 
morala postulează în mod necesar libertate ( 

celor două 

ntelectual) 

ntelectului, 

ându-se că 

în cel mai strict
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înţeles) ca însuşire a voinţei noastre, punând a priori ca data 
ale raţiunii principii practice originare cuprinse în raţiunea 

noastră, cari, fără presupoziţia libertăţii ar fi absolut imposibile, 
iar raţiunea speculativă ar fi dovedit că aceasă libertate nici nu. 

se lasă gândită, atunci în mod necesar acel postulat, adică cel 

moral, ar trebui să cedeze în fața aceluia al cărui contrar cu- 

prinde o contradicţie manifestă, prin urmare libertatea şi cu ea 

moralitatea (căci contrarul ei nu cuprinde nici o contradicţie, dacă 
nu se prepusune acuma libertatea) trebuie să cedeze locul meca- 

nismului naturii. Dar aşa, neavând pentru morală nevoie de nimic 
altceva decât numai că libertatea să nu se contrazică pe ea însăşi, 

şi deci să se lase cel puţin gândită, fără a mai avea nevoie să o 

înțeleg, ca ea deci să nu pună nici o piedică în calea mecanismu- 

lui natural al aceleiaș acţiuni (considerată din alt punct de vedere): 

atunci doctrina moralității îşi menţine locul ei, şi ştiinţa naturală 

pe al ei, ceeace n'ar fi avut loc, dacă critica nu ne-ar fi lămurit 
de mai înainte asupra inevitabilei noastre neştiințe cu privire la 

lucrurile în sine şi n'ar fi limitat la simple fenomene tot ce: 

putem cunoaşte în mod teoretic. Aceeaş expunere a folosului 

positiv al principiilor critice ale raţiunii pure se poate face cu 

privire la conceptul de Dumnezeu şi la cel al naturii simple a 
sufletului nostru, peste care însă, pentru a fi scurt, trec aci. Nici 

nu pot deci presupune Dumnezeu, Libertate şi Nemurire pentru 

întrebuințarea practică necesară a raţiunii mele, dacă nu-i iau 

totodată raţiunii speculative pretenţia la cunoașteri exagerate, 

deoarece, pentru a ajunge la ele, ea trebuie să se servească. de 

astfel de principii cari, ajungând de fapt numai la obiectele unei 

experiențe posibile, dacă totuş sunt aplicate la ceva ce nu poate 

fi obiect al experienţei, transformă acest ceva de fapt totdeauna 
în fenomen, şi declară astfel imposibilă toată lărgirea practică 

a rațiunii pute. Am trebuit deci să înlătur ştiinfa pentru a do- 

bândi loc pentru credință, și dogmatismul metafizicei, adică pre- 

judecata că se poate progresa în ea fără critica raţiunii pure, e 

adevăratul izvor al oricărei necredințe contrare moralității, care 

necredinţă este totdeauna chiar foarte dogmatică. — Dacă deci 

cu o metafizică sistematică, compusă în conformitate cu critica
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raţiunii pure, nu poate fi prea greu de a lăsa posterităţii o mo- 
„ştenire, atunci acest dar nu e de disprețuit; fie că am considera 

numai cultura raţiunii prin mersul sigur al unei ştiinţe în ge- 
neral, în comparaţie cu orbecăirea ei fără temeiu şi vagabon- 

darea ei ușuratică fără critică, sau că am considera o mai bună 

întrebuințare a timpului de către un tineret dornic de învăță- 

tură şi care, la dogmatismul obicinuit, capătă atât de timpurie 

„şi de multă încurajare să sofisticeze cu îndemânare asupra unor 

lucruri despre care nu înţelege nimeni şi despre cari nici acest 

tineret, ca şi nimene în lume, nu va înţelege nicicând ceva, sau 
să năzuiască a descoperi idei şi opiniuni noui, neglijând astfel 
învăţarea de ştiinţe temeinice; mai ales însă, dacă socotim fo- 
losul nepreţuit de a pune capăt pentru totdeauna tuturor obiec- 
ţiunilor împotriva moralității și religiei, şi anume prin metoda 
socratică, adică prin cea mai lămurită dovadă a neştiinței ad- 
versarilor. Căci o metafizică oarecare a fost totdeauna pe lume 
ŞI se va găsi în ea şi mai departe, cu dânsa însă şi o dialectică 
a raţiunii pure deoarece ea îi este naturală. Intâia şi cea mai 
importantă problemă a filozofiei este deci de a-i lua metafizicei, 

-odată pentru totdeauna, toată influența păgubitoare, astupân- 
du-se izvoarele erorilor. 

Cu toată această schimbare importantă în câmpul ştiinţelor 
-şi această pierdere ce raţiunea speculativă trebuie să o sufere 
în posesiunea ei imaginară de până acuma, totuş, cu privire la 
interesele generale omeneşti şi la folosul ce lumea L-a tras până 
acuma din învăţăturile raţiunii pure, toate rămân în aceeaş 
Stare avantajoasă, cum au fost cândva înainte, “şi pierderea loveşte numai monopolul şcolilor, nicidecum însă interesul oame- 
nilor. Intreb pe cel mai neînduplecat dogmatic, dacă dovezi por- nind din școli au putut pătrunde cândv 
avea câtuş de puţină influență asupra 
"dovada despre perpetuarea sufletului 
meiată pe simplicitatea substanţei, 
voinţei împotriva mecanismului gene 
putincioasele deosebiri între necesi 
“obiectivă, sau cea despre existenţa | 

a până'n public şi au putut 
convingerii. lui, şi anume: 
nostru după moarte, înte- 
sau cea despre libertatea 
ral, prin subtilele, deşi ne- 
tate practică subiectivă şi 
ui Dumnezeu din conceptul
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unei fiinţe absolut reale (a contingenţei lucrurilor schimbătoare 

şi a necesităţii unui prim motor)? Or, dacă aceasta nu sa în- 
tâmplat şi nici nu se poate nicicând aștepta să se în- 

tâmple din cauza nepotrivirii intelectului uman comun pentru o 

speculație atât de subtilă; dacă, mai vârtos, cu privire la punctul 

întâiu, dispoziţia, simțită de fiecare om, a naturii sale de a nu 
putea fi satisfăcută nicicând prin ceva finit în timp (ca fiind 

insuficient pentru planul întregii sale destinaţii), a trebuit 

să producă, numai ea singură, nădejdea unei vieți vii- 

toate, tot astfel, cu privire la a doua problemă, simpla expu- 

nere clară a datoriilor în opoziţie cu toate pretenţiile înclinaţiu- 

nilor a produs conştiinţa libertății, şi, în sfârşit, în ce priveşte 
chestiunea a treia, măreaţa ordine, frumuseţă şi prevedere care 

pretutindeni se manifestează în natură, a trebuit să producă, fără 

altă influenţă, credința într'un înţelept şi mare creator al lumii, 

convingere care se răspândeşte în public, întrucât ea se înteme- 

iază pe principii raţionale: atunci nu rămâne doar numai acea- 

stă posesiune neturburată, ci ea câştigă mai vârtos încă mai 

mare prestigiu prin faptul că școlile vor fi învăţat acuma să nu-şi 

aroge o cunoştinţă mai înaltă şi mai extinsă într'un punct care 

priveşte interesul obştesc uman, decât este aceea la care poate 

ajunge şi marea mulţime (pentru noi cea mai vrednică de 

stimă) tot așa de lesne, şi să se restrângă astfel numai la cul- 

tura acestor dovezi inteligibile pentru toți şi suficiente din punct 

de vedere moral. Schimbarea priveşte deci numai pretenţiile aro- 

gante ale şcolilor, cărora aci (cum și de altfel cu drept cuvânt 

în multe alte puncte) le-ar plăcea mult să fie considerate ca 

singurele cunoscătoare şi păstrătoare ale unor atari adevăruri, 

din cari ele comunică publicului numai întrebuințarea, păstrând 

însă cheia pentru sine (quod mecum nescit, solus vult scire vi- 

deri). Totuş s'a avut grijă şi pentru o pretenție mai justă a 

filozofului speculativ. El rămâne totdeauna în mod exclusiv de- 

positarul unei ştiinţe folositoare publicului fără ca publicul să o 

ştie, adică al criticii raţiunii; căci aceasta nu poate deveni nici- 

când populară, dar nici nu are nevoie să o fie; deoarece pe cât 

de puţin poporul e dispus să primească argumente toarse sub-
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ţire ca adevăruri folositoare, tot atât de puţin îi vin în minte 

căndva tot aşa de subtilele obiecţiuni opuse lor; dimpotrivă, de- 

oarece şcoala, precum şi orice om ce se ridică la speculaţiune, 

intră în mod inevitabil în amândouă, critica e obligată să prevină 

printr'o cercetare temeinică a drepturilor raţiunii speculative, 
odată pentru totdeauna, scandalul ce, mai de vreme sau mai 

târziu, trebuie să fie observat chiar de popor din cauza cer- 

turilor în cari, lipsind critica, se încurcă în mod inevitabil meta- 

fizicienii (şi, ca atari, în sfârşit şi teologii) şi cari falşifică apoi 

chiar doctrinele lor. Or, numai prin critică se pot tăia chiar ră- 

dăcinile materialismului, fatalismului, ateismului, necredinţei li- 

berilor cugetători, fanatismului şi superstiții, cari pot deveni 
dăunătoare marei mulțim, în sfârşit şi idealismului şi scepticis- 
mului, cari sunt mai primejdioase şcolilor şi cu greu pot trece în 
public. Dacă guvernele află de bine să se ocupe cu afacerile sa- 
vanţilor,atunci ar fi cu mult mai conform cu înţeleapta lor pre- 
vedere pentru ştiinţe precum şi pentru oameni să favorizeze li- 
bertatea unei astfel de critici prin care singură cercetările ra- 
ţiunii pot cobândi o bază solidă, decât să sprijinească ridiculul 
despotism al școlilor, cari strigă în gura mare că e primejdie 
publică în clipa ce li se se rupe țesătura lor de paianjen, de care 
publicul doar n'a luat nicicând cunoştinţă şi a cărei pierdere 
deci nici nu o poate siniți nicicând. 

Critica nu e opusă procedeului dogmatic al raţiunii în cu- 
noaşterea ej pură, ca ştiinţă, (căci aceasta trebuie să fie tot- 
deauna dogmatică, adică strict demonstrativă din principii si- 
gure a priori), ci dogmatismului, adică pretenţiei de a înainta 
numai cu o cunoaștere pură din concepte (cunoaştere filozofică), 
după principii, aşa cum rațiunea de mult le are în întrebuințare, 
fără a se întreba de modul şi dreptul prin care le-a dobândit. 

[ Dogmatismul este deci procedeul dogmatic al raţiunii pure fără 
critica prealabilă a puterii ei propriiă Această opunere nu € deci 
menită să apere superficialitatea verbomană, sub numele usurpat 
de popularitate, sau poate chiar scepticismul, care vrea s'o sfâr- şească repede cu toată metafizica, dimpotrivă critica este pregă- 
tirea prealabilă necesară pentru desvoltarea unei temeinice me-
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tafizici ca ştiinţă, care trebuie deci cu necesitate să fie tratată 

în mod dogmatic şi strict sistematic, prin urmare în mod scolastic 

(nu popular), căci acest postulat ce i se impune e inevitabil, dat 

fiind că ea se obligă a săvârşi opera ea cu totul a priori, deci 

până la deplina satisfacere a raţiunii speculative. În executarea 

deci a planului ce-l prescrie critica, adică în viitorul sistem al 

metafizicei, vom trebui să urmăm severa metodă a renumitului 

"Wolf, cel mai mare între toţi filozofii dogmatici, care el întâiu 

a dat pilda (şi prin această pildă a devenit creatorul spiritului 

de temeinicie până acum încă nestins în Germania), cum prin 

fixarea legală a principiilor, determinarea lămurită a conceptelor, 

severitatea încercată a demonstraţiunilor, evitarea de salturi în- 

drăzneţe în concluzii se poate intra pe drumul sigur -al ştiinţei. 

“Chiar pentru aceste motive acest filozof avea toată îndemânarea 

„să pună o atare ştiinţă cum este metafizica în această stare, dacă 

i-ar fi venit în minte să-și pregătească mai întâiu terenul prin 

critica organului, adică a rațiunii pure înseş; o lipsă, care trebuie 

atribuită nu atât lui, cât mai vârtos modului: dogmatic de gân- 

dire al timpului său, şi cu privire la care filozofii, atât ai timpu- 

lui său cât și ai tuturor timpurilor, nu-și pot reproşa nimic 

olaltă. Cei ce resping metoda lui de expunere şi în acelaş timp 

şi procedeul criticei rațiunii pure nu pot avea alt gând decât să 

scape chiar de disciplina impusă de ştiinţă, și să prefacă munca 

în joc, certitudinea în părere şi filozofia în filodoxie. 
In ce priveşte această a doua ediție, eu n'am vroit, cum e şi 

just, să las să treacă prilejul oferit de ea, ca să înlătur pe cât 

se poate dificultăţile și obscuritatea, din cari se vor fi ivit multe 

interpretări greșite, de cari s'au lovit, în judecarea acestei cărţi, 

mulţi bărbaţi pătrunzători, poate nu fără vina mea. In propoziţii 

şi principiile demonstraţiunilor lor, tot astfel în forma precum și 

totalitatea planului n'am găsit nimic de schimbat; ceeace se va 

atribui în parte îndelungatului examen căruia am supus lucra- 

rea înainte de a o prezenta publicului, în parte chiar însuşirii 

obiectului, anume naturii unei rațiuni pure speculative, care con- 

ţine o adevărată organizaţie, în care totul e organ, adică tota- 

litatea există pentru fiecare parte şi fiecare parte pentru toate
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celelalte părţi, prin urmare orice defect cât de mic, fie el o gre- 

şeală (eroare) sau lipsă, trebuie să se trădeze în mod inevi- 

tabil în întrebuințare. In această neschimbare se va menținea, 

aşa nădăjduesc, şi mai departe acest sistem. Dreptul la 

această încredere nu mi-l dă vanitatea, ci numai evidența 

pe care o produce experimentul identităţii rezultatului, fie- 

că pornim dela cele mai infime elemente până la totati- 

tatea raţiunii pure sau că ne întoarcem dela totalitate (căci 

şi aceasta e dată pentru sine prin ţinta finală a raţiunii în do- 

meniul practic) la fiecare parte, întrucât încercarea de a schimba 

chiar numai cea mai mică parte, dă îndată naştere la contradicții 

nu numai ale sistemului, dar și ale raţiunii umane în general. 

Dar în expunere este încă mult de făcut, şi aci am încercat, cu. 

această ediţie, îndreptări cari sunt menite a înlătura fie interpre- 

tarea greșită a Esteticei, mai ales cea cu privire la conceptul tim- 

pului, fie obscuritatea deducţiei conceptelor intelectului, fie pre- 

tinsa lipsă a unei suficiente evidențe în demonstrarea princi- 

piilor intelectului pur, fie, în sfârşit, interpretarea greşită a pa- 

ralogismelor puse în fața psihologiei raţionale. Până aci (adică. 

numai până la sfârşitul primului capitol al Dialecticei transcen- 

dentale) şi nu mai departe se întind schimbările mele ale mo- 

dului de expunere *), deoarece timpul mi s'a părut prea scurt 

  

) Un adaos veritabil, dar totuş numai în modul de demonstrare. l-aş 
putea numi numai pe acela ce l-am făcut printro nouă respingere a 
idealismului psihologic şi o dovadă riguroasă (cum cred şi singura 
posibilă) despre realitatea obiectivă a intuiţiei exterioare (pag. 275) 1). 
Chiar dacă idealismul, cu privire la scopurile esenţiale ale metafizicei, ar 
fi considerat cu totul inofensiv (ceea ce de fapt nu este), rămâne totuş. 
un scandal al filozofiei şi al raţiunii umane în general, de a trebui să în- 
temeiezi numai pe credinţă existenţa lucrurilor din afară de noi. 
(din cari doar noi avem toată materia cunoaşterilor noastre chiar pentru si | , imţul nostru intern), şi de a nu putea opune o dovadă satisfăcătoare 
oricui i-ar plăcea să o pună la îndoială. Deoarece în exp | resiile din ar- 
gumentaţia dela şirul al treilea până la al şeaselea 2) se găseşte oareşcare: 

) Paginaţia ediţiei originale. "Traducerea de faţă, pag. 229 
2) Şirul 3—5 al „Dovezii”, traducerea de faţă, pag. 229.
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şi deoarece cu privire la celelalte nici n'am întâlnit o înţelegere 

greşită din partea unor examinatori experţi şi nepărtinitori, cari 

chiar fără să trebuesc a-i aminti cu lauda ce li se cuvine, vor 

găsi ei singuri la locurile potrivite consideraţiunea pe care am 

avut-o față de sfaturile lor. Cu aceste îndreptări e însă com- 

binată o mică pierdere pentru cetitor, care nu putea fi evitată 

fără a face cartea prea de tot voluminoasă, anume că diferite 

chestiuni, cari deşi nu aparţin în mod esenţial desăvârșirii tota- 

lităţii, dar a căror lipsă mulţi cetitori totuș ar putea-o regreta, 

întrucât ar putea fi, de altfel, de folos din alt punct de vedere, 

au trebuit să fie suprimate sau expuse mai pe scurt, pentru a 

face loc expunerii mele, acuma, cum sper, mai clare, care în 

  
  

obscuritate: rog a modifica această perioadă după cum urmează: „Acest 

ceva persistent nu poate fi însă o intuiţie în mine. 

Căci toate principiile determinaţiunii existenței 

mele, cari se pot găsi în mine, sunt reprezentări, 

şi reclamă ca atari ele înseşi ceva persistent deo- 

sebit de ele, în raport cu care schimbarea lor, deci 

existenţa mea în timp în care ele se schimbă se 

va putea determina. Impotriva acestei dovezi cred că se va 

spune: Dar eu sunt conştiu nemijlocit numai. de ceeace este în mine, adică 

de reprezentarea meaa obiectelor exterioare; ar rămânea deci ne- 

dovedit ori de există ceva afară de mine ce i-ar corespunde sau nu. Eu 

sunt însă conştiu de existenţa mea în timp (prin urmare şi 

de posibilitatea determinaţiunii ei în timp) prin experienţă internă, 

şi aceasta este mai mult decât de a fi numai conştiu de reprezentarea mea, 

însă este identic cu conştiinţa empirică a existenţei mele, 

care se poate determina numai punând-o în relaţiune cu ceva ce, legat 

de .existenţa mea, este în afară de mine. „Această conştiinţă a 

exiştenţei mele în timp este deci legată în mod identic de conştiinţa unui 

raport cu ceva în afară de mine, şi este deci experienţă şi nu ficţiune, 

simţ şi nu putere de imaginaţie, ceeace leagă nedespărţit. exteriorul cu sim- 

ţul meu intern; căci simţul extern este chiar prin sine raportare a intuiţiei 

la ceva real în afară de mine, şi realitatea lui, spre deosebire de imaginaţie, 

„se întemeiază numai pe faptul că el trebuie legat în mod indisolubil cu 

însăşi experiența interioară ca condiţie a posibilităţii acesteia, ceeace se 

face în acest caz. Dacă cu conştiinţa intelectuală a existenţei 

„mele, în reprezentarea Eu sunt care însoţeşte toate judecăţile şi actele 

intelectului meu, aş Butea combina în acelaş timp şi o determinaţiune a 

Kant, Critica raţiunii pure. 
3
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fond cu privire la propoziţiuni și chiar la principiile ei de de- 

monstrare nu schimbă absolut nimic, dar totuş în metoda expu- 

nerii se deosebeşte ici şi colo de cea precedentă într'atâta încât 

ea nu se putea săvârși prin intercalări. Această mică pierdere, 

care de altfel, după placul fiecăruia, poate fi reparată prin com- 

paraţia cu ediția întâia, va fi compensată, sper, printr'o clari- 

tate mai mare. Am observat în diferite scrieri publicate (în 
parte cu prilejul recenziunii unor cărţi, în parte în tratate spe- 

ciale) cu plăcere recunoscătoare, că spiritul temeiniciei încă nu 

sa stins în Germania, ci a fost numai înăbuşit pentru scurtă 

vreme prin tonul la modă al unei libertăţi pretinse geniale în 
  

existenței mele prin intui ţie intelectuală, în acest caz conştiinţa 

unei relaţiuni cu ceva în afară de mine nu ar aparţinea acestei determina- 

ţiuni în mod necesar. Or, deşi acea conştiinţă intelectuală e dată înainte, 
dar intuiţia interioară, numai în care existenţa mea poate fi determinată, 
este sensibilă şi legată de condițiunea timpului, această determinaţiune însă, 
prin urmare experienţa internă însăş, depinde de ceva persistent ce nu este 
în mine, deci numai în ceva în afară de mine, faţă de care eu trebuie să 
mă consider în relaţiune: deci realitatea simțului extern e legată în mod 
necesar de cea a simțului intern, pentru posibilitatea unei experienţe în 
general: adică eu sunt, în mod sigur, tot atât de conştiu că există obiecte 
în afară de mine cari se raportează la simţul meu, precum sunt conştiu 
că exist eu însumi determinat în timp. Căror intuiţii date însă corespund 
întradevăr obiecte în afară de mine şi cari, prin urmare, vor aparţinea 
simțului extern, căruia şi nu puterii de imaginaţie se vor atribui ele, 
aceasta va trebui să se stabilească în fiecare caz după regulele după cari 
experiența în general (chiar cea internă) se deosebeşte de imaginaţie, ră- 
mânând ca principiu totdeanua propoziţia: că există într'adevăr experienţă 
exterioară. Se poate adăoga aci încă observaţiunea : Reprezentarea a ceva 
persistent în existență nu e identică cu reprezentarea per- 
sistentă; căci aceasta pcate fi foarte variabilă şi schimbătoare ca 
toate reprezentările noastre şi chiar cele ale materiei, şi totuş ele se ra- 
portează la ceva. persistent, care deci trebuie să. fie un lucru debsebit de 
toate reprezentările mele şi exterior, a cărui. dxistenţă e cuprinsă în mod 
necesar în de terminaţiunea propriei “ele. existenţe, şi constitue 
cu această determinaţiune numai o singură experienţă, care ici n'ar avea loc în interior, dacă n'ar fi în acelaş timp (în parte) 
despre cum? nu se poate explica aci mai departe, 
noi gândim stabilul în timp, 
conceptul schimbării. - 

căterioară. Cat 
tot aşa cum în general 

a cărui simultaneitate cu variabilul produce
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gândire, şi că spinoasele căi ale criticei, cari duc spre o ştiinţă 

a raţiunii pure, ca atare singură durabilă şi deci prea necesară, 

n'au oprit capete curajoase şi luminate să le urmeze. Acestor 

bărbaţi meritoşi, cari cu o temeinicie a înțelegerii unesc în mod 

atât de fericit încă şi talentul unei expuneri luminoase (de care 

eu nu-mi sunt tocmai conştiu), le las să desăvârșească lucrarea 

mea, care cu privire la claritate poate că ici şi colo este defec- 
tuoasă, căci de a fi contrazis nu e primejdie în acest caz, dar 

desigur de a nu îi înţeles. Eu, din partea mea, deacuma înainte, 

nu mă pot angaja în discuţii, deşi voiu da atenţie cu îngrijire 
tuturor indicaţiunilor, fie că vin dela prieteni sau dela adver- 
sari, pentru a le folosi în viitoarea expunere a sistemului în 

conformitate cu această propedeutică. Deoarece în cursul ace- 

stor lucrări eu am intrat acuma destul de adânc în bătrânețe, 

(în această lună în anul al şeasezeci şi patrulea), sunt nevoit 

a fi cruțător cu timpul, dacă vreau să săvârşesc planul meu de 

a publica metafizica naturii precum şi cea a moravurilor, ca o 

confirmare a exactităţii criticii raţiunii speculative precum şi a 
celei practice, şi trebuie să aştept lămurirea atât a obscurităţilor 

cari în această lucrare la început greu s'ar fi putut evita cât şi 
apărarea întregei lucrări din partea meritoşilor bărbați cari şi-au 

însuşit-o. In anumite locuri orice expunere filozofică poate fi 

atacată, (căci ea nu se poate prezenta atât de bine înarmată ca 

cea matematică), cu toate că structura sistemului, considerat ca 

unitate, nu e deloc primejduită în acest caz, pentru a cărui în- 

ţelegere totală, dacă e nou, numai puţini posedă îndemânarea 

spiritului, şi încă mai puţini plăcere, deoarece orice inovaţie îi 

inoportunează. Şi contradicții aparente pot fi culese în orice 

scriere, mai ales când curge în discurs liber, dacă se compară 
locuri izolate rupte din legătura lor, şi aceste contradicții pot 

arunca asupra acestei opere o lumină defavorabilă în ochii celui 

ce se încrede în judecata străină, dar sunt foarte lesne de des- 

legat pentru cel ce a pus stăpânire pe ideea întregului. Cu toate 

aceste, când o teorie e solidă în sine, acțiunea și reacţiunea, cari
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o amenințau la început cu mare primejdie, servesc cu vremea 
numai pentru a netezi asperităţile ei, şi, dacă bărbaţi nepărtini- 

tori, înţelepţi şi de adevărată popularitate se ocupă cu ea, pentru 

a-i dobândi în scurt timp şi eleganța necesară. Koenigsberg în 

luna lui Aprilie 1787.



    

Introducere 

1) 

Despre deosebirea cunoaşterii pure şi empirice 

Asupra faptului că toată cunoaşterea noastră începe cu expe- 
riența nu există nicio îndoială, căci prin ce să fie trezită dealt- 
minterea spre funcţionare. facultatea noastră de cunoaștere, dacă 
nu s'ar face prin obiecte cari mișcă simțurile noastre şi cari, 

  

1) In locul secţiunilor ] şi II, E, are următorul text, cu mult 
mai scurt: . 

|. Ideea filozofiei transcendentale. 

Experienţa este fără îndoială întâiul produs ce-l obţine inte- 
lectul nostru  prelucrând materialul brut al senzaţiilor simțurilor, 
Chiar prin aceasta ea este întâia învățătură şi, în desvoltarea 
ei, ea e atât de nesecată în noui învăţăminte încât întreaga viață 
înlănțuită a tuturor generaţiilor viitoare nu va duce nicicând 
lipsă de cunoştinţe noui cari pot fi adunate pe acest teren. Totuş 
ea e departe de a fi singurul câmp în care se lasă îngrădit inte- 
lectul nostru. Ea ne spune, ce-i drept, ce există, dar nu că tre- 
buie să existe în mod necesar așa şi nu altfel. Chiar deaceea 
ea nici nu ne dă o universalitate adevărată, şi raţiunea, care e aşa 
de. ahtiată după astfel de cunoașteri, e mai mult excitată prin 
ea decât satisfăcută. Or, astfel de cunoașteri universale, cari au 
totodată caracterul necesităţii interne, trebuie să fie, în mod in- 
dependent de experienţă, clare şi certe prin sine înseși; ele se 
numesc deaceea cunoașteri a priori: deoarece, dimpotrivă, ceeace 
“e împrumutat numai din experienţă șe cunoaşte numai, cum se 
zice, a posteriori, sau în mod empiric. 
„Dar se arată, ceeace e prea interesant, că chiar în .expe- 
rienţele noastre se amestecă cunoașteri cari trebue să-şi aibă ori-
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pedeoparte, produc ele înseşi reprezentări, pedealtăparte pun în 

mişcare activitatea noastră intelectuală de a le compara, a le 

lega sau a le separa, prelucrând astfel materialul brut al impre- 

siilor senzibile într'o cunoaştere a obiectelor care se numeşte ex- 

periență? Cu privire la timp deci, nicio cunoaştere nu prece- 

dează în noi experienţa, şi cu aceasta începe orice cunoaştere. 

Dar, deşi toată cunoaşterea noastră începe cu experienţa. 

totuş din această cauză ea nu izvorăşte chiar toată din experi- 

enţă. Căci sar putea prea bine ca tocmai cunoașterea noastră 

prin experienţă să fie o compoziţie din ceeace primim noi prin 

impresii şi ceeace puterea noastră proprie de cunoaştere (exer- 

citată numai prin impresii senzibile) produce din ea însăş, adaos 
pe care noi nu-l deosebim de acea materie primă până când un 
lung exerciţiu ne-a atras asupra-i atenţia şi ne-a făcut îndemâ- 
nateci de a-l separa. 

E deci o problemă care cere încă cel puţin o cercetare mai de 
aproape şi nu poate fi rezolvată de îndată la prima vedere; 
anume ori de există o atare cunoaştere independentă de ex- 
perienţă şi chiar de toate impresiile simțurilor. Astfel de cu- 
noașteri se numesc a priori, şi se deosebesc de cele empirice, 
cari îşi au izvoarele lor a posteriori, adică în experienţă. 

Acea expresie totuş nu e încă destul de precisă pentru a 
arăta în mod potrivit întregul înţeles al problemei de față. Căci 
se obișnuește desigur a se spune despre o experiență sau alta, 
derivată din izvoare empirice, că noi suntem capabili să o avem 
sau o avem a priori, deoarece nu o deducem nemijlocit din 

CI ai 
ginea a priori şi cari 

  

a poate că servesc numai pentru a lega între- olaltă reprezentările simţurilor noastre. Căci, dacă înlăturăm, din cele dintâiu, chiar tot ce aparţine simțurilor, rămân totuş anumite concepte originare şi judecăţi izvorite din ele cari tre- buie să se fi produs în mod independent de experiență, deoarece fac ca despre lucrurile cari apar simțurilor să se poată spune sau să se creadă că se poate spune mai mult decât ar învăţa expe- ienţa, Şi ca anumite afirmaţiuni să cuprindă adevărată univer- salitate şi necesitate strictă, ceeace cunoaşterea numai empirică nu poate da.
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experienţă, ci dintr'o regulă generală, pe care totuş am împru- 
mutat-o din experiență. Astfel se zice despre cineva care a săpat 
supt temelia casei sale: el nu trebuia să aştepte experienţa pen- 
tru a şti că ea se va surpa de fapt. Dar cu desăvârşire a priori 
el totuş nu putea doar şti aceasta. Căci faptul că corpurile 
sunt grele, și, prin urmare, cad când li se ia suportul, trebuia 
totuş să-l cunoască mai înainte prin experienţă. 
Vom înţelege deci, în cele ce urmează, prin cunoașteri a priori 

nu acele ce au loc în mod independent de cutare sau cutare ex- 
perienţă, ci absolut de orice experiență. Lor li sunt opuse cunoa- 
şterile empirice, sau cele ce sunt posibile numai a posteriori, 
adică prin experiență, Dintre cunoaşterile a priori însă se numesc 
pure acele în cari nu este amestecat absolut nimic empiric. Ast- 
fel d. ex. propoziţia: orice schimbare îşi are cauza ei, este o 
propoziţie a priori, dar nu pură, deoarece schimbarea este un 
concept care poate fi scos numai din experienţă. 

II 

Noi suntem în posesiunea unor anumite cunoașteri a priori, 
şi chiar intelectul comun nu ieste nicicând lipsit de atari 

Aci avem nevoie de un criteriu prin care noi putem cunoaşte 
în mod sigur o cunoaștere pură de cea empirică. Experienţa ne 
învață, nu-i vorbă, că ceva are cutare sau cutare însușire, dar 
nu că nu poate fi altfel. Dacă deci se găseşte mai întâi o pro- 
poziţie care e gândită deodată cu necesitatea ei, atunci ea este 
o judecată a priori; dacă, pedeasupra, ea nu este nici derivâtă 
din alta, decât din una care ea însă, la rândul ei, e valabilă ca 
propoziţie necesară, atunci ea este absolut a priori. Al doilea: 
Experienţa nu dă nicicând propoziţiilor ei universalitate adevă- 
rată sau strictă, ci numai presupusă şi relativă (prin inducţie), 

„astfel că de fapt ar trebui să se spună: pe cât am observat până 
"acuma, nu se găseşte nici o excepție dela cutare sau cutare re- 
'gulă. Dacă deci e gândită o judecată cu universalitate strictă, 
„adică aşa că absolut nici o excepţie nu e îngăduită ca posibilă,
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atunci ea nu e dedusă din experienţă, ci e valabilă absolut a. 
priori. Universalitatea empirică este deci numai o ridicare arbi-: 

trară a valabilităţii dela ceeace e valabil în cele mai multe cazuri, 

la ceeace e valabil în toate cazurile, ca d. ex. în propoziţiunea: 

toate corpurile sunt grele; :unde, dimpotrivă, universalitatea 

strictă aparţine în mod esenţial unei judecăţi, această universa- 

litate face să se cunoască un izvor special de cunoaştere a ju- 

decăţii, anume o putere de cunoaştere a priori. Necesitatea și 

stricta universalitate sunt deci criterii sigure ale unei cunoaşteri 
a priori şi sunt unite nedespărţit întreolaltă. Deoarece însă, în 
întrebuinţarea lor, câteodată e mai lesne de a se arăta limitarea 
empirică a lor decât: contingența în judecăţi, sau deoarece și 
câteodată e mai convingător de a se arăta universalitatea neîn- 
grădită ce o atribuim unei 'judecăţi, decât necesitatea ei, 'atunci 
e bine a ne servi în mod separat de cele două criterii amintite, 
fiecare din ele fiind pentru sine infailibil. 

Or, se poate lesne arăta că există de fapt în cunoaşterea o- 
menească astfel de judecăţi necesare şi în cel mai strict înţeles 
universale, deci judecăţi pure a priori Vrem un exemplu din 
Ştiinţe „atunci trebue să privim numai la toate propoziţiile mate- 
maticei; vrem un exemplu din cea mai comună întrebuințare a 
intelectului, atunci pentru aceasta poate servi propoziţia că 
toată schimbarea trebuie să aibă o cauză; ba, în cea din urmă, 
chiar conceptul unei cauze conţine în mod-atât de evident con- 
ceptul unei: necesităţi a legăturii cu un efect şi 'pe' cel al: unei universalități stricte a. regulei, încât acest concept -de cauză s'ar- 
pierde cu desăvârşire, - dacă l-am deduce, -. precum a făcut-o. 
"Hume, dintr'o asociație mai frecventă a ceeace se întâmplă cu ceeace precedează.- şi - dinti'o obicinuință. izvorâtă . din aceasta, 
(deci dintr'o- necesitate numai. subiectivă); de a uni "repre. zentări; Şi: chiar fără a avea nevoie. de astfel de exem-. 'ple “pentru a dovedi. realitatea: unor 
cunoaşterea: noastră, am mai 
sunt “indispensabile “pentru: p 
"că:Sunt a-prioii: 

certitudinea ei, 

principii: pure ă priori: în. 
putea demonstra. că aceste. principii 
osibilitatea'' experienţei însăşi, deci 

: Căci de unde'care ar: putea “lua: chiar experieriţa 
dacă toate regulele după cari procedează ar fi
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totdeauna empirice, deci contingente; prin urmare acestora cu 
greu li se poate atribui valabilitatea unor principii prime. 'Totuș 
aci ne putem mulțumi de a fi expus întrebuinţarea pură a puterii 
noastre de cunoaştere ca fapt împreună cu criteriile ei. Dar nu 
numai în judecăţi, ci. chiar în concepte se arată originea a priori 
a unora dintre ele. Lăsaţi la o parte din conceptul vostru al unui 
„corp, dobândit prin experienţă, în mod succesiv tot ce este în 
el empiric: culoarea, duritatea sau moliciunea, greutatea, chiar 
'impenetrabilitatea, atunci rămâne totuş spațiul, pe care corpul 
(care acuma a: dispărut cu totul), îl ocupa, şi pe acesta nu-l 
puteţi înlătura. "Tot astfel, dacă lăsaţi la o parte din conceptul 
vostru empiric al oricărui obiect, corporal sau necorporal, toate 
însuşirile ce vi le arată experienţa, totuş nu-i puteţi lua pe aceea 
prin care îl gândiţi ca substanță sau ca inerent unei substanțe 
(deşi acest concept conţine mai multă determinare decât cel 

al unui obiect în general). Trebuie deci să mărturisiţi, convinși 
prin necesitatea cu: care acest concept vi se impune, că el îşi 
are sediul a priori în puterea voastră de cunoaştere. 

[II] 

[Filozofia are nevoie de o ştiinţă care să determine posibilitatea, 
principiile şi întinderea tuturor cunoaşterilor a priori.] 

Ceea ce1) e cu mult mai important [decât toate cele expuse 
“mai sus] e că anumite cunoașteri părăsesc chiar câmpul tutu- 
ror experiențelor posibile, şi, prin concepte cărora nicăeri nu le 
poate fi dat un obiect corespunzător în experiență ele au apa- 

renţa de a lărgi sfera judecăților noastre peste toate limitele ex- 
perienţei. 

Şi chiar pe aceste din urmă cunoașteri, cari trec peste lumea 

“simțurilor într'o sferă unde experiența nu poate da nicio direc- 

ţiune şi niciun control, se întemeiază cercetările raţiunii noastre 

  

1) În loc de „Ceea ce e cu..., E, are: „Ceea ce însă e cu...“.
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pe cari, din punct de vedere al importanţei, le considerăm cu 

mult mai preferabile, şi ţinta lor finală cu mult mai înaltă, decât 

tot ce intelectul poate învăţa în câmpul fenomenelor, aşa că noi, 

chiar cu primejdia de a greşi, riscăm mai degrabă toate decât 

să abandonăm cercetări atât de importante, pentru un motiv 

oareşcare de îndoială, sau din dispreţ și indiferenţă. (Aceste 

probleme inevitabile ale rațiunii pure înseș sunt Dumnezeu, li- 

bertatea şi nemurirea. Ştiinţa însă, a cărei ţintă finală e îndrep- 

tată, cu toate pregătirile ei, bine zis numai spre rezolvirea ace- 

stora, se numeşte metafizică, a cărei metodă e la început dog- 

matică. adică ia cu încredere asupra sa executarea operei fără 

a examina mai întâi dacă raţiunea poate sau nu poate duce la 

bun sfârşit o întreprindere atât de mare]. 

Or, se pare fără îndoială natural că, în clipa ce părăsim te- 

renul experienţei, nu vom ridica doar îndată, cu cunoaşteri ce le 

posedăm fără a şti de unde şi pe creditul unor principii a căror 

origine nu o cunoaştem, o clădire, fără a ne asigura mai de îna- 

inte, prin cercetări îngrijite, de temeliile ei, ci se pare deci că 

[dimpotrivă] cu mult mai înainte ne vom fi pus întrebarea, cum 

de oare intelectul ar putea ajunge la toate aceste cunoașteri a 

priori, şi ce sferă, valabilitate şi valoare ar putea avea ele. De 

fapt nici nu este nimic mai natural, dacă prin cuvântul natural!) 

înţelegem ceea ce ar trebui să se întâmple în mod just şi raţio- 
nal; dacă însă prin acest cuvânt se înțelege ceeace se întâmplă 

de obiceiu, atunci dimpotrivă nimic nu e mai natural și mai lesne 
de înțeles decât că această cercetare a trebuit prin lungă vreme 

să lipsească. Căci o parte a acestor cunoaşteri, [ca] cele mate- 

matice, e în posesiune veche a certitudinii, şi dă prin aceasta nă- 

dejde bună şi pentru altele, deşi aceste ar putea fi de natură 

cu totul diferită. Mai mult, când s'a depăşit sfera experienţei, 

noi suntem siguri de a nu fi contrazişi prin experienţă. Ispita de 

a lărgi cunoașşterile noastre e așa de mare încât numai izbin- 

  

1) E,, în loc de „prin â s. 
, cuvântul natural” are: : 

cuvânt“, 
: „prin acest
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du-ne de o contradicţie clară noi putem fi opriţi în înaintarea 
noastră. Aceasta însă poate fi evitată dacă facem plăzmuirile 
noastre [numai] cu prudență, fără ca ele, din această cauză, să 
rămână mai puţin plăzmuiri. Matematica ne dă o pildă strălucită 
cât de departe putem ajunge în cunoașterea a priori în mod in- 
dependent de experienţă. Or, ea se ocupă desigur cu obiecte 
şi cunoaşteri numai întrucât atari pot fi reprezentate în intuiţie, 
Dar această împrejurare e lesne trecută cu vederea, deoarece 
amintita intuiţie însăși poate fi dată a priori, nedeosebindu-se 
prin urmare aproape deloc de un simplu concept pur, Cucerit 1) 

de o asttel de dovadă despre puterea raţiunii, impulsul spre lăr- 

gire nu mai vede hotare. Porumbelul ușor, despicând în zbor 
slobod văzduhul a cărui rezistență o simte, şi-ar putea imagina 

că în spaţiul vid el ar reuşi încă mai bine. "Tot aşa părăsi 

Platon lumea simțurilor, deoarece ea pune intelectului hotare 
atât de înguste 2), şi se aventură dincolo de ea pe aripele 'idei- 

lor în spaţiul vid al intelectului pur. El nu observă că prin opin- 

tirile sale nu câștigă drum, căci el nu avea nici un sprijin, aşa 

zicând ca suport, pe care să se înțepenească și la care să poată 
aplica puterile sale, pentru a urni intelectul din loc. Dar e o 

soartă obicinuită a raţiunii umane în speculaţiune de a termina 
clădirea ei pe cât se poate de repede, şi de a cerceta abia în urmă 

dacă şi temelia ei a fost bine pusă. Apoi însă se caută diferite 

pretexte pentru a ne mângâia asupra solidităţii ei, sau [şi] pen- 

tru a respinge [chiar mai cu drag] o astfel de examinare târzie 

şi primejdioasă. Ceeace însă ne scutește în cursul clădirii de 

orice grijă și bănuială și ne dă iluzia unei aparente temeinicii, e 

aceasta. O mare parte, şi poate cea mai mare, din preocupă- 
rile raţiunii consistă în destrămarea conceptelor pe cari acuma 
le avem despre obiecte. Aceasta ne dă o mulțime de cunoașteri, 

cari, deşi nu sunt nimic mai mult decât lămuriri sau explicări 

a ceea ce a fost gândit acuma în conceptele noastre, (deşi încă 

  

1) E,: „„Incurajat”. 
2) E, are în loc de „hotare înguste“: „variate piedici *
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în mod confuz), dar cel puţin după formă sunt prețuite la fel 

cu noui cunoștințe, cu toate că după materie sau conţinut ele 

nu lărgesc conceptele ce avem, ci numai le desfac. Or, cum 

această metodă dă o reală cunoaştere a priori care are un mers. 
sigur şi folositor, raţiunea, sub puterea acestor iluzii, înşeală, 

fără a observa ea însăş, cu afirmaţiuni cu totul de altfel, în 
cari rațiunea adaogă, şi anume a priori, la concepte date alte 
concepte cu totul străine 1) fără să se ştie cum ajunge la acea- 
sta, şi fără a-și pune chiar numai în gând o atare?) întrebare. 
Vreau deci să tratez chiar la început despre deosebirea acestor 
două moduri de cunoaștere. 

[IV] 

Despre deosebirea judecăților analitice şi sintetice. 

In toate judecăţile, în cari se gândește raportul unui subiect: 
cu un predicat, (dacă consider numai cele afirmative: căci la 
cele negative aplicarea este [în urmă] ușoară), acest raport e 
posibil în două feluri. Sau predicatul B aparţine subiectului A 
ca ceva ce e cuprins (în mod ascuns) în acest concept; sau B 
se găseşte cu totul în afară de conceptul A, deşi stă cu el în le-. 
gătură. În cazul dintâiu judecata o numesc analitică, în celalt 
sintetică. Judecăţile analitice (cele afirmative) sunt deci acelea 
în cari legătura predicatului cu subiectul se gândeşte prin iden- 
titate, acele însă în cari această legătură se gândeşte fără iden- 
titate, să se cheme judecăţi sintetice. Cele dintâiu le-am putea numi şi judecăţi explicative, celelalte extensive, deoarece acele nu adaogă prin predicat nimic la conceptul subiectului, ci îl despică numai prin destrămare în conceptele sale parţiale, cari erau acuma gândite în el (deşi în mod confuz): pe când cele din urmă adaogă la conceptul subiectului un predicat care nu. II 

1) După ediţia 1-a: adac:ţă a priori la concepte date. alte: concepte cu totul străine. 
: această. 
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era deloc gândit în el şi nu putea fi scos prin nicio destrămare 
a lui, d. e. când zic: toate corpurile sunt întinse, aceasta e o 

judecată analitică. Căci eu n'am voie să ies peste!) conceptul 
ce-l leg de cuvântul corp, pentru a găsi unită cu el întinderea, ci 

numai să destram acel concept „adică să[-mi] devin conștiu 
de varietatea ce o gândesc totdeauna în el pentru a întâlni în 

el acest predicat; aceasta este deci o judecată analitică. Dimpo- 

trivă, dacă zic: toate corpurile sunt grele, atunci predicatul e 

cu totul altceva decât ceeace gândesc în general în simplul con- 

cept al unui corp. Adăogarea unui atare predicat dă deci o 

judecată sintetică 2). 
]udecăţile de experiență, ca atari, sunt toate sintetice. 

Căci ar fi absurd de a întemeia o judecată analitică pe experi- 
ență, deoarece eu n'am voie să ies deloc din conceptul meu, 

pentru a formula judecata, şi deci n'am nevoie, pentru aceasta, 

  

1) E;: din 
2) E, : Or, de aci rezultă în mod lămurit: 1. că prin judecăţi 

analitice cunoaşterea noastră nu se lărgeşte deloc, ci că concep- 
tul, pe care acuma îl am, se descompune devenindu-mi mie în- 
sumi inteligibil; 2. că la judecăţi sintetice eu trebuie să am afară 
de conceptul subiectului încă altceva (X) pe care se sprijineşte 
intelectul pentru a cunoaşte că un predicat, care nu e conținut 
în acel concept, îi aparţine totuş. 

La judecăți empirice sau de experiență nu e în aceasta nicio 
dificultate. Căci acest X e experiența completă despre obiectul 
ce-l gândesc printr'un concept A, care constitue numai o parte a 
acestei experienţe. Căci deşi în conceptul unui corp în general 
eu nu cuprind deloc predicatul greutăţii, totuşi el înseamnă ex- 
periența completă printr'o parte a ei, la care deci eu mai pot a- 
dăoga alte părţi ale aceleiaşi experienţe, ca aparţinând acelui 
concept. Eu pot cunoaşte conceptul corpului mai înainte în mod 
analitic, prin notele întinderii, impenetrabilităţii, formei, etc., cari 
toate sunt gândite în acest concept. Acuma însă îmi lărgesc cu- 
noașterea şi, întorcându-mi privirea spre experienţă, din care eu 
scosesem acest concept al corpului, găsesc unită cu notele de mai 
sus totdeauna și greutatea. Experienţa deci e acel X care stă 
în afară de conceptul A şi pe care se întemeiază posibilitatea sin- 
tezei predicatului greutăţii B cu conceptul A.
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de o mărturie a experienţei. Că un corp e întins, este o pro- 

poziţie care e certă a priori, şi nu e o judecată de experienţă. 

Căci, înainte ce trec la experienţă, eu am toate condiţiunile pen- 

tru judecata mea acuma în conceptul din care eu pot scoate 

numai predicatul după principiul contradicţiei, şi prin areasta 

pot totodată deveni conştiu de necesitatea judecății, necesitate 

pe care experiența nici nu mi-ar putea-o demonstra. Dimpotrivă, 

deşi în conceptul unui corp în general nici nu cuprind predicatul 

greutăţii, acel concept totuş arată un obiect al experienţei prin- 

tr'o parte a ei, la care eu deci mai pot adăoga alte părţi ale ace- 

leiaşi experienţe, decât cele aparţinând acelui concept al obiec- 

tului. Eu pot cunoaşte conceptul corpului mai înainte în mod 

analitic prin notele întinderii, impenetrabilităţii, formei, etc., cari 

toate sunt gândite în acest concept. Acuma însă eu îmi lărgesc 

cunoştinţa şi, întorcându-mi privirea spre experienţă, din care 

eu scosesem acest concept al corpului, atunci găsesc unită cu 

notele de mai sus totdeauna şi greutatea, şi adaog deci în mod 

sintetic pe aceasta ca predicat la acel concept. Pe experienţă deci 

se întemeiază posibilitatea sintezei predicatului greutăţii cu con- 

ceptul corpului, deoarece amândouă concepte, deşi unul nu e cu- 

prins în celalt, totuş aparțin, deşi numai în mod întâmplător, 

unul altuia, şi anume ca părți ale unui tot, adică ale experienței, 

care ea însăş e o legătură sintetică a intuiţiilor. 

Dar la judecăţile sintetice a priori acest mijloc lipseşte cu 

desăvârşire. Dacă să trec peste conceptul A!) pentru a cu- 

noaște pe un altul B ca unit cu el, oare ce este aceea pe care 

mă sprijin și prin care devine posibilă sinteza? deoarece aci eu 

n'am avantajul de a căuta acest ceva în câmpul realităţii? Să 

se ia propoziţia: Tot ce se întâmplă îşi are cauza sa. În concep- 
tul de ceva ce se întâmplă gândesc desigur o existenţă înaintea 
căreia premerge un timp, etc., şi din aceasta pot fi scoase jude- 
căţi analitice. Dar conceptul unei cauze [este cu totul în afară 
de acel concept şi] arată ceva diferit de ceea ce se întâmplă, 

1) E,: „să ies afară din conceptul A“.
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nu e [deci] :) cuprins deloc în această din urmă reprezentare. 

Cum ajung eu oare să spun despre ceeace în general se întâmplă 

ceva cu totul diferit şi să cunosc conceptul cauzelor, deși nu cu- 

prins în ceeace se întâmplă, totuş ca aparţinându-i [şi chiar în 
mod necesar]. 

Ce este aci |[necunoscutul= ] X, pe care se întemeiază inte- 

lectul, când afară. de conceptul lui A crede a găsi un predicat 

străin acestuia, pe care totuş îl consideră unit cu el?)? Expe- 
riență nu poate fi, deoarece principiul amintit nu numai că 

alaogă această a doua reprezentare la cea dintâiu cu mai mare 

generalitate decât o poate da experienţa, ci şi cu expresia ne- 

cesităţii, deci cu totul a priori şi numai din concepte. Or, pe ast- 
fel de principii sintetice, adică extensive „se întemeiază tot scopul 
final al cunoaşterii noastre speculative a priori; căci cele analitice 
sunt desigur foarte importante şi necesare, dar numai pentru a 

ajunge la acea claritate a conceptelor care e necesară pentru o 

sinteză sigură şi întinsă ca o achiziţie 5) într'adevăr nouă. 

[V]*) 

În toate ştiinţele teoretice ale rațiunii se găsesc, ca principi, 

judecăți sintetice a priori. 

1. Judecăţile matematice sunt toate sintetice, Această propo- 

ziţie pare a fi scăpat până acuma observaţiunilor cercetătorilor 

raţiunii omenești, ba chiar a fi direct opusă tuturor presupunerilor 

  

1) E: în loc de „nu este deci” are: „şi nu este“. 

2) E;: în loc de „pe care totuş îl consideră unit cu el”, are: 

„care totuşi e unit cu el”. 
3) E: construcţie. 
4) In locul secţiunilor V şi VI din E,, E, are următorul text: 

Se ascunde aci deci un anumit mister *) a cărui lămurire 

*) Dacă unui filozof antic i-ar fi venit în minte de a pune chiar numai 

această problemă, aceasta singură sar fi împotrivit cu putere tuturor 

sistemelor raţiunii pure până în zilele noastre şi ar fi cruțat atâtea în- 

cercări zădarnice ce au fost întreprinse fără a se şti de ce anume e vorba.
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lor, deşi ea e, în mod incontestabil, certă şi, în consecinţele 

ei, foarte importantă. Căci constatându-se că concluziile mate- 

maticienilor procedează toate după principiul contradicţiei, (ceea 

ce cere natura oricărei certitudini apodictice), se credea că şi 

principiile s'ar cunoaşte din principiul contradicţiei; în aceasta e 

se înşelau: căci o propoziţie sintetică poate fi înțeleasă fără în- 

doială după principiul contradicţiei, dar numai aşa că se presu- 

pune o altă porpoziţie sintetică din care poate fi dedusă, nici- 

când însă în sine. 

Mai întâi trebuie de observat: că propoziţii cu adevărat ma- 

tematice sunt totdeanua judecăți a priori şi nu empirice, de- 

oarece cuprind în sine necesitate, care nu poate fi scoasă din ex- 

periență. Dacă însă nu vrem să admitem aceasta, bine! a- 

tunci eu restrâng propoziția mea la matematica pură, al cărei 

concept acuma implică în sine ca ea să nu conţină cunoaştere 

empirică, ci numai pură a priori, 

S'ar putea gândi la început: că propoziţia 7+5=12 e numai 

o propoziţie analitică ce urmează din conceptul uzei sume de 
şeapte şi cinci după principiul contradicţiei. Totuş, dacă o pri- 
vim mai de aproape, găsim că conceptul sumei de 7 şi 5 nu 
conţine nimic mai mult decât unirea celor două numere în- 
tr'unul singur, prin care nu se gândeşte câtuş de puţin care este 
acel număr unic ce le cuprinde pe amândouă. Conceptul de 
douăsprezece nu e deloc gândit acuma prin faptul că eu îmi 
gândesc numai acea unire de șeapte şi cinci, şi eu să analizez 
conceptul meu despre o atare sumă posibilă oricât de mult, totuş 

  

singură poate asigura şi întări progresul în câmpul nemărginit 
al cunoaşterii intelectuale: anume de a descoperi cu suficientă 
generalitate principiul posibilităţii judecăților sintetice a priori, de a înţelege condiţiunile cari fac posibile toate felurile lor. și de a nu arăta printr'o schiță superficială, ci de a determina în mod complet şi suficient pentru orice întrebuințare toată această cunoaştere (care constitue un gen propriu al ei) într'un sistem după izvoarele det aere upă diviziunile, sfera şi limitele ei. | âta deocam erul particular ce-l au în sine judecăţile sintetice.
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nu voiu găsi în el pe acel douăsprezece. Noi trebuie să depăşim 
aceste concepte, luând în ajutor intuiţia care corespunde unuia 
din cele două concepte, d. ex. cele cinci degete ale mâinei noa- 
tre, sau (ca Segner în aritmetica sa) cinci puncte şi adăo- 
gând astfel în mod succesiv unităţile lui cinci date în intui- 
ţie la conceptul lui şeapte. Căci eu iau mai întâi numărul 7, 
şi luând în ajutor, pentru conceptul lui 5, degetele mâinei mele 
ca intuiție, unităţile, pe cari înainte eu le reunisem pentru 
a forma numărul 5, eu le adaog acuma, în acea imagine a mea, 
una după alta la numărul 7, şi văd astfel răsărind numărul 
12. Că ar trebui adăogat 5 la 7, eu mi-am gândit ce-i drept 
în conceptul unei sume = 7+5, dar nu că această sumă e e- 
gală numărului 12. Propoziția aritmetică e deci totdeauna sin- 
tetică, ceea ce pricepem cu atât mai desluşit, dacă luăm nu- 
mere ceva mai mari, deoarece atunci se vede în mod cuar că 
noi, oricum am învârti şi suci conceptele după plac, fără 
a lua în ajutor intuiţia n'am putea găsi suma numai prin mij- 
locul analizei conceptelor noastre. 

Tot așa niciun principiu al geometriei pure nu e analitic. 
Că linia dreaptă e cea mai scurtă între două puncte e o pro- 
poziţie sintetică. Căci conceptul meu despre drept nu conţine 
nimic de cantitate, ci numai o calitate. Conceptul de „cea mai 
scurtă” se adaogă deci cu desăvârşire şi nu poate fi scos prin 
nicio analiză din conceptul liniei drepte. Intuiţia deci trebue 
luată în ajutor, numai cu ajutorul căreia e posibilă sinteza. 

Câteva puţine principii, pe cari le presupun geometrii, sunt 

ce-i drept întradevăr analitice şi se întemeiază pe principiul 
contradicţiei; dar ele servesc totuş numai, ca şi propoziţiile i- 
dentice, pentru înlănţuirea metodei şi nu ca principii, d, e. a=a, 
totul e egal cu sine, sau (a4+-b) > a, adică totalitatea e mai 

mare decât partea sa. Dar chiar şi aceste, deşi sunt valabile 
numai după concepte, se admit în matematică totuș numai din 

cauză că pot fi demonstrate în intuiţie. Ceea ce aci de obiceiu 
ne face să credem că predicatul unor atari judecăţi apodictice 
ar fi cuprinse acuma în conceptul nostru și că judecata ar fi 

deci analitică, este numai expresia echivocă. Noi trebue anu- 

Kant, Critica raţiunii pure. 4
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me să adăogăm prin gândire la un concept dat un predicat 

anumit, şi această necesitate e acuma inerentă conceptului. Dar 

chestiunea nu e ce trebue să adăogăm prin gândire la un con- 

cept dat, ci ce gândim de fapt în el, deși în mod confuz, şi 

atunci se arată că predicatul e inerent acelor concepte ce-i 

drept în mod necesar, dar nu ca gândit în concept însuş, ci cu 

ajutorul unei intuiţii care trebue să fie adăogată la concept. 

2, Știința naturală (physica) conţine în sine, ca principii, ju- 

decăţi a priori. Voiu aduce ca exemplu numai două propoziţii, 

cum e propoziţia: că în toate schimbările lumei corporale can- 

titatea materiei rămâne neschimbată, sau că în toată transmi- 

terea mișcării acţiunea şi reacţiunea trebue să fie totdeauna e- 

gale întreolaltă. La amândouă e clară nu numai necesitatea, 

deci originea lor a priori, dar e clar şi faptul că sunt propoziţii 

sintetice. Căci în conceptul materiei eu nu-mi gândesc persis- 

tența, ci numai prezenţa ei în spaţiu prin umplerea lui. Prin 

urmare eu depășesc de fapt conceptul de materie pentru a-i a- 

dăoga a priori prin gândire ceva ce nu gândeam în el. Propo- 

ziţia nu e deci analitică, ci sintetică şi totuş gândită a priori, 

şi aşa în celelalte propoziţii ale părţii pure a ştiinţei naturale. 
3. În metafizică, chiar dacă nu o considerăm decât ca o: 

ştiinţă până acuma numai în faza de încercare, totuş însă prin 

natura raţiunii omeneşti indispensabilă, trebue să fie cuprinse 

cunoașteri sintetice a priori, şi ea n'are nicidecum năzuința de 

a analiza numai şi a lămuri prin analiză concepte pe cari ni le 
formăm a priori despre lucruri, ci noi vrem să lărgim cunoaş- 
terile noastre a priori, pentru care scop noi trebue să ne ser: 

vim de astfel de principii cari, peste conceptul dat, adaogă ceva 

ce nu era cuprins în el, şi, prin judecăţi sintetice a priori, noi 

vrem să mergem chiar așa de departe încât experienţa însăș 
să nu ne mai poată urma, d. ex. în propoziţia: lumea tre- 
bue să aibă un prim început etc. şi astfel metafizica constă, cel 
puţin după scopul ei, numai din propoziţii sintetice a priori.
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VI. 

Problema generală a rațiunii pure, 

Se câştigă acuma foarte mult prin faptul că o mulțime de 
cercetări pot fi aduse sub formula unei singure probleme, 
Căci prin aceasta nu numai că ne înlesnim chiar nouă propria 

noastră lucrare, determinându-ne-o în mod exact, ci și oricui 
altuia, care vrea să o examineze, judecata dacă am împlinit sau 

nu scopul nostru în mod satisfăcător. Or, adevărata problemă 
a raţiunii pure e cuprinsă în întrebarea: Cum sunt posibile 

judecăţi sintetice a priori? 

Faptul că metafizica a rămas până acuma într'o stare atât 
de șubredă de incertitudine şi contradicții se va atribui numai 
cauzei că această problemă şi poate chiar deosebirea între ju- 

decăţile analitice şi cele sintetice nu i-a venit nimănuia mai de 
vreme în minte. Or, pe rezolvirea acestei probleme sau pe » 
dovadă suficientă, că posibilitatea, pe care vrea să » ştie ex- 

plicată, de fapt nici nu are loc, stă şi cade metafizica. David 
Hume, care se apropiase de această problemă încă cel mai 

mult dintre toți filosofii, dar nu şi-o gândise nici pe de departe 

destul de determinată şi în generalitatea ei, ci se oprise numai 
la propoziţia sintetică a legăturii efectului cu cauzele sale (prin- 

cipium causalitatis), crezu a fi găsit că o atare propoziţie e cu 

desăvârşire imposibilă a priori., şi după concluziunile sale tot 
ce numim metafizică nu s'ar întemeia decât numai pe iluzia 

unei cunoașteri pretinse raţionale a ceea ce de fapt e împru- 

mutat numai din experiență şi a dobândit prin obişnuință apa- 

renţa necesităţii; la această afirmaţie, distrugătoare a toată 

filozofia pură el n'ar fi ajuns nicicând, dacă ar fi avut înaintea 

ochilor problema noastră în generalitatea ei, deoarece atunci 

ar fi înţeles, că după argumentul său nici matematică pură 

n'ar putea exista, deoarece aceasta conţine în mod cert pro- 

poziţii sintetice a priori; şi bunul său simţ l-ar fi reținut atunci 

desigur dela această afirmaţie. 

In rezolvirea problemei de mai sus e cuprinsă totodată posi-
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pilitatea întrebuinţării pure a raţiunii în întemeierea şi desvol- 

tarea tuturor ştiinţelor cari conţin o cunoaștere teoretică a 

priori despre obiecte, adică e cuprins răspunsul la întrebările: 

Cum e posibilă matematica pură? 

Cum e posibilă ştiinţa naturală pură? 

Despre aceste ştiinţe, deoarece sunt date de fapt, se poate cu 

tot dreptul întreba: cum sunt posibile; căci, că trebue să fie po- 

sibile e dovedit prin realitatea lor *). In ce priveşte însă meta- 

fizica, progresul ei slab de până acuma şi faptul că nici despre 

una, expusă până acuma, în ce privește scopul ei esenţial, nu se 

poate spune că există de fapt „poate face pe oricine să se îndo- 

iască cu drept cuvânt de posibilitatea ei. 

Dar, întrun anumit înţeles, o astfel de cunoaştere trebue 

considerată totuş şi ca dată, şi metafizica este, deşi nu ca ştiin- 

ţă, totuş ca dispoziţie, naturală (metaphysica naturalis), reală. 

Căci raţiunea omenească înaintează în mod irezistibil, fără ca 

simpla vanitate de a şti multe să o împingă, ci mânată de 

propria trebuință, până la astfel de întrebări cari nu pot fi sa- 

tisfăcute prin nicio întrebuințare empirică a raţiunii şi princi- 

pii împrumutate din experienţă, şi astfel de fapt la toţi oame- 

nii, îndată ce raţiunea în ei se ridică până la speculaţiune, a 

fost o metafizică oarecare în toate timpurile şi va rămâne şi 

totdeauna. Şi iată deci că şi despre ea se pune întrebarea: 

Cum e metațizica oare posibilă ca dispozițe naturală? deci, cum 

se nasc întrebările, pe cari şi le pune rațiunea pură şi la cari 

ea e mânată, prin propria-i trebuință, să răspundă, din obștea- 

sca rațiune omenească ? 

Deoarece însă la toate încercările de până acuma de a răs- 

punde la aceste întrebări naturale, d. e. dacă lumea are un în- 

ceput, sau există din vecie etc., sau găsit totdeauna contra- 

*) Cât despre ştiinţa naturală pură mulţi s'ar putea îndoi încă de rea- 

litatea ei. Dar navem decât să privim diferitele propoziţii ce se gă- 

sesc la începutul fizicei propriu zise (empirice), cum e cea despre persis: 

tența aceleiaşi <antităţi de materie, despre inerție, despre egalitatea ac 

ţiunii şi reacţiunii etc.: şi ne vom convinge repede că ele constituesc o 

physicam puram (sau rationalem), care merită desigur să fie expusă ca 

ştiinţă proprie în întinderea ei îngustă sau largă, dar totuş întreagă.
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dicţii inevitabile, atunci nu ne putem opri la simpla dispoziţie 
naturală pentru metafizică, adică la însăş puterea raţională 

pură, din care ce-i drept se naște totdeauna oareşcare meta 
fizică (oricum ar fi ea), ci trebue să fie posibil de a ajunge 
cu ea la certitudine: sau în ştiinţa sau în neştiinţa lucrurilor, a- 

dică sau, la certitudinea hotărârii asupra obiectelor întrebări. 
lor ei, sau asupra putinţei sau neputinței rațiunii de a judeca 
cumva cu privire la ele, prin urmare sau de a lărgi cu încre- 
dere raţiunea noastră pură, sau de a-i pune limite hotărite şi 
sigure, Intrebarea din urmă, care izvorăște din problema gene- 
rală de mai sus, ar fi cu drept cuvânt aceasta: Cum e metafi- 
zica oare posibilă ca ştiinţă? 

Critica raţiunii duce deci în sfârşit în mod necesar la 
ştiinţă; întrebuinţarea ei dogmatică fără critică dimpotrivă îm- 

pinge la atirmaţiuni fără temeiu, cărora li se pot opune altele 
tot aşa de aparente, şi, prin urmare, la scepticism. 

Şi această ştiinţă nici nu poate avea o întindere mare ce ar 

speria, deoarece ea n'are a face cu obiectele rațiunii, a căror 

varietate e infinită, ci numai cu. sine însăşi, cu probleme cari 
toate răsar din sânul ei şi cari nu îi sunt puse prin natura luc- 

rurilor deosebite de ea, ci prin propria ei natură; aşa deci, cu- 
noscând în mod complet mai înainte puterea ei proprie cu pri- 

vire la obiectele ce le-ar putea întâlni în experienţă, ea poate 
lesne determina, în mod complet și sigur, întinderea şi limi- 
tele întrebuințări ei, pusă la încercare peste toate limitele ex- 

perienţei. 

Putem deci şi trebuim să considerăm ca neavenite toate în- 

cercările făcute până acuma de a constitui metafizica în mod 
dogmatic, căci ceea ce în una sau alta e analitic, adică simplă 

analiză a conceptelor cuprinse în rațiunea noastră, încă nu e 

nicidecum scopul, ci numai o pregătire pentru adevărata meta- 
fizică, adică de a lărgi în mod sintetic cunoaşterea noastră a 

priori, şi această pregătire e nepotrivită pentru acest scop, de- 

oarece ea arată numai ce e cuprins în aceste concepte, nu 

însă cum ajungem a priori la atari concepte, pentru a putea 

determina în consecinţă și întrebuințarea lor valabilă cu pri-



54 Introducere 

vire la obiectele oricărei cunoaşteri în general. Şi nici nu se 

cere prea multă abnegaţie pentru a renunța la toate aceste 

pretenţii, deoarece contradicţiile raţiunii cu sine însaş, incon- 

testabile şi, în metoda dogmatică, chiar inevitabile, au nimicit 

acuma de mult prestigiul oricărei metafizici de până acuma. 

Mai multă statornicie va fi necesară ca să nu ne lăsăm opriţi 

prin dificultatea intrinsecă şi rezistenţa din afară, de a înlesni, 

în sfârşit, printr'un tratament opus cu desăvârşire celui obici- 

nuit, creşterea prosperă şi rodnică a unei ştiinţe indispensabile 

raţiunii omenești, căreia noi îi putem desigur tăia orice crean- 

gă crescută sălbatec, dar nu-i putem extirpa rădăcina. 

VII. 

Ideea şi diviziunea unei științe osebite subt titlul de 

Critică a raţiunii pure 1) 

Din toate acestea rezultă deci ideea unei ştiinţe osebite, care 

poate fi numită Critica rațiunii pure ?). Căci, raţiunea este fa- 

cultatea care ne dă principiile cunoaşterii a priori. Prin urmare, 

raţiunea pură este aceea care conţine principiile de a cunoaşte 

ceva absolut .a priori. Un organon al raţiunii pure ar fi an- 

samblul acelor principii după cari toate cunoașşterile pure a 

priori pot fi dobândite şi de fapt realizate. Aplicaţiunea deta- 

liată a unui atare organon ar da un sistem al raţiunii pure. Fiind 

însă prea mult de a se cere aceasta, şi fiind încă problematic 

dacă [aci] şi în cari cazuri e posibilă în general o astfel de 

lărgire a cunoaşterii noastre, noi putem considera o știință 

  
  

1) Adaosul E, merge dela Secţiunea V. până aci. 
2) E, are în loc de „poate fi numită Critica raţiunii pure: 

„ar putea servi pentru critica raţiunii pure". Apoi urmează 
în E, următoarea propoziţie (ştearsă în E,): „Numim însă 
pură orice” cunoaștere care nu e amestecată cu nimic străin. 

Îndeosebi însă o cunoaștere se numește absolut pură în care 
nu se amestecă de loc nici o experienţă sau senzaţie, care deci 
e posibilă cu desăvârşire a priori“. !
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care explică numai raţiunea pură, izvoarele şi limitele ei, ca. 
fiind propedeutica la sistemul raţiunii pure. O atare ştiinţă n'ar- 
trebui să se numească doctrină, ci număi critică a raţiunii pure: 

şi folosul ei ar fi [cu privire la speculaţiune] de fapt numai ne- 

gativ, servind nu pentru lărgirea „ci numai pentru limpezirea. 

raţiunii noastre, şi ar feri-o de erori ceea ce acuma ar fi un 

mare câştig. Eu numesc transcendentală orice cunoaştere care se 

ocupă nu aşa de obiecte, ci de modul nostru de cunoaştere a. 

obiectelor, întrucât ea ar fi să fie posibilă a priori!) Un sis-. 
tem de atari concepte sar numi filosofie transcendentală. A- 

ceasta însă este pentru început prea mult. Căci, deoarece o a-: 
tare ştiinţă ar trebui să cuprindă în mod complect atât cunoaş- 
terea analitică precum şi pe cea sintetică a priori, ea este, întru- 

cât se referă la intenţia noastră, de o întindere prea largă, 
deoarece noi nu trebue să împingem analiza decât până la. 
punctul unde ea ne este absolut necesară pentru a înţelege, 
ceea ce năzuim numai, principiile sintezei a priori în toață. 

sfera lor. Această cercetare, pe care bine zis nu o putem numi 

doctrină, ci numai critică transcendentală, deoarece nu sco- 

poseşte lărgirea chiar a cunoaşterilor, ci numai rectificarea lor: 
şi e menită să fie piatra de încercare a valorii sau nevalorii - 

tuturor cunoaşterilor a priori, este problema cu care ne ocu- 

păm acuma. O atare critică este deci o pregătire dacă se poate: 

pentru un organon, şi dacă acesta n'ar reuşi, cel puţin pen- 

tru un canon al raţiunii pure, după care în orice caz ar putea. 

fi expus cândva, atât în mod analitic cit şi sintetic, sistemul în- 

treg al filosofiei raţiunii pure, fie că ar consista în lărgirea sau 
numai în limitarea cunoaşterii ei. Căci, că aceasta ar fi posibil, 

chiar că un atare sistem n'ar putea fi de prea mare întindere 
pentru a nădăjdui de a-l desăvârşi, se poate cunoaşte acuma de 

înainte din faptul că aci obiectul nu-l constitue natura lucrurilor, 

care e nesecată, ci intelectul, care judecă asupra naturii lucru- 

rilor, şi acesta iarăşi numai cu privire la cunoașterea sa a priori, 

  

1) E, are în loc de „„modul nostru — a priori *: „concep- 

tele noastre a priori despre obiecte în general”.
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al cărui conţinut, deoarece nu putem să-l căutăm în afară, nu 

ne poate rămânea ascuns, și după toată presupunerea e destul 

de redus pentru a fi cuprins în întregime, judecat după valoarea 

sau nevaloarea sa şi apreciat în mod just. 
[Incă mai puţin trebue să aşteptăm aci o critică a cărţi- 

lor şi sistemelor raţiunii pure, ci numai o critică a înseş fa- 

cultăţii raţiunii pure. Numai întemeindu-ne pe ea avem o 

sigură piatră de încercare pentru a aprecia, în această parte, 

conţinutul filozofic al lucrărilor vechi şi noui; în caz contrar 

istoricianul şi judecătorul incompetent judecă afirmaţiuni ne: 

întemeiate ale altora prin cele proprii cari sunt tot atât de 
neîntemeiate ]. 

1) Filosofia transcendentală este ideea unei ştiinţe?) pen- 
tru care critica raţiunii pure trebue să schiţeze tot planul în 
mod arhitectonic, adică din principii, garantându-se pe deplin 
că toate piesele ce constituesc această clădire sunt complete și 
solide. [Ea este sistemul tuturor principiilor raţiunii pure]. 
Că această critică nu se cheamă ea însăş acuma filozofie trans- 
cendentală, aceasta se întemeiază numai pe faptul că ea, pen- 
tru a fi un sistem complet, ar trebui să conţină și o analiză 
detaliată a întregei cunoaşteri omeneşti a priori. Or, desigur, 
critica noastră trebue să expună, fără îndoială, şi o înşirare 
completă a tuturor conceptelor originare cari constituesc amin- 
tita cunoaştere pură. Dar dela analiza detaliată a acestor con- 
cepte înseşi, precum şi dela recenziunea completă a celor de- 
rivate din ele, ea se abţine cu drept cuvânt, parte fiindcă această 
destrămare n'ar fi potrivită cu scopul, întrucât ea nu e 
supusă îndoelilor ce le întâlnim în sinteză, pentru care, 
bine zis, se face toată critica, parte fiindcă ar fi împotriva uni- 
tăţii planului ca să ne ocupăm cu justificarea integralității 
unei atari analize şi deducţii, de care, considerându-se intenția 
noastră, putem fi doar scutiţi. Această integralitate a destră- 
  

  

1) Aci, în E, începe Secţiunea a doua cu titlul: 
II. Diviziunea filosofiei transcendentale, 2) E, în loc de „ideea unei Ştiinţe” are: „aci numai o idee“.
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mării precum şi a deducţiei din conceptele a priori cari ur- 

mează'a se da în viitor, se 'poate totuş lesne desăvârşi, dacă 

numai aceste concepte sunt date mai înainte ca principii de- 
taliate ale sintezei şi nu le lipseşte nimic cu privire la această 
intenţie esenţială. Criticii raţiunii pure îi aparţine prin urmare 

tot ce constitue filozofia transcendentală, şi ea e ideea inte- 
grală a filozofiei transcendentale, dar nu încă această știință 
însăş, deoarece ea inaintează în analiza numai atât cât e ne- 
cesar pentru completa judecare a cunoașterii sintetice a priori. 

Principalul punct de vedere la împărţirea unei atari ştiinţe 

este: că nu trebue să intre în ea nici un singur concept care 

conţine în sine ceva empiric, sau că cunoașterea a priori trebue: 

să fie cu totul pură. Prin urmare, deşi supremele principii ale 

moralității, şi conceptele ei fundamentale, sunt cunoașteri a 

priori, totuş ele nu aparţin filozofiei transcendentale, deoarece 

ele, deşi nu pun chiar la baza preceptelor morale conceptele 

de plăcere şi neplăcere, de pofte şi inclinațiuni etc., totuş, 

trebue în mod necesar să le facă loc în compunerea sistemului 

moralității pure, şi anume în conceptul datoriei, ca piedică ce: 

trebue învinsă sau ca excitație ce nu trebue prefăcută în prin- 

cipiu-motiv :), Deaceea filozofia transcendentală este o filozo-. 

fie a raţiunii pure numai speculative. Căci tot ce este practic, 

întrucât conţine impulsuri 2), se referă la sentimente cari aparţin. 

unor izvoare empirice ale cunoaşterii. 

Dacă, acuma, vrem să facem împărţirea acestei ştiinţe din 

punctul universal de vedere al unui sistem în general, atunci 

ştiinţa pe care o expunem acuma trebue să conţină mai în- 

tâiu o teorie elementară, apoi o teorie a metodei raţiunii pure.. 

Fiecare din aceste două părți principale ar avea subdiviziunile: 

sale, ale căror principii totuş încă nu pot fi expuse aci. Numai 

atâta pare a fi necesar, ca introducere sau cuvânt-inainte, să. 

  

1) E, avea în locul pasajului „deoarece ele — principiu mo- 

tiv“ următorul text: „deoarece conceptele de plăcere şi neplă- 

cere, de pofte şi inclinaţiuni, de liberă voire etc., care toate sunt 

de origine empirică, ar trebui presupuse aci. 

2) E,: principii motive.
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„amintim că există două tulpini ale cunoașterii omeneşti,, cari 
„poate că răsar dintr'o rădăcină comună, dar nouă necunoscută, 
anume senzibilitatea şi intelectul: prin cea dintâiu obiectele sunt 
date, prin cel din urmă însă ele sunt gândite .Intrucât deci sen- 
zibilitatea ar fi să conţină reprezentări a priori, cari constituesc 
condiţiunile supt cari ne sunt date obiecte, ea ar aparține filozo- 
fiei transcendentale. "Teoria transcendentală a. simțurilor ar tre- 
bui să aparţină părţii întâia a Ştiinţei elementare, deoarece con- 
-diţiunile supt cari numai obiectele sunt date cunoaşterii omeneşti 
-merg înaintea acelora supt cari tot ele sunt gândite.



Critica 

raţiunii pure 

Teoria 

iranscendentală elementară



Teoria transcendentală elementară 

Partea întâia 

Estetica transcendentală 

L$1.] 

In orice fel şi prin orice mijloace s'ar și raporta o cunoaștere 

la obiecte, totuş modul prin care ea se raportă la ele nemijlocit 

şi spre care tinde toată gândirea ca mijloc, este intuiţia. Aceasta 

însă are loc numai dacă ne este dat obiectul; ceeace însă, la 

rândul său, nu e posibil [cel puţin pentru noi oamenii,] decât 

dacă obiectul afectează mintea într'un anumit mod. Capacitatea 

(receptivitatea). de a dobândi reprezentări prin felul cum suntem 

afectaţi prin obiecte se numeşte senzibilitate. Prin mijlocirea 

senzibilităţii deci ni sunt date obiectele, și ea singură ne procură 

intuiţii, prin intelect însă ele sunt gândite, şi din el răsar con- 

ceptele. 

Toată gândirea însă, trebuie să se raporteze la urma urmei 

fie deadreptul (directe) sau cu ocoliri (indirecte), [cu ajutorul 

unor anumite caractere] la intuiţii, deci, la noi, la senzibilitate, 

deoarece în alt mod niciun obiect nu ne poate fi dat. 

Efectul unui obiect asupra facultăţii reprezentative, întrucât 

suntem afectaţi de el, este senzaţia. Acea intuiţie care se raportă 

la obiect prin senzaţie se numeşte empirică. Obiectul nedeter- 

minat al unei intuiţii empirice se numește fenomen. 

În fenomen, eu numesc ceeace corespunde senzaţiei materia 

fenomenului, iar ceeace face ca diversul fenomenului :să se
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poată ordona *) în anumite raporturi eu o numesc forma sa. 
Deoarece ceea în ce senzațiile se pot numai ordona şi pune în- 
tr'o anumită formă nu poate fi la rândul său iarăş senzaţie, 
atunci materia oricărui fenomen e dată, ce-i drept, numai a po- 
steriori, forma sa însă trebuie să se afle, gaia pentru toate fe- 
nomenele, a priori în minte, şi trebuie deci să poată fi obser- 
vată în mod independent de orice senzaţie. 

Numesc pure (în înţeles transcendental) toate reprezentările 
în cari nu se găsește nimic ce aparţine senzaţiei. Prin urinare 
forma pură a intuiţiilor senzibile în general se va găsi în minte 
a priori, unde tot diversul fenomenelor e intuit în anumite 
raporturi. Această formă pură a senzibilităţii se va numi şi 
ea însăş intuiţie pură. Astfel dacă, din reprezentarea unui corp, 
separ ceeace intelectul gândeşte despre el, ca substanță, forță, 
divizibilitate, etc,, tot aşa ceeace în el aparţine senzaţiei, ca im- 
penetrabilitate, duritate, culoare, etc., atunci din această intui- 
ție empirică îmi mai rămâne ceva, anume întindere şi figură. 
Acestea aparţin intuiţiei pure, care are loc în minte a priori 
ca simplă formă a senzibilităţii, chiar fără de un obiect real 
al simţurilor sau senzaţiei. 

O ştiinţă despre toate principiile senzibilităţii a priori o nu- 
mesc Estetică transcendentală * ). 

Trebuie să existe deei o atare ştiinţă care constitue întâia 

  

*) Numai Germanii se servesc acuma de cuvântul estetică pentru a arăta prin el ceeace alţii numesc critică a gustului. La baza acestei numiri stă nădejdea deşartă pe care o avuse excelentul analist Baumgarten de a supune judecarea critică a frumosului unor principii raţionale şi de a ridica regulele ei la rangul de ştiinţă. Dar această străduință e zadar- nică. Căci amintitele regule, sau criterii sunt după izvoarele lor [princi- pale] numai empirice şi nu pot servi deci nicicând pentru legi ([deter- minate] a priori, după cari judecata noastră privind gustul ar trebui să se îndrepte „dimpotrivă cea din urmă constitue adevărata piatră de în- cercare pentru exactitatea regulelor. Deaceea ar fi bine [sau] să lăsăm să se piardă iarăş această numire rezervând-o pentru acea doctrină care e ştiinţă adevărată, (prin care fapt ne-am şi apropia mai mult de ex- 
1) E,: să se intuească ordonat.
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parte a teoriei transcendentale elementare în opoziţie cu 2) aceea 

care conţine principiile gândirii pure şi se numeşte logică trans- 

cendentală. 

In Estetica transcendentală noi vom izola deci mai întâi sen- 

zibilitatea prin aceea că separăm tot ce intelectul gândeşte aci 

prin conceptele sale, pentruca să nu rămână nimic decât intuiţie 

empirică. Mai apoi vom desprinde de aceasta încă tot ce aparţine 

senzaţiei pentru ca să nu rămână nimic decât intuiție pură și 

simpla formă a fenomenelor, ceea ce-i singurul lucru pe care 

senzibilitatea îl poate da a priori. In această cercetare se va găsi 

că există două forme pure de intuiţie senzibilă ca principii ale 

cunoaşterii a priori, anume spaţiul şi timpul, cu a căror expunere 

ne vom ocupa acuma. 

E stetica transcendentală 

Secţiunea întâia 

Despre spaţiu 

[ $ 2. Expunerea metafizică a acestui concept.] 

Cu ajutorul simțului extern (0 însușire a minţii noastre) 

noi ne reprezentăm obiecte ca fiind în afară de noi şi ace- 

stea toate în spaţiu. În el forma, mărimea şi raportul lor reciproc 

e determinat sau determinabil. Simţul intern, cu ajutorul că- 

ruia mintea noastră se intuește pe sine sau starea sa internă, 

nu dă, ce-i drept, nicio intuiţie despre suflet însuș ca obiect, 

totuş e o formă determinată numai sub care intuiţia stării sale 

interne e posibilă, aşa că tot ce aparţine determinaţiunilor interne 

  

presia verbală şi înţelesul celor vechi, la cari diviziunea cunoaşterii în 

aiOONTă Ko vonTă& era' foarte renumită 1), [sau să împărtăşim numi- 

rea cu filosofia speculativă şi să luăm estetica pedeoparte în înţeles 

zranscendental, pe de altă parte în semnificaţie psihologică]. 

1) Semnul parentezei lipseşte în Ex 

2). Lipseşte în Ea, . -
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e reprezentat în :raporturi de timp. Din afară timpul nu poate. 

fi intuit, tot atât de puţin ca şi spaţiul, ca ceva în noi. Or, ce 

sunt spaţiul şi timpul? Sunt fiinţe reale? Sunt deşi numai de- 
terminațiuni sau şi raporturi ale lucrurilor, dar totuş în aşa fei 
că le-ar aparţine şi în sine chiar dacă n'ar fi intuite, sau de aşa 
natură că sunt prinse numai de forma intuiţiei și, deci, de în- 
suşirea subiectivă a minţii noastre, fără de care aceste predicate 
n ar putea fi atribuite niciunui obiect? Pentru a ne lămuri asu- 
pra acestui lucru vom expune mai întâi conceptul spaţiului 1). 
[Inţeleg însă prin expunere (expositio) reprezentarea clară (deşi 
nu detaliată) a ceeace aparţine unui concept; metafizică însă 
„este expunerea dacă conţine ceeace reprezintă conceptul ca dat 
a priori). 

1. Spaţiul nu este un concept empiric care ar fi fost scos din 
experiențe externe. Căci pentruca anumite senzaţii să fie rapor- 
tate la ceva afară de mine (adică la ceva în alt loc al spaţiului 
decât în care mă aflu eu), totastfel pentru ca să le pot repre- 
zenta ca afară una de alta şi [lângă olaltă], deci nu numai ca 
diferite, ci în locuri deosebite, pentru aceasta reprezentarea 
spaţiului trebuie să fie acuma la bază, prin urmare reprezentarea 
spaţiului nu poate fi împrumutată prin experienţă din raporturile 
fenomenului extern ci această experiență externă este ea însăş 
înainte de toate posibilă numai prin amintita reprezentare. 

2. Spaţiul e o reprezentare necesară, a priori, care stă la baza 
tuturor intuiţiilor externe. Nu ne putem face nicicând o repre- 
zentare despre cum ar fi dacă n'ar fi spaţiul, deşi ne -putem 
gândi foarte bine ca în el să nu se întâlnească obiecte. E]. se 
consideră deci ca o condiţie a posibilităţii fenomenelor şi nuca o 
determinare dependentă de ele, şi este o reprezentare a priori 
care în mod necesar stă la baza fenomenelor externe. 

3.2) Spaţiul nu e un concept discursiv, sau, cum se zice, uni- 
  

1) E,: vom cerceta mai întâi spaţiul. 
2) In E;: 4); E, are ca punct 3) următorul text şters în E: „ke această necesitate a priori se întemeiază certitudinea apodic- tică a tuturor principiilor geometrice şi posibilitatea construcțiu- nilor a priori. Dacă anume această reprezentare a spaţiului ar fi
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versal, de raporturi ale obiectelor în general, ci o intuiţie pură. 
Căci mai întâi nu se poate reprezenta decât un spaţiu unitar, 
şi dacă se vorbeşte de multe spaţiuri, se înțelege prin aceasta 

numai părţi ale unuia şi aceluiaş singur spaţiu. Aceste părţi 
nici nu pot fi anterioare spaţiului unitar atotcuprinzător aşa- 

zicând ca părţi constitutive ale sale, (din cari ar fi posibilă com- 
punerea sa), ci pot fi numai gândite în el. E] este în mod esen- 

ţial unitar, diversul în el, deci şi conceptul universal de spațiur, 
în general se întemeiază numai pe limitări. De aci urmează că, 

în ce privește spaţiul, o intuiţie a priori, (care nu-i empirică) 
stă la baza tuturor conceptelor despre spaţiuri. Astfel şi toate 

principiile geometrice, d. ex. că întrun triunghiu două laturi 

la un loc sunt mai mari decât a treia, se deduc cu certitudine 

apodictică din intuiţie şi anume a priori, şi nicicând din concepte 

generale de linie şi triunghiu. 
4,:) Spaţiul e reprezentat ca o cantitate infinită dată. Or, 

noi trebuie, ce-i drept, să gândim orice concept ca o reprezen- 

tare care e conținută într'o mulțime infinită de diferite reprezen- 

tări posibile (ca notă comună a lor), cuprinzându-le deci pe a- 

cestea sub sine; dar niciun concept, ca atare, nu poate fi gândit 

aşa ca şi cum ar conţine în sine o mulțime infinită de re- 

  

un concept dobândit a posteriori, care ar fi scos din experiența 

comună externă, atunci primele principii ale determinării mate- 

matice n'ar fi nimic altceva decât percepții. Ele ar avea deci 

toată contingența percepţiei, şi n'ar fi prin urmare necesar ca 

între două puncte să fie numai o singură linie dreaptă, ci ex- 

perienţa ne-ar învăţa că totdeauna e aşa. Ceeace e împrumutat 

dela experiență are numai generalitate comparativă, adică prin 

inducţie. S'ar putea deci numai spune că atâta cât s'a observat 

încă până acuma, nu s'a aflat niciun spaţiu care să aibă mai mult 

de trei dimensiuni. 

1) E,: 5), dar cu următorul text: ,, Spaţiul e reprezentat 

dat ca o cantitate infinită. Un concept general despre spațiu 

(care ar fi comun atât unui picior, cât şi unui cot) nu poate 

nimic determina cu privire la mărime. Dacă n'ar fi lipsa de limite 

în progresul intuiției, atunci niciun concept de raporturi n ar 

cuprinde în sine un principiu al infinităţii ei . 

Kant, Critica Raţiunii Pure. 
5
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prezentări. Cu toate acestea spaţiul e gândit în acest fel (căci 
toate părţile spaţiului în infinit sunt simultane). Prin urmare 
reprezentarea originară a spaţiului e intuiţie a priori şi nu 
concept. ” 

[$ 3. Expunerea transcendentală a conceptului de spaţiu. 

Inţeleg printr'o expunere transcendentală explicarea unui con- 
zept considerat ca un principiu din care se poate pricepe posibi- 
litatea altor cunoaşteri sintetice a priori. Pentru acest scop se 
cere: ]. ca într'adevăr astfel de cunoaşteri să izvorască din con- 
ceptul dat; 2. ca aceste cunoașteri să fie posibile numai sub pre- 
supoziţia unui mod de explicare dat a] acestui concept. 

Geometria este o ştiinţă care determină însuşirile spaţiului 
în mod sintetic şi totuş a priori. Ce trebuie oare să fie reprezen- 
tarea spaţiului pentru ca o atare cunoaștere despre el să fie po- 
sibilă? EI trebuie să fie din capul locului intuiţie; căci dintr'un 
simplu concept nu se pot scoate propoziţii cari depășesc concep- 
tul, ceeace doar se întâmplă în geometrie (Introducerea V). 
Dar această intuiţie trebuie să se găsească în noi a priori, adică 
înaintea oricărei percepții a unui obiect, prin urmare trebuie 
să fie intuiţie pură, nu empirică. Căci propoziţiile geometrice 
sunt toate apodictice, adică legate cu conștiința necesităţii lor, d .ex. spaţiul are numai trei dimensiuni; astfel de popoziţii însă nu pot fi judecăţi empirice sau de experienţă, şi nici nu pot deriva din ele (Introducerea II). 

Or, cum se poate găsi oare în minte o care precedează chiar obiectele şi 
poate fi determinat a priori? Se v 

intuiţie externă 
in care conceptul acestora 
ede că nu în alt mod decât 

e a dobândi prin acest fapt O reprezentare nemijlocită a acestora, adică infuiție, deci numai ca formă a simțului extern în general, 
Prin urmare numai explicația noastră poate face să se în- țeleagă posibilitatea geometriei ca O cunoaştere sintetică a priori. Ori ce mod de explicare care nu dă acest rezultat, deşi ar avea
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în aparenţă oarecare asemănare cu el, poate fi deosebit de el 
cel mai sigur prin acest criteriu.] 

Concluzii din conceptele de mai sus. 

a) Spaţiul nu reprezintă nicio însuşire a vreunor obiecte în sine 

sau pe acestea în raportul lor reciproc, adică nicio determinare a 
lor care ar fi inerentă chiar dacă am face abstracţie de toate 

condiţiile subiective ale intuiţiei. Căci nici determinări absolute, 

nici relative nu pot fi intuite înaintea existenței obiectelor cărora 
le aparţin, deci nu pot fi intuite a priori. " 

b) Spaţiul nu e nimic altceva decât numai forma tuturor 

fenomenelor simțurilor externe, adică condiţia subiectivă a sen- 

zibilităţii, sub care singură putem avea o intuiţie exterioară. 

Or, dat fiind că receptivitatea subiectului de a fi afectat de lucruri 

precedează în mod necesar toate intuirile acestor obiecte,se 

poate înţelege cum forma tuturor fenomenelor poate fi dată în 

minte înaintea tuturor percepţiilor reale, deci a priori, și cum 

ea, ca o intuiţie pură în care toate obiectele trebuiesc determi- 

nate, poate conţinea, înaintea oricărei experiențe, principii ale 

raporturilor lor. 

Noi nu putem deci vorbi de spaţiu, de fiinţe având întindere, 

etc., decât din punctul de vedere al unui om. Neţinând seama 

de condiţia subiectivă sub care singură noi putem dobândi 

intuiție exterioară, anume aşa cum am putea fi afectaţi de o- 

biecte, atunci reprezentarea de spaţiu nu înseamnă nimic. Acest " 

predicat se atribuie obiectelor numai întrucât ele ne apar nouă, 

adică sunt obiecte ale senzibilităţii. 

Forma constantă a acestei receptivităţi, pe care o numim 

senzibilitate, e o condiţie necesară a tuturor raporturilor în cari 

sunt intuite obiecte ca fiind în afară de noi, şi, dacă facem ab- 

stracţie de aceste obiecte, ea e o intuiţie pură care poartă nu- 

mele de spaţiu. Deoarece condiţiile osebite ale senzibilităţii 

nu le putem face condiţii ale posibilităţii lucrurilor, ci numai ale 

fenomenelor lor, atunci putem desigur spune că spaţiul cuprinde 

toate obiectele ce ne-ar putea apare în afară. dar nu toate
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obiectele în sine, fie că sunt intuite sau ba, sau şi de ori 
şi ce subiect am vrea. Căci despre intuiţiile altor fiinţe cugetă- | 
toare noi nu putem nicidecum judeca dacă ele sunt legate de. 
aceleaşi condiţii cari limiteazâ intuiţia noastră, şi cari sunt! 
pentru noi de valabilitate generală. Dacă adăogăm limitarea 
unei judecăţi la conceptul subiectului, judecata e atunci vala- 
bilă în mod necondiţionat. Propoziția: “Toate obiectele sunt 
lângă olaltă în spaţiu, e valabilă numai cu restricțiunea, dacă 
aceste obiecte sunt luate ca lucruri ale intuiției noastre senzibile, 
Dacă adaog condiţia la concept zicând: Toate obiectele, ca fe- 
nomene exterioare, sunt lângă olaltă în spaţiu, această regulă 
e valabilă în mod general şi fără restricţiune. Expunerile noa- 
stre învaţă prin urmare realitatea (adică valabilitatea obiectivâ) 
a spaţiului cu privire la tot ce putem întâlni în afară ca obiect, 
dar totodată idealitatea spaţiului cu privire la obiecte când ele 
sunt cumpănite în sine insele de rațiune, adică fără a se lua în 
considerare constituţia senzibilităţii noastre, Noi afirmăm deci 
realitatea empirică a spaţiului (cu privire la toată experiența 
exterioară posibilă), deşi totodată idealitatea lui transcendentală : 
anume că el nu e nimic îndată ce eliminăm condiţiunea posibi- lităţii a toată experienţa şi-l considerăm ca ceva ce stă la baza obiectelor în sine. | 

Dar nici că există afară de spaţiu vreo altă reprezentare subiectivă raportată la ceva exterior care ar putea fi numită a priori obiectivă, Căci din niciuna din ele nu se pot deriva pro- poziţii sintetice a priori, aşa ca din intuiţia în spaţiu ($ 3). Prin urmare lor bine zis nici nu li se poate atribui idealitate, deşi ele concordă cu reprezentarea spaţiului în punctul că apar- ' țin numai constituţiei subiective a simțului specific, d. e. a: Văzului, auzului, pipăitului prin senzațiile culorilor, sunetelor şi : căldurii, cari însă, fiind numai s 
prin ele însele să se cunoască 
priori 1), 

enzaţii şi nu intuiţii, nu fac 
obiecte, şi încă mai puţin a 

  

1) In locul textului: „căci din niciuna — a priori“ textul următor: „Din care cauză această tuturor fenomenelor exterioare nu poate 

„E, are 
condiţie subiectivă a 

fi comparată cu nicio 

la, se)
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Această observaţie are numai scopul să împiedice: ca nu 
cumva să ne vie în minte de a explica idealitatea afirmată a 

spaţiului prin exemple prea insuficiente, anume deoarece d. e. 
culorile, gustul, etc., se consideră cu drept cuvânt nu ca însușiri 

ale obiectelor ci numai ca modificări ale subiectului nostru, 
cari la diferiţi oameni pot fi chiar diferite. Căci în acest caz 
ceeace din origine nu e decât fenomen, d. e. un trandafir, e 
valabil în înţeles empiric ca obiect în sine, care totuş fiecărui 

ochiu cu privire la culoare îi poate apărea altfel. Dimpotrivă, - 

conceptul transcendental al fenomenelor în spaţiu e-un avertis- 
ment critic cumcă în general nimic ce e intuit în spaţiu nu e 

o formă a obiectelor care le-ar fi poate lor în sine proprie, ci 
că obiectele în sine ne sunt cu desăvârşire necunoscute, şi că 
ceea ce numim lucruri exterioare nu sunt altceva decât simple 
reprezentări ale senzibilităţii noastre a cărei formă = spaţiul, 

al cărei adevărat corelativ însă, adică obiectul în sine, nu e. 
cunoscut prin aceasta de loc şi nici nu poate fi cunoscut; după 
care însă în experiență nici nu se întreabă niciodată. 

  

alta. Gustul plăcut al unui vin nu apaiţine determinaţiunilor 
obiective ale vinului, deci ale unui obiect considerat chiar ca 
fenomen, ci aparţine constituţiei particulare a simțului în subiec- 
tul care-l gustă. Culorile nu sunt însuşiri ale corpurilor, intuiţiei 
cărora îi sunt inerente, ci şi ele sunt numai modificaţiuni ale sim-. 
țului văzului care e afectat într'un anumit mod de lumină. Dim-, 
potrivă spaţiul, ca o condiţie a obiectelor exterioare, aparține 
în mod necesar fenomenului sau intuiţiei lor. Gustul şi culorile 
nu sunt, nicidecum condiţii necesare numai sub cari lucrurile ; 
pot deveni pentru noi obiecte ale simţurilor. Ele sunt legate cu 
fenomenul numai ca efecte, adăogate în mod contingent, ale: 
organizaţiei particulare. Deaceea ele nici nu sunt reprezentări 
apriori, ci se întemeiază pe senzaţie, gustul agreabil însâ chiar. 
numai pe sentiment (al plăcerii şi neplăcerii) ca un efect al 
senzaţiei, Şi nimene nu poate avea a priori nici o reprezentare 

a unei culori, nici a vreunui gust: spaţiul însă priveşte numai. 

forma pură a intuiţiei, nu conţine deci în sine nicio senzație 

(nimic empiric), și toate felurile şi determinaţiunile spaţiului 

pot şi trebue chiar să fie reprezentate a priori, dacă să se 

nască concepte ale formelor precum şi raporturi. Prin spațiu 

numai e posibil ca obiecte să fie pentru noi lucruri exterioare”,
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Estetica transcendentală 

Secţiunea a doua 

Despre timp 

1 $ 4. Expunerea metafizică a conceptului de timp]. 

1. Timpul nu e un concept empiric care ar fi fost scos dintr'o: 
experienţă oarecare. Căci simultaneitatea sau succesiunea n'ar 
putea chiar intra în percepţie dacă reprezentarea timpului n'ar 
sta la bază. Numai sub presupunerea ei ne putem reprezenta: 
că ceva este în unul şi acelaş timp (simultan) sau în timpuri 
diferite (după olaltă). 

2. Timpul e o reprezentare necesară, care stă la baza tuturor 
intuiţiilor. Cu privire la fenomene în general timpul însuş nu 
poate fi anulat, deşi fenomenele pot fi scoase prea bine din timp. Timpul e dat deci a priori. Numai în el e posibilă toată realitatea fenomenelor. Aceste pot lipsi cu desăvârşire, dar tim- pul însuş (ca o condiţie generală a posibilităţii lor) :) nu poate fi anulat. 

3. Pe această necesitate a priori se întemeiază și posibilitatea principiilor apodictice despre raporturile timpului, sau a axio- melor despre timp în general. El are numai o dimensiune: tim- puri diferite nu sunt simultane, ci după olaltă (aşa diferite nu sunt după olaltă, ci simultane). Aceste pot fi scoase din experienţă, căci aceasta n'ar da nici strictă generalitate, nici certitudine apodictică. Noi am putea spune Numai: așa învață percepţia comună, nu însă, aşa trebue să fie. Aceste principii au valoarea de regule sub cari în general sunt posibile 
enţelor şi nu prin ele. 

4. Timpul nu e un conce 
neral, ci o formă pură a in 

cum spațiuri 

principii nu 

experiențele şi ne învaţă înaintea experi 

pt discursiv, sau, cum e numit, gz- tuiţiei senzibile. Timpuri diferite nu 

  

1) Semnul () e un adaosla E, .
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sunt decât părți ale aceluiaș timp. Reprezentarea care poate fi 
dată numai printr'un singur obiect, e însă intuiţie. Şi nici pro- 
poziţia că timpuri diferite nu pot fi simultane nu s'ar lăsa dedusă 
dintr'un concept general. Propoziția e sintetică și nu poate 
izvori numai din concepte. Ea e deci conținută în mod nemij- 
locit în intuiţia şi reprezentarea timpului. 

5. Infinitatea timpului nu înseamnă nimic altceva decât că 

orice mărime determinată a timpului e posibilă numai prin li- 

mitările unui timp unitar care stă la bază. Prin urmare reprezen- 
tarea originară de timp trebue să fie dată ca nelimitată. De 
unde însă părţile însele şi orice mărime a unui lucru pot fi 

reprezentate în mod determinat numai prin limitare, acolo în- 
treaga reprezentare trebue să fie dată nu prin concepte. (căci 

aceste conţin numai reprezentări parţiale), ci la baza lor tre- 
bue să fie intuiţie nemijlocită 1). 

[$ 5. Expunerea transcendentală a conceptului de timp. 

Mă pot referi în acest punct la N-rul 3, unde, pentru a fi 
scurt, am pus ceea ce de fapt e transcendental sub articolele 
expunerii metafizice. Aci mai adaog că conceptul schimbării şi 
cu el conceptul mişcării (ca schimbare a locului) e posibil 

numai prin şi în reprezentarea timpului: că, dacă această repre- 

zentare n'ar fi intuiţie (internă) a priori, niciun concept, ori- 

care ar fi, n'ar putea face să se înțeleagă la unul și acelaş 
-obiect posibilitatea unei schimbări, adică a unei legături de 
predicate opuse în mod contradictoriu (d. e. existenţa întrun 
loc şi inexistența aceluiaș obiect în acelaș loc). Numai în timp 
pot fi întâlnite într'un obiect amândouă determinări contradic- 

toriu-opuse, anume după olaltă. Astfel explică conceptul nostru 

de timp posibilitatea atâtor cunoașteri sintetice a priori câte 

le expune teoria generală a mişcârii, teorie care e destul de 

rodnică. ] 

  

1) E, are în loc de „(căci aceste...) — nemijlocită”: 
„(căci atunci reprezentările parţiale sunt date mai întâiu) ci 
la baza ei trebue să fie intuiție nemijlocitâ”.
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[ $ 6. ] Concluzii din aceste concepte. 

a) Timpul nu este ceva ce ar exista pentru sine, sau ar fi 
inerent obiectelor ca determinare obiectivă, deci ar rămânea 
dacă facem abstraţie de toate condiţiile subiective ale intuirii 
lor: căci în cazul dintâiu el ar fi ceva ce fără un obiect real 
ar fi totuş real. In ce priveşte însă cazul al doilea, el fiind o. 
determinare sau ordine inerentă chiar obiectelor n'ar putea fi 
dat înaintea lucrurilor <a o condiţie a lor, nici n'ar putea fi 
cunoscut a priori prin propoziţii sintetice nici intuit. Dar ace- 
asta din urmă poate prea bine să aibă loc dacă timpul nu e 
nimic decât condiţia subiectivă sub care toate intuiţiile în noi 
pot avea loc. Căci atunci această formă a intuiţiei interne 
poate fi reprezentată înaintea obiectelor, deci a priori. 

b) Timpul nu este nimic altceva decât forma simțului intern, 
adică a intuiţiei de noi înșine şi a stării noastre interne. Căci 
timpul nu poate fi o determinare a unor fenomene exterioare; 
el nu aparţine nici unei figuri sau poziţiuni etc., Dar el deter- 
mină raportul reprezentărilor în starea noastră internă, Şi, chiar deoarece această intuiţie internă nu dă o figură, noi căutăm a înlocui această lipsă prin analogii, şi reprezentăm succesiunea de timp printr'o linie mergând în infinit şi în care diversele părţi constituesc o serie care-i de o singură dimen- Siune, şi noi concludem din însuşirile acestei linii la toate însu- şirile timpului, cu singura excepţie că părţile liniei sunt simul- tane, cele ale timpului însă totdeauna succesive, 
vede că chiar reprezentarea timpului e intuiţie, d raporturile sale se pot exprima printr'o intuiţie ex c) Timpul este condiţia formală a priori a tut nelor în general. Spaţiul, ca forma pură a tuturo exterioare, e limitat, ca o condiţie a priori, 
exterioare. Dimpotrivă, deoarece toate repr 
ca obiect lucruri exterioare sau ba, totuş 
interne ca determinări ale minţii, 
însă e supusă condiţiunii formale 
Pului: timpul este o condiţie a pri 

De aici se şi 

eoarece toate 

terioară. 

uror fenome-. 

r fenomenelor 

numai Îa fenomene 
ezentările, fie că au 

aparţin în sine stării 
şi cum această stare internă. 
a intuiției interne, deci tim- 
ori a tuturor ienomenelor în.
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general, şi anume condiţia nemijlocită a fenomenelor interioare 
(a sufletelor noastre) şi chiar prin aceasta condiția mijlocită 
şi a fenomenelor exterioare. Dacă pot spune a priori: toate 
fenomenele exterioare sunt în spaţiu şi sunt determinate a priori 
după raporturile spaţiului, atunci, din principiul simțului intern 
pot zice într'un mod cu totul general: toate fenomenele în ge- 
neral, adică toate obiectele simțurilor sunt în timp şi stau în 
mod necesar în raporturi ale timpului. 

Dacă facem abstracţie de modul nostru de a ne intui pe noi 
înşine în intern şi de a prinde cu ajutorul acestei intuiri şi 
toate intuiţiile exterioare în puterea noastră de reprezentare, 
luând deci lucrurile aşa cum ar putea fi în sine, atunci timpul 
nu e nimic. El are numai valoare obiectivă cu privire la feno- 
mene, deoarece ele sunt acuma lucruri pe cari le considerăm 
ca obiecte ale simțurilor noastre; dar el nu mai este obiectiv 
dacă facem abstracţie de senzibilitatea intuiţiei noastre, deci 
dela acel mod de reprezentare care ne este propriu şi dacă 
vorbim de obiecte în general. Timpul este deci numai o condiţie 
subiectivă a intuiţiei noastre (omeneşti), (care totdeauna e 
senzibilă, adică întrucât suntem afectaţi de obiecte), şi în sine, 
în afară de subiect, el nu e nimic. Cu toate aceste el este, cu 
privire la toate fenomenele, deci și la toate obiectele cari ne 

pot fi date în experiență, în mod necesar obiectiv. Noi nu pu- 
tem zice: toate obiectele sunt în timp, deoarece la conceptul 
obiectelor în general se face abstracţie de orice mod al intuirii 
lor, intuirea însă fiind adevărata condiţie supt care timpul 
aparţine reprezentării obiectelor. Or, adăogându-se condiţia la 
concept şi zicându-se: toate obiectele ca fenomene (obiecte ale 

intuiţiei senzibile) sunt în timp, atunci principiul își are buna 

sa exactitate obiectivă și universalitate a priori. 
Afirmaţiunile noastre învață prin urmare realitatea empirică 

a timpului, adică valabilitatea obiectivă cu privire la toate 

obiectele cari ar putea fi date cândva simţurilor noastre. Şi 

cum intuiţia noastră e totdeauna senzibilă, în experiență nu ne 

poate fi dat nicicând un obiect care n'ar fi supus condiţiunii 
timpului. Pedealtăparte noi contestăm timpului orice pretenţie



74 Teoria elementară Partea I-a. Estetica transcendentală 

la realitate absolută, anume sâ fie inerent în mod absolut 
obiectelelor ca o condiţie sau însuşire fără a se lua în consi- 
derare forma intuiţiei noastre senzibile. Astfel de însuşiri cari 
aparţin obiectelor în sine, nici nu ne pot fi date cândva prin 
simțuri. În aceasta stă deci idealitatea transcendentală a timpu- 
lui, după care el, făcându-se abstracţie de condiţiunile subiec- 
tive ale intuiţiei senzibile, nu mai e nimic şi nu poate fi atri- 
buit lucrurilor în sine (fără raportul lor cu intuiţia noastră) 
nici ca subsistente nici ca inerente lor. Totuş această ideali- 
tate, totatât de puţin ca cea a spaţiului, nu poate fi pusă ală- 
turi de subrepţiunile senzaţiei, deoarece doar în acest caz noi 
presupunem chiar despre fenomenul căruia-i sunt inerente ace- 
ste predicate că el are realitate obiectivă, care aici iipseşte cu 
desăvârșire, în afară doar întrucât e numai empiric, adică 
obiectul însuş e considerat numai ca fenomen: despre care vezi. 
nota de mai sus a Secţiunii întâia. 

[$ 7] Explicaţie. 

Impotriva acestei teorii, care atribue timpului realitate empi-- rică, dar îi contestă pe cea absolută şi transcendentală, am auzit dela bărbaţi inteligenţi o obiecţiune atât de unanimă încât de: aci presupun că aceeaş obiecţiune trebuie să se întâlnească fi- reşte la orice cetitor neobicinuit cu aceste expuneri. Se spune așa: Schimbările sunt reale (aceasta o dovedeşte succesiunea. propriilor noastre reprezentări, chiar dacă am vrea să negăm toate fenomenele exterioare împreună cu schimbările lor). Or, schimbări nu sunt posibile decât în timp, prin urmare timpul este ceva real. Răspunsul nu prezintă nici o dificultate. Admit argumentul în întregime. Timpul este, ce-i drept, ceva real, anume forma reală a intuiţiei interne. E] are deci realitate subiec- tivă cu privire la experienţa interioară, adică eu am de fapt re- prezentarea despre timp şi despre determinările mele în el. E] este deci real, nu ca obiect, ci considerat ca mod de reprezentare.
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ondiție a senzibilităţii, atunci aceleaşi determinaţiuni ce ni le 
reprezentăm acuma ca schimbări ar da o cunoaştere în care re- 
prezentarea timpului, deci şi a schimbării, ar lipsi cu desăvâr- 
şire. Realitatea sa empirică rămâne deci ca o condiţie a tuturor 

experiențelor noastre. Numai realitatea absolută nu i se poate 

atribui după cele expuse mai sus; Timpul nu este nimic decât 

forma intuiţiei noastre interioare *). Luându-i-se condiţia par- 

ticulară a senzibilității noastre, atunci dispare şi conceptul tim- 
pului, şi timpul nu e inerent obiectelor înseși, ci numai subiec- 
tului care le intueşte. 

Cauza însă dece această obiecţiune se face în mod aşa de 

unanim, şi anume chiar de către cei ce împotriva doctrinei des- 
pre idealitatea spaţiului nu pot aduce totuş niciun argument lă- 
murit, este aceasta. Realitatea absolută a spaţiului ei nu nădăj- 

duiau s'o poată demonstra în mod apodictic, deoarece împotrivă 
le stă idealismul, după care realitatea obiectelor exterioare nu e 

susceptibilă de o demonstraţiune strictă: pe când cea a obiectu- 
lui simțurilor noastre interne (a Eului propriu şi a stării mele) e 

clară în mod nemijlocit prin conştiinţă. Acele puteau fi simplă 

aparenţă, aceasta însă este, după părerea lor, ceva netăgăduit 
real. Dar ei nu-şi dădeau seama că amândouă, fără ca să putem 

nega realitatea lor ca reprezentări, aparțin totuș numai fenome- 

nului, care totdeauna are două laturi, una când obiectul este 

considerat în sine (fără privire la modul de a-l intui, a cărui 
natură însă chiar deaceea rămâne totdeauna problematică), cea- 

laltă când se ţine seama de forma intuirii acestui obiect, care 
formă nu trebuie căutată în obiectul în sine, ci în subiectul că- 

ruia-i apare, dar care formă totuş îi aparţine fenomenului ace- 

stui obiect în mod real şi necesar. 
“Timpul și spaţiul sunt prin urmare două izvoare de cunoaşterz 

  

*) Eu pot zice, ce-i drept: reprezentările mele se succed una după 
alta; dar aceasta înseamnă numai că noi suntem conştii de ele ca fiind 

într'o succesiune de timp, adică după forma simțului intern. De aceea 

timpul nu este ceva în sine, şi nici nu e o determinaţiune inerentă lu- 

crurilor în mod obiectiv.
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din cari pot fi scoase a priori diferite cunoaşteri sintetice, cum 

mai ales matematica pură ne dă un exemplu strălucit cu privire 

la cunoaşterile despre spaţiu şi raporturile sale. Amândouă la 

un loc, anume, sunt forme pure ale oricărei intuiţii senzibile, 

şi prin aceasta fac posibile propoziţii sintetice a priori. Dar a- 

cește izvoare de cunoaştere a: priori își determină, chiar prin a- 

cest fapt (că sunt numai condiţii ale sensibilităţii), limitele lor, 
anume că se referă numai la lucruri întrucât sunt considerate 
ca fenomene, dar nu exprimă obiecte în sine. Acelea singure 
sunt câmpul valabilităţii lor, din care dacă ieşim, nicio întrebuin- 
țare obiectivă a lor nu mai are loc. Această realitate a spaţiului 
şi timpului lasă de altminteri neatinsă certitudinea cunoaşterii 
prin experiență; căci noi suntem tot atât de siguri de ea fie că 
aceste forme sunt în mod necesar inerente lucrurilor în sine 
sau numai intuiţiei noastre a acestor obiecte. Dimpotrivă, cei ce 
afirmă realitatea absolută a spaţiului şi timpului, fie acuma că o 
admit numai ca subsistentă sau numai ca inerentă, trebuie să 
intre în contradicţie cu principiile experienţei înseş. Căci hotă- 
rându-se pentru poziţiunea întâia (care deobiceiu e cea a parti- 
dului fizicienilor matematicieni), ei trebuie să admită două nefiin. 
ţe eterne şi infinite, existente pentru sine (spaţiul şi timpul), cari. 
există, (fără ca să fie totuş ceva real), numai pentru a cuprinde 
în sine tot realul. Aderând la al doilea partid, (în care sunt unii 
fizicieni metafizicieni), şi spaţiul şi timpul fiind pentru ei rapor- 
turi ale fenomenelor (de juxtapunere sau succesiune) scoase prin 
abstracţie din experienţă, deşi în această abstracţie reprezentate 
în mod confuz, atunci ei trebuie să nege valabilitatea doctrinelor 
matematice a priori cu privire la lucruri reale (d. ex. în spaţiu), 
cel puţin trebuie să le tăgăduiască certitudinea apodictică, 
întrucât aceasta nici n'are loc a posteriori, şi conceptele a priori 
de spațiu şi timp sunt, după această părere, numai făpturi ale: imaginaţiei, al căror izvor trebuie căutat de fapt în experienţă, 
din ale cărei raporturi abstracte imaginaţia a făcut un ceva care 
cuprinde, ce-i drept, ceea ce-i în ea general, dar care, fără re- stricţiunile impuse acelor făpturi de natură, nu poate avea loc. 
Cei dintâiu câştigă atâta că-şi deschid câmpul fenomenelor pen-
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tru afirmaţiunile matematice. In schimb, ei se încurcă rău chiar 
prin aceste condiţii, când intelectul vrea să iasă din acest câmp. 
Cei din urmă câştigă, ce-i drept, cu privire la punctul ultim, anu- 
me că reprezentările de spațiu şi timp nu li se pun în cale când. 
vreau să judece despre obiecte, nu ca fenomene, ci numai în ra- 
port cu intelectul, dar ei nu pot da seama, nici de posibilitatea cu 
noaşterilor matematice a priori, (întrucât lor le lipsește o intui- 

ție a priori adevărată și obiectivă), nici nu pot pune propoziţiile 
dobândite prin experienţă în concordanță necesară cu acele a- 
firmaţiuni. În teoria noastră despre adevărata natură a acestor 

două forme originare ale senzibilității ambele dificultăţi sunt 

înlăturate. | 

Că, în sfârşit, Estetica  transcendentală nu poate conţinea 
mai mult decât aceste două elemente, anume spaţiul şi timpul, 
se vede din faptul că toate celelalte concepte ce aparțin senzi- 
bilităţii, chiar cel al mișcării, care reuneşte ambele elemente, 
presupun ceva empiric. Căci mișcarea presupune percepția de 

ceva ce se mişcă. În spaţiu, considerat în sine, nu este însă 

nimic ce se mișcă; prin urmare ceeace se mişcă trebuie să fie 

ceva ce se găseşte în spațiu numai prin experienţă, deci un datum 

empiric. 'Totastfel Estetica transcendentală nu poate socoti con- 

ceptul schimbării între datele ei a priori; căci timpul însuş nu 

se schimbă, ci ceva ce este în timp. Pentru aceasta se cere deci 
percepţia unei existenţe oarecare şi a succesiunii determinaţiuni- 

lor ei, prin urmare se cere experienţă. 

[$ 8] Observaţiuni generale la Estetica transcendentală. 

[1] Mai întâiu va fi necesar să explicăm pe cât se poate de 

lămurit care este în general părerea noastră cu privire la natura 

fundamentală a cunoașterii senzibile, pentru a preîntâmpina orice 

interpretare greşită a ei, 

Noi am vrut deci să spunem: că toată intuiţia noastră nu e 

nimic decât reprezentare de fenomene: că obiectele pe cari le 

intuim nu sunt în sine ceeace prin intuire credem că sunt, nici 

raporturile lor nu sunt în sine de aşa natură cum ne apar nouă,
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şi că, dacă suprimăm subiectul nostru sau chiar numai constituţia 

subiectivă a simţurilor în general, ar dispare toată constituţia, 

toate raporturile obiectelor în spaţju şi timp, ba chiar spaţiul și 
timpul, şi ca fenomene nu pot exista în sine, ci numai în noi. 

_Ce rost ar putea avea obiectele în sine şi desprinse de toată a- 

ceastă receptivitate a senzibilităţii noastre, ne rămâne cu totul 

necunoscut. Noi nu cunoaştem nimic decât modul, propriu nouă, 

de a le percepe, care nici nu trebuie atribuit în mod necesar 

oricărei fiinţe, deşi oricărui om. Numai cu acest mod avem a 
face. Spaţiul şi timpul sunt formele sale pure, senzaţia în general 

este materia sa. Numai forma o putem cunoaşte a priori, adică 
înaintea oricărei percepții reale, şi ea se numeşte de aceea intui- 
ţie pură; materia însă este, în cunoaşterea noastră, ceeace face 
ca ea să se cheme cunoaştere a posteriori, adică empirică. Acele 
sunt inerente senzibilităţii noastre în mod absolut necesar, de 
ori şi ce fel ar fi senzațiile noastre; acestea pot fi foarte dife- 
rite. Chiar dacă am putea ridica această intuiţie a noastră şi la 
cel mai înalt grad de claritate, prin acest fapt noi nu ne-am 
apropia mai mult de natura obiectelor în sine. Căci noi am cu- 
noaște cu desăvârşire în orice caz totuş numai modul nostru de 
cunoaștere, adică senzibilitatea noastră, şi pe aceasta totdeauna 
numai supt condiţiunile inerente subiectului dela origine, adică 
supt cele de spaţiu şi timp; ceeace ar putea fi obiectele în sine 
nu ne-ar putea deveni totuș nicicând cunoscut, nici chiar prin 
cea mai lămurită cunoaştere a fenomenului lor. 

Că, prin urmare, toată senzibilitatea noastră n'ar fi nimic decât 
reprezentarea confuză a lucrurilor, care conţine numai ceeace 
aparţine în sine, dar numai supt o îngrămădire de note şi re- prezentări parţiale pe cari nu le descompunem cu conștiință, este o falşificare a conceptului de senzibilitate şi de fenomen, 
care face toată teoria lor inutilă şi deşartă. Deosebirea unei re- 
prezentări confuze de cea clară este num 
portează la conţinut. Conce 
telectul sănătos conţine, făr 
din el şi cea mai subtilă spe 
comună şi practică noi nu 

ai logică, şi nu se ra- 
ptul de drept de care se serveşte în- 
ă îndoială, tot ceeace poate desvolta 
culaţiune, numai că în întrebuințarea 

ne suntem conștii de aceste reprezen-
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tări variate în aceste noţiuni. Deaceea nu se poate spune cumcă 

conceptul comun ar fi senzibi! şi ar conţinea un simplu fenomen, 
căci dreptul nici nu poate apărea, ci conceptul său se află în 
intelect, şi reprezintă o însuşire (cea morală) a acţiunilor care 

le aparţine lor în sine: Dimpotrivă, reprezentarea unui corp în 

intuiţie „iu conţine nimic ce ar putea aparţinea unui obiect în 

sine, ci numai fenomenul a ceva, şi modul cum suntem afectaţi 
prin acest ceva, și această receptivitate a facultăţii noastre de 

cunoaştere se numeşte senzibilitate, şi rămâne totuş deosebită, 

ca cerul de pământ, de cunoașterea obiectului în sine, chiar dacă 

pe acela (fenomenul) l-am putea pătrunde până la fund. 

Filozofia lui Leibniz-Wolf a fixat prin urmare tuturor cerce- 

tărilor asupra naturii şi originii cunoașterilor noastre un punct 

de vedere cu totul nedrept, considerând deosebirea senzibilității 

de ceeace-i intelectual numai ca fiind logică, pe când e evident 

că ea este transcendentală, şi nu priveşte numai forma clarităţii 

sau neclarităţii, ci originea şi conţinutul lor, astfel că prin sen- 

zibilitate noi nu numai că cunoaştem în mod confuz natura o- 

biectelor în sine, ci nu o cunoaştem deloc, şi, dacă eliminăm con- 

stituția noastră subiectivă, obiectul reprezentat, cu însuşirile ce 

i-a atribuit intuiţia senzibilă, nu se găseşte nicăiri, nici nu poate 

fi găsit, întrucât chiar această constituţie subiectivă determină 

forma sa ca fenomen. 
Noi deosebim de altfel, ce-i drept, în fenomene ceeace e 

inerent intuiţiei lor în mod esenţial și e valabil pentru orice simţ 

omenesc în general, de ceeace îi aparţine numai în mod con- 

tingent, fiind valabil nu cu privire la raportul senzibilității în 

general, ci numai cu privire la o situațiune sau organizaţiune 

a unui sau altui simţ. Şi astfel, cunoaşterea dintâiu o numim o 

cunoaştere care reprezintă obiectul în sine, pe cea din urmă 

însă o cunoaştere care reprezintă numai fenomenul acestuia. 

Această deosebire este însă numai empirică. Dacă ne oprim 

aci, (cum se întâmplă de obiceiu), şi nu considerăm iarăş acea 

intuiţie empirică (cum ar trebui să fie) ca simplu fenomen aşa 

ca în ea să nu se găşească absolut nimic ce ar gtinge vreun 

lucru oarecare în sine, atunci deosebirea noastră transcendentală
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e pierdută, şi noi credem apoi totuş a cunoaște lucruri în sine, 
cu toate că noi pretutindeni (în lumea simţurilor), chiar până la 
cea mai adâncă cercetare a obiectelor ei, nu avem a face cu nimic 
decât cu fenomene. Aşa, noi vom numi, ce-i drept, curcubeul 
un simplu fenomen la o ploaie cu soare, această ploaie însă vom 
numi-o lucru în sine, ceeace şi este exact, întrucât înțelegem 
conceptul din urmă numai din punct de vedere fizic, ca ceeace 
în experienţa generală, între toate variatele raporturi față de 
simțuri, totuş în intuiţie, este determinat aşa şi nu în altfel, 
Dacă luăm însă acest ceva empiric în general, şi întrebăm, fără 
a ţine seama de acordul său cu orice simţ omenesc, ori de aceasta 
reprezintă un lucru în sine (nu stropii de ploaie, căci aceştia 
în acest caz sunt acuma ca fenomene obiecte empirice), atunci 
întrebarea despre raportarea reprezentării la obiect este transcen- 
dentală, şi nu numai aceşti stropi sunt simple fenomene, ci chiar 
figura lor rotundă, ba chiar spaţiul în care cad, nu sunt nimic 
în sine, ci numai modificaţiuni, sau temeiuri ale intuţiei noastre 
senzibile, obiectul transcendental însă ne rămâne necunoscut. 

A doua problemă importantă a Esteticei noastre transcen- 
dentale este ca ea să dobândească oarecare trecere nu numai ca 
ipoteză aparentă, ci ca să fie așa de certă şi în afară de orice 
îndoială cum numai se poate cere cândva dela o teorie menită a servi ca organon. Pentru a face această certitudine cu desă- vârșire evidentă, vrem să alegem un caz oarecare prin care să se poată arăta lămurit valabilitatea sa [şi să poată servi pentru o mai mare claritate a celor expuse în $ 3]. 

Să presupunem, prin urmare, că spaţiul şi timpul ar fi în sine obiective şi condițiuni ale posibilității lucrurilor în sine, atunci 

ăr, mai ales din partea spa- țiului, pe care noi, din această cauză, vrem să-l cercetăm aci 

priori şi cu certitudine apodictică, 
ți astfel de Propoziţii, şi pe ce se 
entru a ajunge la astfel de adevă- 
alabilitate generală. Nu există altă 

atunci eu întreb: de unde lua 
întemeiază intelectul nostru p 
ruri absolut necesare şi de v
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cale decât prin concepte sau prin intuiţii; amândouă însă, ca 

atari, cari sunt date sau a priori sau a posteriori. Cele din urmă, 

-anume conceptele empirice, totaşa, aceea pe ce se întemeiază 

ele, intuiţia empirică, nu pot da nici o propoziţie sintetică, decât 

numai o astfel de propoziţie care şi ea este numai empirică, adică 

“o propoziţie de experiență, prin urmare nu poate conţinea nici- 

-când necesitate şi absolută generalitate, ceeace este doar nota 
“caracteristică a tuturor propoziţiilor geometriei. Ceeace ar fi însă 

întâiul şi unicul mijloc, anume de a ajunge la astfel de cunoașteri 
prin simple concepte sau prin intuiţii a priori, e clar că din simple 
concepte nu se poate dobândi nicio cunoaştere sintetică, ci numai 

analitică. Nu luaţi decât propoziţia: că prin două linii drepte 
nu se poate împrejmui niciun spațiu, prin urmare nu e posibilă 

nicio figură, şi încercaţi s'o derivați din conceptul de linii drepte 
şi numărul doi, sau şi că din trei linii drepte e posibilă o figură, 
şi încercaţi-o tot astfel numai din aceste concepte. Toată stră- 
duința voastră e zadarnică, şi voi vă vedeţi nevoiți de a vă lua 

refugiul la intuiţie, cum geometria o şi face totdeauna. Vă daţi 

deci un obiect în intuiţie; dar de ce fel este aceasta, este ea o 
intuiție pură a priori sau o intuiție empirică? Dacă ar fi cea din 

urmă, atunci nicicând din aceasta n'ar putea rezulta o propoziţie 

valabilă în general, şi încă mai puţin o propoziţie apodictică: 

căci experiența nu poate da niciodată aşa ceva. Voi trebuie deci 
să daţi obiectul vostru a priori în intuiţie, şi să întemeiați pe 
aceasta propoziţia „voastră sintetică. Or, dacă în voi nu sar 
găsi o facultate de intuire a priori, dacă această condiţiune n'ar 

fi, după formă, totodată condiţia generală a priori supt care 
singură e posibil chiar obiectul acestei intuiţii exterioare, dacă 

obiectul (triunghiul) ar fi ceva în sine fără raport cu subiectul 
vostru, cum aţi putea oare zice că ceeace se află în mod ne- 

cesar în condiţiunile voastre subiective pentru a construi un 

triunghiu ar trebui să aparţină în mod necesar şi triun- 
ghiului în sine; căci la conceptele voastre (de trei linii) 

n'aţi putea doar adăoga nimic nou (figura), ceeace ar fi trebuit 

să se găsească în mod necesar la obiect pentru motivul că acesta 

Kant, Critica Raţiunii Pure. 6
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e dat înaintea cunoaşterii voastre şi nu prin ea. Dacă deci spa- 

țiul (și aşa şi timpul) n'ar fi o simplă formă a intuiţiei voastre 

şi care conţine condițiuni a priori supt cari singure obiectele 

pot fi pentru voi lucruri exterioare, cari fără de aceste condiţii 

subiective nu sunt nimic în sine, atunci voi n'aţi putea spune 

absolut nimic a priori în mod sintetic asupra obiectelor exteri- 
oare. Este deci fără îndoială cert, şi nu numai posibil, sau şi 
probabil, că spaţiul şi timpul, ca condiţiune necesară a toată ex- 
perienţa (externă şi internă), sunt numai condițiuni subiective 
a toată intuiţia noastră, în raport cu care deci toate obiectele 
sunt simple fenomene şi nu obiecte date pentru sine în acest 
mod şi despre cari, şi în ceeace priveşte forma lor, se pot spune 
multe a priori, nicicând însă şi absolut nimic despre lucrul în 
sine care ar fi să stea la baza acestor fenomene. 

1) [II. Pentru confirmarea acestei teorii despre idealitatea sim- 
țului extern precum şi întern, prin urmare a tuturor obiectelor 
simțurilor, ca simple fenomene, poate servi în primul rând ob- 
servarea: că tot ce, în cunoașterea noastră, aparţine intuiţiei (deci 
exceptând sentimentele de plăcere şi neplăcere, şi voinţă, cari 
nici nu sunt cunoaşteri), nu conţine nimic decât simple raporturi, 
ale locurilor în intuiţie (întindere), schimbarea locurilor (miş- 
care), şi legi după cari e determinată această schimbare (forţe- 
motrice). Dar ceeace e prezent în loc, sau ceeace, afară de 
schimbarea locurilor, acţionează în obiecte înseşi, nu e dat prin 
aceasta. Or, prin simple raporturi nu se cunoaşte totuşi un lucru 
în sine: se va judeca deci fără îndoială că, nefiindu-ne dat prin 
simţul exterior nimic decât simple reprezentări de raporturi, 
acesta nici nu poate conţinea altceva în reprezentarea sa decât 
numai raportul unui obiect cu subiectul, şi nu ceeace este intern şi aparţine obiectului în sine. 
Nu numai că în ea reprezentă 
adevărata materie cu care ne 

Cu intuiţia internă e acelaş lucru. 
rile simţurilor exterioare reprezintă 
ocupăm mintea, ci timpul în care punem aceste reprezentări „care în 2xperienţă precedează chiar conştiinţa despre ele, şi ca o condiţie formală stă la baza modu- 

  

1) Secţiunile II, III şi IV sunt adaosuri ale ed. a 2-a
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lui cum le punem în minte, conţine acuma raporturi de succesiune 

şi simultaneitat=, şi a ceeace e simultan cu succesivul (raporturi 

ale persistentului). Or, ceeace, ca reprezentare, poate preceda 

orice acţiune de a gândi ceva este intuiţia, şi, dacă nu conţine 

nimic decât raporturi, forma intuiţiei, care, deoarece nu 
reprezintă nimic afară doar că ceva e pus în minte, nu 

poate fi nimic altceva decât modul cum mintea este afectată 
prin activitate proprie, anume această punere a reprezentării 

sale, deci prin sin2 însăş, adică nu poate fi decât un simț intern 
după forma sa. Tot ce se reprezintă printr'un simț este, într'atâta, 

totdeauna fenomen, și un simț intern sau n'ar putea fi deci admis 
deloc, sau subiectul, care e obiectul simțului, ar putea fi repre- 

zentat prin el numai ca fenomen, nu aşa cum ar judeca despre 
sine însuș, dacă intuiţia sa ar fi simplă spontaneitate, adică ar 
fi intelectuală. Aci toată dificultatea consistă numai în între- 
barza, cum un subiect ar putea să se intuească pe sine însuș în 
interior; dar această dificultate e comună oricărei teorii. Con- 
ştiinţa de sine (apercepţia) este reprezentarea simplă a Eului, 

şi, dacă numai prin aceasta ar fi dat în mod spontan tot diversul 

în subiect, atunci intuiţia internă ar fi intelectuală. În om, a- 
ceastă conștiință cere percepție internă a diversului ce e dat în 
subiect mai de înainte, şi modul cum acesta e dat în minte fără 
spontaneitate, trzbuie să se numească, pentru a face această deo- 

sebire, senzibilitate. Dacă facultatea de a fi conştiu de sine e 
menită să caute (să prindă) ceeace se află în minte, atunci tre- 
buie să afectzze mintea, și numai în acest mod poate produce o 

intuire de sine, a cărei formă însă, care stă de înainte la bază 

în minte, determină în reprezentarea timpului, modul cum diver- 
sul se află la un loc în minte; căci ea se intuzşte pe sine, nu 

cum S'ar reprezenta pe sine în mod nemijlocit ca spontană, ci 

după modul cum este afectată din intern, prin urmare cum își 

apare ei înseş, nu cum este. 

III. Dacă zic: în spaţiu și timp intuiţia, atât a obiectelor 

exterioare, precum şi autointuiția minții, reprezintă amândouă, 

aşa cum afectează simțurile noastre, adică cum apare, atunci 

aceasta nu va să zică cumcă aceste obiecte ar fi simplă aparență.
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Căci în fenomen obiectele, ba chiar însuşirile ce le atribuim 
lor, se consideră ca ceva dat în realitate, numai că, întrucât a- 
ceastă însușire depinde numai de modul de intuire a subiectului 
în relaţia sa cu obiectul dat, acest obiect se deosebeşte ca fe- 
nomen de el însuş ca obiect în sine. Astfel eu nu spun cumcă 
corpurile par numai a fi în afară de mine, sau că sufletul meu 
pare numai a fi dat în conşiința mea despre mine, dacă afirm 
cumcă calitatea spaţiului şi timpului, după care, ca o condiţie a 
existenței lor, eu le pun pe amândouă, se găseşte în modul meu 
de intuire şi nu în aceste obiecte în sine. Ar fi vina mea proprie, 
dacă din ceeace aş trebui să consider ca fenomen, aş face simplă 
aparenţă *). Aceasta însă nu are loc după principiul nostru al 
idealităţii tuturor intuiţiilor noastre senzibile; dimpotrivă, dacă a- 
celor forme de reprezentare li se atribuie realitate obiectivă, nu 
se poate evita ca să nu fie totul transformat în simplă aparenţă. 
Căci, dacă se consideră spaţiul şi timpul ca însuşiri cari, după 
posibilitatea lor, ar trebui găsite în lucruri în sine, şi dacă se 
cumpănesc absurdităţile în cari ne încurcăm în acest caz, dat 
fiind că două obiecte infinite, cari nu sunt substanțe, nici ceva 
de fapt inerent substanţelor, totuş însă trebuie să fie ceva exis- 
tent, ba chiar condiţia necesară a existenței tuturor lucrurilor, ră- mân în urmă chiar dacă toate lucrurile existente se suprimă; 
atunci desigur că bunului Berkeley nu-i putem lua a nume de 
O II 

*) Predicatele fenomenului pot fi atribuite obiectului însuş, în relaţie cu simţul nostru, d. ex. trandafirului culoarea roşie, sau mirosul; dar. aparenţa nu poate fi atribuită nicicând obiectului ca predicat, chiar de- 
tru sine ceea ce-i aparţine 

sau, în general, cu subiectul, d. ex. 

aceea pentrucă ea atribuie obiectului pen 
acestuia numai în relație cu simţurile, 
cele două torţi ce se atribuiau la început lui Saturn. Ceeace nu se gă- seşte deloc în obiectul în sine, totdeauna însă în relaţia sa cu subiectul şi e inseparabil de reprezentarea celui dintâi, este fenomen şi astfel pre- dicatele spaţiului şi timpului se atribuesc cu drept obiectelor simţurilor, ca atari, şi aci nu este aparență. Dar, dacă îi atribuesc trandafirului în sine roșeaţa, lui Saturn torţile, sau tuturor obiectelor exterioare întinderea în sine, fără a considera o relaţie anumită a acestor 

mea la ace , : hia ax aparenţa. asta; atunci abia răsare
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rău, dacă a degradat corpurile la simplă aparenţă, ba chiar pro- 
pria noastră existență, care în acest fel ar fi făcută dependentă 
de realitatea, existentă pentru sine, a unei neființe, cum € timpul, 
ar trebui transformată cu aceasta în totală aparenţă; o absurdi- 

tate de care până acuma încă nimeni nu s'a făcut vinovat, 

IV. In teologia naturală, unde ne gândim un obiect care nu 

numai că nu este pentru noi un obiect al intuiţiei, ci care nici lui 

însuş nu-şi poate fi deloc un obiect al intuiţiei senzibile, se caută 

cu mare grijă de a elimina din toată intuiţia sa (căci aşa ceva 
trebuie să fie toată cunoaşterea sa, şi nu gândire, care totdeauna 

arată limite) condiţiunile timpului şi spaţiului. Dar cu ce drept 
se poate face aceasta, dacă amândouă au fost făcute mai înainte 
forme ale obiectelor în sine, şi anume astfel! de forme cari, ca 

condiţii ale existenței a priori rămân în urmă chiar dacă ar fi 

fost suprimate obiectele în sine: căci, ca condiţii a toată existența 
în general, ele ar trebui să fie şi condiţiile existenței lui Dumne- 

zeu. Nu ne rămânz nimic âltceva, dacă nu vrem să le facem 

forme obiective ale tuturor lucrurilor, decât să le facem forme 

subiective ale modului nostru de intuiţie, atât extern cât şi in- 

tern, care se numeşte deaceea senzibil pentrucă nu e originar, 
adică un atare prin care însuş este dată intuiţiei existenţa obiec- 

tului (și care, pe cât înţelegem, poate aparţinea numai fiinţei 

prime), ci pentrucă e dependent de existența obiectului, deci e 

posibil numai prin faptul că facultatea de reprezentare a su- 

biectului e afectată prin obiect. 

Nici nu e necesar să limităm modul de intuiție în spaţiu şi timp 
la senzibilitatea omului; se poate că toată fiinţa cugetătoare finită 
concordă în aceasta în mod necesar cu omul (deşi noi nu putem 

afirma aceasta în mod hotărit), totuşi din cauza acestei generali- 

tăți ea nu încetează a fi senzibilitate, chiar deaceea pentrucă 
este derivată (intuitus derivativus), nu originară (intuitus ori- 

ginarius), deci nu e intuiţie intelectuală, car2 ca atare pare a 

aparţinea, din cauza amintită chiar înainte, numai fiinţei prime, 

nicicând însă unei ființe dependente atât cu privire la existența 

cât şi la intuiţia sa (care determină existenţa sa în relaţie cu 

obiecte date); cu toate că observaţia din urmă trebuie conside-
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rată în teoria noastră estetică numai ca lămurire, nu ca princi- 

piu de demonstraţie, 

Incheierea Eisteticei transcendentale 

Aci avem deci unul din elementele necesare pentru rezolvarea 

problemei generale a filozofiei transcendentale: cum sunt po- 

sibile propoziţii sintetice a priori? anume intuiţie pură a priori. 

spaţiul şi timpul, în cari noi, când vrem să depăşim în judecata 
a priori conceptul dat, întâlnim ceeace nu poate fi descoperit 
a priori îm concept, dar desigur în intuiţia ce-i corespunde, şi 
poate fi legat în mod sintetic cu conceptul, judecăţi cari însă, 
din această cauză, nu pot fi valabile mai departe decât cu pri- 
vire la obiecte ale simțurilor, şi numai pentru obiect2 ale expe- 
rienţei posibile. ]



  

leoria transcendentală elementară 

Partea a doua 

Logica transcendentală 

Introducere 

Ideea unei logice transcendentale 

1 

Despre logică în general 

Cunoaşterea noastră răsare din două izvoare principale ale 
minții, din care unul este a primi reprezentările, (receptivitatea 
impresiilor), al doilea este facultatea de a cunoaşte prin aceste 
reprezentări un obiect: (spontaneitatza conceptelor); prin cel 

dintâiu ni se dă un obiect, prin al doilea acesta în relaţie cu acea 
reprezentare (ca simplă determinare a minţii), e gândit. Intuiţia 
şi conceptele reprezintă deci elementele pentru toată cunoașterea 

noastră, astfel că nici conceptele fără o intuiţie ce le corespunde 
întrun mod oarecare, nici intuiţia fără concepte nu pot!) da o 

cunoaștere. Amândouă sunt sau pure, sau empirice. Em- 

pirice, dacă în ele e cuprinsă senzaţie, (care presupune pre- 

zența reală a obiectului); pure însă, dacă în reprezentare nu e 

amestecată senzaţie. Cea din urmă poate fi numită materia cu- 

noaşterii senzibile. Prin urmare, intuiţia pură conține numai 

forma, supt care ceva se intuește, şi conceptul pur numai forma 

gândirii unui obiect în general. Numai singurele intuiţii pure 

  

1) E, : poate
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sau conceptele sunt posibile a priori, cele empirice numai a po- 

steriori. 

Dacă receptivitatea minţii noastre de a primi reprezentări, în- 

trucât e afectată întrun mod oarecare, vrem să o numim 

senzibilitate, atunci, dimpotrivă, facultatea de a produce ea în- 

săşi reprezentări, sau spontaneitatea cunoaşterii, este infelectul, 

Natura noastră aduce astfel cu sine că intuiţia nu poate fi 

nicicând altfel decât senzibilă, adică ea conţine numai modul cum 

suntem afectați de obiecte. Pe când, facultatea de a gândi o- 

biectul intuiţiei senzibile este intelectul. Niciuna din aczste însu- 

şiri nu e de preferat celeilalte. Fără senzibilitate nu ne-ar fi dat 

niciun obiect şi fără intelect n'ar fi gândit niciunul. Cugetări 

fără conţinut sunt goale, intuiţii fără concepte sunt oarbe. De- 

aceea e tot atât de necesar de a-și face conceptele senzibile, 

(adică d2 a li se adăoga obiectul în intuiţie), ca și de a-şi face 

intuițiile inteligibile. (adică de a le aduce supt concepte). Amân- 

două puteri, sau facultăţi, nici nu pot schimba funcțiunile lor. 

Intelectul nu poate intui nimic, şi simţurile nu pot gândi nimic. 

Numai din faptul că ele se unesc poate izvori cunoaştere. Din 

această cauză însă totuş nu e îngăduit a amesteca contribuţia 

lor, ci avem puternice motive de a le separa cu grijă una de alta, 
şi a le deoszbi. Deaceea deosebim ştiinţa regulelor senzibilităţii 
în general, adică estetica. de ştiinţa regulelor intelectului în ge- 
neral, adică de logică. 

Or, logica la rândul ei, poate fi expusă în intenție îndoită. 
sau ca logică a întrebuințării generale a intelectului sau a între- 
buinţării speciale, Cea dintâi cuprinde regulele absolut nece- 
sare ale gândirii, fără de cari nicio întrebuințare a intelectului nu 
are loc şi se raportează dzci la acesta fără considerarea diversi- 
tăţii obiectelor spre care ar putea fi el îndreptat. Logica între- 
buinţării speciale a intelectului conţine regulele pentru a gândi 
în mod exact asupra unui anumit fel de obiecte, Pe aceea o 
putem numi logică elementară, pe aceasta însă organon al cu- 
târei sau cutărei ştiinţe. Cea din urmă se predă în şcoli de obi- 
Se intaia ca Popeceutică a ştiinţelor, deşi ea, după desvoltarea 

5 eşti, gradul cel din urmă la care ea ajunge



Introducere 89 

abia când ştiinţa e de mult te-minată şi n'are nevoie decât de ul- 
tima sforţare pentru rectificarea şi perfecţionarea sa, Căci tre- 

buie să cunoașt2m obiectele acuma într'un grad destul de înalt, 

dacă vrem să arătăm regulele cum o ştiinţă despre ele poate fi 
constituită, 

Or, logica generală este sau logica pură, sau cea aplicată. In 

cea dintâi noi facem abstracţie de toate condiţiile empirice, supt 
cari intelectul nostru se aplică, d. ex. de influența simțurilor, 

de jocul imaginaţiei, de legile memoriei, de puterea obişnuinţei,. 

de inclinaţie, etc., deci şi de izvoarele prejudecăţilor, ba chiar 
în general de toate cauzele din cari anumite cunoașteri ne-ar 

putea isvori sau ni sar putea atribui prin supoziţie, deoarece 

ele privesc numai intelectul supt anumite împrejurări ale apli- 
cării salz, şi, pentru a le cunoaşte pe acestea, se cere experienţă. 

O logică generală, dar pură, are deci a face numai cu principii 
a priori şi este un canon al intelectului şi al raţiunii, dar numai. 

cu privire la ceea ce-i formal în întrebuinţarea lor, conţinutul 

poate fi cum vrea (empiric sau transcendental). O logică ge- 
nzrală se numește însă aplicată atunci când e îndreptată spre: 

regulele întrebuințării intelectului supt condiţiile empirice su-. 
biective ce ne învaţă psihologia. Ea are deci principii empirice, 
deşi ea est2 generală într'atâta întrucât se raportează la între-- 

buințarea intelectului fără deosebirea obiectelor. Din această: 
cauză ea nu e nici un canon al intelectului în general, nici un: 

organon al unor ştiinţe specialz, ci numai un cafharcticon al. 

intelectului comun. 
In logica generală, deci, partea ce are să formeze doctrina: 

pură a raţiunii trebuie separată cu totul de cea care reprezintă. 

logica aplicată (deși încă tot generală). Cea dintâiu singură. 

este, la drept vorbind, ştiinţă, deşi scurtă şi aridă şi aşa cum. 

o cere expunerza scolastică a unei teorii elementare a intelectu-- 

lui. În aceasta deci logicienii trebuie să aibă în vedere totdea-- 

una două regule. 

1. Ca logică generală, ea fac2 abstracţie de orice conținut 

al cunoaşterii intelectului şi al diversităţii obiectelor ei şi n'are 

a face cu nimic altceva decât cu simpla formă a gândirii .
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2. Ca logică pură, ea nare principii empirice, prin urmar? 

«a nu scoate nimic, (cum câteodată s'a crezut), din psihologie, 

care deci n'are nicio influenţă asupra canonului intelectului. Ea 

este o doctrină demonstrată, şi în za totul trebuie să fie cert 
cu desăvârşire a priori. | 

Ceeace numesc eu logică aplicată, (în opoziţie cu înţelesul 
comun al acestui cuvânt, după care ar avea să conţină anumite 

exerciţii pentru cari logica pură dă regula), este o reprezentare 
a intelectului şi a regulelor întrebuințării lui necesare in con- 
creto, anume supt condiţiunile contingente ale subiectului, cari 
pot împiedica şi înlesni această întrebuințare, şi cari toate sunt 
date numai în mod empiric. Ea tratează despre atenţie, despre 
piedicile şi urmările ei, despre originea erorii, despre starea în- 
doielii, a scrupulului, a convingerii, etc., şi, în raport cu ea, lo- 
gica generală şi pură este ceeac2 morala pură, care conţine 
numai legile morale necesare ale unei voințe libere în general, 
este față de doctrina virtuţilor propriu zisă, care cumpăneşte 
aceste legi supt impedimentele sentimentelor, inclinaţiilor și pa- 
siunilor, cărora oamenii le sunt supuşi mai mult sau mai puţin, 
şi care nicicând nu poate constitui o ştiinţă adevărată şi de- 
monstrată, deoarece atât ea cât şi acea logică aplicată are ne- 
voie de principii empirice şi psihologicz. 

II. 

Despre logica transcendentală 

Logica generală, după cum am arătat, 
| 

face abstracţie, de orice conţinut al cunoaşterii . adică de orice relaţie a ei cu un obiect şi consideră numai forma logică în raportul cunoaşterilor între olaltă, adică forma gândirii în general. Or, existând însă atât intuiţii pure, cât şi empirice, (cum. arată “Es- tetica transcendentală ), atunci s'ar putea desigur găsi şi o.deo- sebire între Cugetarea pură şi empirică a obizctelor. In acest caz ar exista o logică în care nu s'ar face abstracţie de orice con-
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ţinut al cunoaşterii; căci aceea care ar conținea numai rzgulele 
gândirii pure a unui obiect ar exclude toate acele cunoașteri 
cari ar fi de conţinut empiric. Ea ar ţinti și spre originea cu- 
noaştzrilor noastre despre obiecte, întrucât ea nu poate fi atri- 
buită obiectelor; dimpotrivă, logica generală n'are nimic a face 
cu această origine a cunoaşterii, ci consideră reprezentările, fie 
ele date dela origine a priori în noi înşine, sau numai în mod 
empiric, numai după legile după cari intelectul le întrebuințează 
în raportul lor reciproc, când gândeşte și când tratează deci 
numai despre forma intzlectului care poate fi dată reprezen- 
tărilor, ori de unde ar putea ele de altminteri să se nască. 

Şi aici fac o notă care își întinde influența asupra tuturor 
expunerilor ce urmează şi pz care trebuie să o avein bine înain- 
tea ochilor, anume: că nu orice cunoaştere a priori, ci numai 
aceea prin care noi cunoaștem că şi cum anumite reprezentări 
(intuiţii sau concepte) se întrebuințează numai a priori, sau sunt 
posibile, trebuie să se numească transcendentală (adică posi- 

bilitatea cunoaşterii sau întrebuinţarea ei a priori). Prin urmare, 
nici spaţiul, nici vreo determinare gzometrică a sa a priori nu 

este o reprezentare transcendentală, ci numai cunoașterea că 

această reprezentare nu e nicidecum de origine empirică, şi posi- 

bilitatea cum ea s'ar putea raporta totuş a priori la obiecte ale 
experienței, poate fi numită transcendentală. Tot așa și între- 

ibuinţarea spaţiului la obiecte în general ar fi transcendentală : 

dacă însă ea ar fi restrânsă numai la obiecte ale simţurilor, 

atunci se numeşte empirică. Deosebirea între transcendental şi 
empiric aparţine deci numai criticii cunoaşterilor şi nu priveşte: 

raportarea lor la obiectul lor. 
În aşteptarea deci că ar exista poate concepte cari ar putea: 

să se raporteze a priori la obiecte, nu ca intuiţii pure sau sen-: 

zibile, ci numai ca activități ale cugetării pure, cari sunt deci: 

concepte, dar nici de origine empirică nici estetică, atunci ne- 

formăm de mai înainte ideea despre o ştiinţă a cunoaşterii pure: 
a intelectului şi raţiunii, prin care noi gândim obiecte cu desă- 
vârşire a priori. O atare ştiinţă care ar determina originea, sfera. 

şi valabilitatea obiectivă a cunoașterilor de acest fzl ar trebuz
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să se numească logică transcendentală, deoarece ea are a face 

numai cu legile intelectului şi raţiunii, dar numai întrucât ea sz 

raportează la obiecte a priori, şi nu, ca logica generală, la cu- 

noaşterile raţionale atât empirice cât și pure fără deosebire. 

III. 

Despre diviziunea logicei generale în Analitică şi Dialectică 

Vechza şi faimoasa întrebare prin care se credea a-i încurca 

pe logicieni şi a-i aduce la punctul unde ei sau trebuiau să ră- 

mână la o mizerabilă dialexă 1), său să trebuiăscă a mărturisi 
ignoranţa lor, deci vanitatea întregii lor arte, e aceasta: Ce este 

adevărul? De explicarea nominală a adevărului, anume că el 

este concordanța cunoașterii cu obiectul ei, ne putem lipsi aci 

şi o considerăm cunoscută; se cere însă a se şti care este crite- 

riul general și cert al adevărului oricărei cunoaşteri. 
E acuma o mare şi necesară. dovadă de prudenţă sau înţele- 

gere de a şti, ce am trebui să întrebăm în mod raţional. Căci, 
dacă întrebarea în sine e absurdă şi cere răspunsuri de prisos, 
atunci ea are, pe lângă rușinarea celui ce o pune, câteodată încă 
desavantajul de a-l seduce pe auzitorul ei neprecaut la răspun- 
suri fără rost, şi de a da aspectul ridicol, că unul (cum ziceau 
cei vechi) mulge ţapul, iar celalalt îi ţine un ciur. | 

Dacă adevărul consistă în concordanța unei cunoașteri cu 
obiectul ei, atunci, prin aceasta, acest obiect trebuie deosebit 
de altele; căci o cunoaștere e falşă, dacă nu concordă cu obiec- 
tul la care e raportată, deşi ea conţine ceva ce ar putea fi prea 
bine valabil despre alte obiecte. Or, acela ar fi un criteriu ge- 
neral al adevărului care ar fi valabil pentru toate cunoaşterile 
fără deosebirea obiectelor lor. 
vire la criteriu. se face abstracţi 
(relaţie cu obiectul ei), şi adav 

Dar e clar că, deoarece cu pri- 
e de orice conţinut al cunoaşterii 
ărul priveşte chiar acest conţinut, 

  
     

1) E:  diallelă.
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e cu totul imposibil şi absurd de a întreba ori de există o notă 
a adevărului acestui conţinut al cunoaşterii şi că deci e impo- 
sibil de a arăta un semn suficient, şi totodată general, al ade- 
vărului. Dat fiind că acuma mai înainte conţinutul unzi cunoa- 
şteri l-am numit materia ei, vom trebui să spunem: despre ade- 
vărul cunoaşterii după materie nu se poate cere un criteriu 
general, deoarecz el este în sine însuş contradictoriu, 

In ce priveşte însă cunoaşterea numai după formă (cu negli- 

jarea oricărui conţinut), e tot aşa de lămurit: că o logică, întru- 

cât expune regulele generale şi nzcesare ale intelectului, trebuie 

să arate chiar în aceste regule criterii ale adevărului. Căci ceea 

ce contrazice pe acestea e falş, deoarece aci intelectul contrazice 
regulele sale generale ale gândirii, prin urmare se contrazice 
pe sine însuş. Aceste criterii însă privesc numai forma adevă- 

rului, adică a gândirii în general şi într'atâta ele sunt cu totul 

exacte, dar nu sunt suficiente. Căci, deși o cunoaştere ar putea 

fi cu totul conformă cu forma logică, adică nu s'ar contrazice 
pe sine însăş, ea totuş poate fi încă totdeauna în contradicţie 
cu obiectul. Astfel criteriul numai logic al adevărului, anume con- 

cordanţa unei cunoașteri cu legile generale şi formale ale intelec- 
tului și raţiunii este, ce-i drept, conditio sine qua non, deci con- 
diția negativă pentru tot adevărul: mai departe însă logica nu 

poate merge, şi eroarea, care nu atinge forma ci conţinutul, lo- 
gica nu o poate descoperi prin nicio piatră de încercare, 

Logica generală desface astfel toată afacerea formală a inte- 
lectului și raţiunii în elementele sale şi le expune ca principii a 

toată judecarza logică a cunoaşterii noastre. Această parte a 

logicei se poate numi prin urmare Analitică şi este chiar de 

aceea piatra de încercare, cel puţin negativă, a adevărului, în- 

trucât trebuie să examinăm şi să apreciem mai întâiu toate cu- 

noaşterile, după forma lor, prin aceste regule, înainte de ce le 
cercetăm după conţinutul lor, pentru a decide, dacă cuprind 
adevăr positiv cu privire la obiect, Deoarece însă simpla formă 
a cunoaşterii, oricât ar şi concorda cu legi logice, încă nu a- 
junge pe departe, pentru a-i atribui, de aci, cunoaşterii adevăr 

material (obiectiv), nimenea nu se poate încumeta să judece
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numai cu logica asupra obiectelor, și să afirme ceva, fără a fi 

luat mai înainte despre ele informaţie întemeiată în afară d2 

logică, pentru a încerca apoi numai întrebuințarea şi combinarea 

lor într'un întreg sistematic după legi logice, încă mai bine însă, 
pentru a le verifica numai după ele, Cu toate acestea, o atât de 
mare seducţiune e cuprinsă în posesiunea unei arte aşa de apa- 
rente de a da tuturor cunoaşterilor noastre forma intelectului, 
deși cu privire la conţinutul lor putem fi încă foarte lipsiţi şi să- 
raci, încât acea logică generală, care e numai un canon de ju- 
decare, a fost întrebuințată așazicând ca un organon pentru 
producerea reală cel puţin a iluziei de afirmaţii obiective, şi 
deci de fapt s'a abuzat prin aceasta de ea. Or, logica generală, 
ca pretins organon, se numește Dialectică. 

Ori și cât de diferit ar fi înțelesul în care cei vechi s'au ser- 
vit de această denumire a unei ştiinţe sau arte, totuş din într2- 
buințarea ei reală putem înțelege cu certitudine că, la ei, ea n'a 
fost nimic altceva decât logica aparenței. O artă sofistică de 
a da ignoranței proprii, ba şi scamatoriilor sale intenţionate as- 
pectul adevărului, imitându-se metoda temeiniciei ce o prescrie 
în general logica, şi întrebuințându-se topica ei pentru justifi- 
carea oricărui pretext deşert. Or, noi putem însemna ca o aver- 
tizare sigură şi folositoare: că logica generală, considerată ca 
organon, este totdeauna o logică a aparenţei, adică e dialec- 
tică. Căci, deoarece ea nu ne învață nimic asupra conţinutului 
cunoaşterii, ci ne arată numai condiţiile formale ale concordan- 
ţei cu intelectul, cari de altminteri cu privire la obizcte sunt cu 
desăvârşire fără importanţă; atunci pretenţia de a ne folosi de 
ea ca de un instrument (organon) pentru a întinde şi lărgi cu- 
noştințelz noastre, după spuse cel Puțin, nu poate duce la nimic 
decât la flecărirea de a afirma tot ce vrem cu o aparență oare- 
care, sau şi de a ataca după plac. 

O astfel de învățătură nu e nicidecum conformă cu demni- 
tatea filozofiei. Deaceea aczastă denumire a dialecticei a fost 
atribuită logicei mai degrabă ca o critic d ă a aparenței dialectice. Şi ca atare vrem şi noi să fie înţeleasă aici,
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IV. 

Despre diviziunea logicei transcendentale în Analitică 
şi Dialectică transcendentală 

Intr'o logică transcendentală noi izolăm intelectul, (aşa cum 
izolăm mai sus, în Estetica transcendentală, senzibilitatea) şi 
scoatem la iveală din cunoașterea noastră numai acea parte a 
gândirii care-şi are originea numai în intelect. Intrebuinţarea a- 
cestor cunoaşteri pure însă se întemeiază, ca pe o condiţie a 

lor, pe faptul: ca în intuiţie să ne fie date obiecte la cari pot fi 

aplicate acele cunoaşteri. Căci, fără intuiţie, întregei noastr2 
cunoaşteri îi lipsesc obiectele, şi ea rămâne, în acest caz, cu 
totul deşartă. Partea logicei transcendentale dzci, care expune 
elementele cunoaşterii pure a intelectului şi principiile fără de 
cari pretutindeni niciun obiect nu poate fi gândit, este Anali- 
tica transcendentală, şi totodată o logică a adevărului. Căci ei 

nu-i poate contrazice nicio cunoaştere fără ca ea să, piardă în 

acelaş timp tot conținutul, adică toată relaţia cu un obiect oare- 

care, prin urmare tot adevărul. Deoarzce însă e foarte ademe- 

nitor s seducător de a ne servi numai de aceste cunoaşteri in- 
telectuale şi principii pure, şi chiar peste limitele experienței, care 

totuş, ea unică şi singură ne poate da la mână materia (o- 
biecte) la care acele concepte intelectuale pure pot fi aplicate: 
astfel intelectul intră în primejdia de a face, prin sofisme sterpe, 
întrebuințare materială de principiil numai formale ale intelec- 
tului pur și de a judeca fără deosebire asupra unor obiecte cari 
totuș nu ne sunt date, ba poate că nici nu ne pot fi nicicând 
date. Deoarece deci ea ar trebui să fie bine zis numai un canon 
al judecării întrebuinţării empirice, atunci se abuzează de ea 
dacă o considerăm valabilă ca organon al unei întrebuințări ge- 

nerale şi nelimitate, şi ne încumetăm numai cu intelectul pur să 
judecăm în mod sintetic asupra obiectelor în general, să afir- 

măm şi să hotărim. A doua parte a logicei transcendentale tre- 

buie deci să fie o critică a acestei aparenţe dialectice şi se nu- 

mește Dialectica transcendentală, nu ca o artă de a produce
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atare aparenţă în mod dogmatic (o artă, din nefericire foarte 

căutată, de diverse scamatorii metafizice), ci ca o critică a in- 

telectului şi a raţiunii cu privire la întrebuinţarea ei hyperfizică, 

pentru a descoperi falșa aparență a pretențiilor ei neîntemeiate: 

şi pentru a reduce pretenţiile ei cu privire la invenţie şi lărgire, 

pe cari ea crede a le dobândi numai prin principii transcenden- 

tale, la simpla judecare şi scutire a intelectului pur de scamato- 

rie sofistică, 

Logica transcendentală 

Diviziunea întâia 

Analitica transcendentală 

Această Analitică este descompunzrea întregii noastre cu- 
noaşteri a priori în elementele cunoaşterii intelectuale pure. Ac 
au importanţă punctele ce urmează: 1. Că conceptele sunt pure: 
şi nu empirice; 2. Că ele nu aparţin intuiţiei şi senzibilităţii, et 
gândirii şi intelectului; 3. Că ele sunt concepte elementar? și se: 
deosebesc lămurit de cele derivate sau compuse din ele; 4. Ca 
tabloul lor să fie complet, şi ele să umple cu desăvârşire întregul 
câmp al intelectului pur. Or, această întregime a unei ştiinţe nu 
poate fi admisă cu certitudine numai în temeiul socotelii sumare 
a unui agregat produs numai prin încercări; prin urmare, ea e 
posibilă numai cu ajutorul unei idei a totalităţii cunoaşterii inte- 
lectuale a priori şi prin diviziunea, determinată prin aceasta, a 
conceptelor cari o constituesc, deci numai prin legătura lor in- 
tr'un sistem. Intelectul pur se separă cu desăvârşire nu numai 
de tot ce-i 2mpiric, ci chiar de toată senzibilitatea. EI este deci 
o unitate cu totul independentă, sie-şi suficientă şi care nu poate 
fi sporită prin adaosuri venite din afară. Prin urmare, conceptul 
total al cunoașterii sale va constitui un sistem ce trebuie prins şi 
de te oale i a cărui perfecţiune şi articulaţie poate 

tuturor elementelor cunoaşterii cazi Că în d d Potrivit Şterii cari intră în el în mod potrivit.
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Această întreagă. parte însă a logicei transcendentale constă 
din două cărți, din cari una conţine conceptele, cealaltă prin- 
cipiile intelectului pur. 

Analitica transcendentală 

Cartea întâia 

Analitica conceptelor 

Inţeleg prin analitica conceptelor, nu analiza lor, sau obişnu- 
itul procedeu în cercetările filozofice, de a descompune după 

conţinutul lor şi a lămuri concepte cari se ofzră, ci descompu- 

nerea, încă puţin încercată, chiar a facultăţii intelectului, pentru 

a explora posibilitatea conceptelor a priori prin faptul că le cău- 
tăm în intelect singur, ca locul lor de naştere, şi analizăm între- 

buinţarea pură a acestuia în general; căci aceasta este problema 
caracteristică a unei filozofii transcendentale; restul este tratarea 

logică a conceptelor în filozofie în general. Noi vom urmări deci 
conceptele pure până la primii lor germeni şi răsaduri în inte- 

lectul omenesc, în cari ele stau pregătite, până ce în sfârşit, cu 

prilejul experienței, se desvoltă şi sunt, chiar prin acelaș int2- 
lect, reprezentate în puritatea lor, liberate de condiţiunile em- 

pirice lor inerente. 

Analitica conceptelor 

Capitotul întâiu 

Despre metoda descoperirii tuturor conceptelor pure 

ale intelectului. 

Dacă punem în funcţiune o facultate de cunoaştere, atunci, 

după diferitele împrejurări, se impun anumite concepte cari 

fac să se cunoască această facultate şi cari se pot aduna într'un 
tratat mai mult sau mai puţin explicit, după ce observarea lor 

Kant. Critica Raţiunii Pure. 7
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sa făcut mai lungă vreme, sau cu o mai mare: perspicacitate. 
Punctul unde această cercetare va fi terminată nu s2 poate fixa, 
după acest procedeu aşazicând mecanic, niciodată cu certitudine. 
Şi, conceptele pe cari le găsim numai așa la întâmplare nici nu 
se descopăr într'o ordin2 şi unitate sistematică, ci ele se împă- 
rechează la urmă numai după asemănări şi se înşiră după mări- 
mea conţinutului lor, începând cu cele mai simple până la cele 
ce sunt mai compuse, în serii cari nu sunt făcute deloc în mod 
sistematic, deşi într'un fel oareşcare în mod metodic. 

Filozofia transcendentală are avantajul, dar şi obligaţiunea, 
de a căuta conceptele ei după un principiu, deoarece ele răsar 
din intelect, ca unitate absolută „pur? şi neamestecate şi prin 
urmare trebuie să fie legate întreolaltă după un concept sau o 
ide. O astfel de legătură însă dă la mână o regulă după care 
fiecărui concept pur al intelectului i se poate determina a priori 
locul său şi tuturora la un loc numărul lor complet, pe când 
de altfel toate aceste ar depinde de bunul plac sau de întâm- 
plare. 

Metoda transcendentală a descoperirii tuturor conceptelor 
pure ale intelectului 

Secţiunea întâia 

Despre intrebuințarea logică a intelectului în general 

Intelectul s'a explicat mai înainte numai în mod negativ: prin- tr'o facultate de cunoaştere nesenzibilă. Or, în mod independent de senzibilitate, noi nu putem fi părtaşi de nicio intuiţie. Prin urmare, intelectul nu este o facultate a intuiţiei. Dar, afară de in- tuiţie, nu există niciun alt mod de a cunoaște decât prin con- cepte. Prin urmare, cunoaşterea oricărui intelect, cel puţin a celui 
Prin concepte, nu intuitivă, ci dis- 

, bile, se întemeiază pe afecţiuni, conceptele deci pe funcțiuni, Inţeleg însă prin funcţiune unita- tea acţiunii de a rândui reprezentări diferite supt una comună.
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Conceptele se întemeiază deci pe spontaneitatea gândirii, așa 
cum intuiţiile senzibile pe receptivitatea impresiilor. Or, de 
aceste concepte intelectul nu poate face altă întrebuințare, decât 
că judecă prin ele. Deoarece nicio altă reprezentare nu se rapor- 
tează nemijlocit la obiect decât numai intuiţia, un concept nu se 
va raporta nicicând la un obiect în mod direct, ci la o altă repre- 
zentare oareșcare despre el (fie ea intuiţie sau chiar acuma con- 
cept). Judecata este deci cunoașterea mijlocită a unui obiect, 
deci reprezentarea unei reprezentări a acestuia. In orice judecată 
este un concept care e valabil pentru multe şi cuprinde această 
multitudine şi o reprezentare dată, carz se raportează apoi ne- 
mijlocit la obiect. 

Astfel d. ex. în judecata: toate corpurile sunt divizibile, con- 

ceptul divizibilului se raportează la diferite alte concepte; între 
aceste însă el e raportat aci îndeosebi la conceptul corpului; a- 

cesta însă la anumite fenomene ce ne apar. Astfel aceste obiecte 
sunt reprezentate în mod mijlocit prin conceptul divizibilităţii. 
"Toate judecăţile sunt deci funcțiuni al2 unităţii în reprezentările 
noastre, qeoarece anume în locul unei reprezentări nemijlocite 
se întrzbuințează, pentru cunoașterea obiectului, una superioară, 

care o cuprinde în sine pe aceasta şi mai multe, prinzându-se 

prin acest fapt multe cunoașteri posibile în una. Noi putem re- 
duce însă toate actele intelectului la judecăţi, astfel că intelectul 
poate fi reprezentat în general ca o facultate de a judeca. Căci 
el este, după cele de mai sus, o facultate de a gândi. Gândirea 

este cunoașterea prin concepte. Conceptele însă se raportează, 
ca predicate ale unor judecăţi posibile, la o reprezentare oareș- 
care despre un obiect încă nedeterminat. Aşa, conceptul unui 
corp înseamnă ceva, d. ex. metal, ce poate fi cunoscut prin acel 
concept. EI este deci concept numai prin faptul că supt el sunt 
cuprinse alte reprezentări cu ajutorul cărora el se poate raporta 
la obiecte. El este deci predicatul la o judecată posibilă, d. ex. 

orice metal e un corp. Funcţiunile intelectului pot fi deci aflate 

toate, dacă putem expune în mod complect funcțiunile unităţii 

în judecăţi. Că aceasta însă se poate face foarte bine, va arăta 

secțiunea următoare,
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Metoda descoperirii tuturor conceptelor pure ale intelectului 

Secțiunea a doua 

[ $ 9.] Despre funcțiunea logică a intelectului în judecăţi 

Dacă facem abstracţie de tot conţinutul unei judecăţi în ge- 
neral și dăm atenţie în ea numai simplei forme a intelectului, 
atunci găsim că aci funcțiunea gândirii pcate fi subsumată 
supt patru titluri, din cari fiecare cuprinde în sine trzi momente. 
Ele pot fi reprezentate în mod potrivit în următoarea tablă: 

1. Cantitatea judecăților: 

Generale 

Particulare 

Singulare 

2. Calitatea : 3. Relafiunea: 
Afirmative Categorice 
Negative Ipotetice 
Infinite Disjunctive 

4. Modalitatea: 

Problematice 

Asertorice 

Apodictice. 

Deoarece această împărţire pare a se abat2 în uneie puncte, 
deşi nu esenţiale, dela tehnica obişnuită a logicienilor, nu vor fi de prisos următoarele rezerve împotriva unzi eventuale ne- 
înţelegeri. 

1. Logicienii spun cu drept că în întrebuințarea judecăților în raționamente nu putem trata judecăţile singulare la fel cu cele generale. Căci tocmai din cauza că ele n'au nicio sferă, predicatul lor nu poate fi raportat numai la o parte din ceeace 2 cuprins în conceptul subiectului, iar de la altă parte să fie excep-
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tat. EI e valabil deci despre acel concept fără excepţie, ca şi cum 
„acesta ar fi un concept de valoare generală şi având o sferă 
pentru al cărei înţeles întreg ar fi valabil predicatul. Dacă com- 
parăm însă o judecată singulară cu una generală, numai ca 

cunoaștere, după mărime, atunci ea se raportează la aceasta 

«ca unitatea la infinitate, şi este deci în sine însăş deosebită de ea 

in mod esenţial. Prin urmare, dacă considzr o judecată sin- 
-gulară (judicium singulare), nu numai după valabilitatea sa in- 

ternă, ci şi, ca cunoaştere în general, după mărimea pe care o 

„are în comparaţie cu alte cunoaşteri, atunci desigur, ea e dzose- 
bită de judecăţi generale (judicia communia), şi merită un loc 
osebit într'o tablă completă a momentelor gândirii în general 

(deşi firzşte că nu în logica restrânsă numai la întrebuinţarea 
judecăților întreolaltă ). 

Tot aşa, într'o logică transcendentală, trebuie să mai deosebim 
judecăţile infinite de cele afirmative, deşi ele în logica generală 

s2 socotesc cu drept cuvânt la acelea şi nu formează un articol 
:osebit al clasificării. Aceasta anume face abstracţie de tot conţi- 

nutul predicatului (chiar dacă e negativ). şi consideră numai 

faptul dacă el e atribuit subiectului sau îi este opus. Logica 
transcendentală însă consideră judecata şi după valoarea sau 

conţinutul acestei afirmaţii logice cu ajutorul unui predicat nu- 

mai negativ, şi după câştigul ce-l produce această afirmaţie cu 
privire la întreaga cunoaştere. Dacă aș fi zis despre suflet că 

-nu e muritor, atunci aş fi împiedicat cel puţin printro jude- 
.cată negativă o eroare. Or, prin propoziţia: sufletul nu 2 mu- 
ritor, am făcut, ce-i drept, după forma logică de fapt o afir- 

maţiune punând sufletul în sfera infinită a ființelor nemuritoare. 
Or, cum din toată sfera de fiinţe posibile ceeace moare cuprinde 

:0 parte, ceea ce e nemuritor însă cealaltă parte, atunci prin 

propoziţia mea nu s'a spus nimic decât că sufletul e unul din 

infinita multitudine de lucruri cari mai rămân dacă zliminez cu 

desăvârșire tot ce e muritor. Prin aceasta însă se restrânge nu- 

mai sfera infinită a tot ce-i posibil în aşa măsură că ceea ce-i 

muritor se separă de ea punându-se sufletul în spaţiul ce mai 

zămâne al cuprinsului ei. Acest spațiu rămâne însă în această
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excepţie încă totuşi infinit, şi se pot încă lua mai multe părţi, 

fără ca deaceea conceptul de suflzt să crească câtuş de puţin 

şi să fie determinat în mod afirmativ. Aceste judecăţi infinite 

deci, cu privire la sfera logică, sunt de fapt numai limitative, 

cu privire la conţinutul cunoaşterii în genzral, şi într'atâta ele 

nu pot fi neglijate în judecăţi în tabla transcendentală a tuturor 

momentelor gândirii, deoarece funcțiunea intelectului aplicată 

aci se poate să fie importantă în câmpul cunoaşterii sale a priori. 

3. "Toate raporturile gândirii în judecăți sunt cele a) ale pre- 

dicatului faţă de subiect;b) ale principiului față de consecinţă; 

c) ale cunoaşterii divizate şi ale membrilor adunaţi ai diviziunii 

întreolaltă. In cel dintâiu fel se consideră, în raportul lor reci- 

proc, numai două concepte, în al doilea două judecăţi, în al 

treilea mai multe judecăţi. Propoziția ipotetică: dacă există o 

dreptate perfectă, atunci răufăcătorul incorigibil se pedepseşte, 

conţine de fapt raportul duor propoziţii: Există o dreptate per- 

fectă, şi răufăcătorul incorigibil se pedepseşte. Ori de amân- 

două aceste propoziţii sunt adevărate în sine rămâne aci ne- 

hotărît. Numai consecința este ceeace se gândeşte prin această 

judecată. In sfârşit, judecata disjunctivă conţine un raport a 

două sau mai multe propoziţii întreolaltă, dar nu al succesiunii, 

ci al opoziţiei logice, întrucât sfera uneia exclude pe cea a ce- 

leilalte, dar totuş în acelaș timp al comunităţii, întrucât ele 

la un loc umplu sfera cunoașterii propriu zise, deci un raport 

al părţilor sferei unei cunoașteri, deoarece sfera fiecărei părţi 

e o parte complimentară a sferei celeilalte la conceptul integral 

al cunoaşterii divizate, d. ex. lumea există sau printr'o întâm- 

plare oarbă, sau prin necesitate internă, sau printr'o cauză ex- 
terioară. Fiecare din aceste propoziţii cuprinde o parte a sferei 
cunoaşterii posibile despre existența unei lumi în general, toate 
la un loc întreaga sferă. A lua cunoşterea din una din aceste 
sfere, înseamnă a o pune în una din celelalte, şi, dimpotrivă, a 
o pune într'o sferă înseamnă a o lua din toate celelalte. Într'o 

judecată disjunctivă există deci o anumită comunitate a cu- 

noaşterilor care consistă în faptul că ele s2 exclud întreolaltă 

reciproc,. dar prin aceasta totuş determină în total cunoaşterea
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adevărată, întrucât formează la un loc conținutul întreg al unei 
singure cunoaşteri date, Şi aceasta este numai ceeace găsesc 
necesar a nota aci pentru cele ce urmează. 

4. Modalitatea judecăților e o funcţiune cu totul osebită a lor, 
şi care se caractzrizează prin faptul că nu contribue cu nimic 

la conţinutul judecății, (căci afară de cantitate, calitate şi re- 
laţie nu mai este nimic ce ar forma conţinutul unei judecăţi), 
ci priveşte numai valoarea copulei cu privire la gândire în ge- 
neral. Jud=căţile problematice sunt acele la cari afirmarea sau 

negarea se consideră ca numai posibilă (arbitrară). Asertorice, 
la cari se consideră reală (adevărată). Apodictice în cari e pri- 

vită necesară *), Astfel cele două judecăţi al căror raport con- 

stitue judecata ipotztică. (antecedens şi consequens) precum şi 

în a căror reciprocitate consistă disjunctivul, (membri ai divi- 

ziunii) sunt toate numai problematice. În exemplul de mai sus, 
propoziţia: există o dreptate perfectă, nu se pronunță asertorică, 

ci e gândită numai ca o judecată oarecare despre care e posibil 
ca cineva să o accepte, şi numai consecința e asertorică. De- 

aceea, astfel de judecăţi pot fi se vedecă şi neadevărate, şi totuş, 

luate ca problematice, să fie condiţii ale cunoaşterii adevărului. 
Astfel judecata: lumea există prin întâmplare oarbă, are în ju- 

decata disjunctivă un înţeles numai problematic, anume că ci- 

neva ar fi să accepte această propoziţie poate pentru o clipă, şi 

serveșt= totuş, (cum e însemnarea drumului greşit în numărul 

tuturor drumurilor ce se pot lua), de a găsi pe cea adevărată, 
Propoziția problematică e deci aceea care exprimă posibilitatea 
numai logică, (care nu e obiectivă), adică o alegere liberă de 
a admite valabilitatea unei atari propoziţii, o primire numai arbi- 

trară a ei în intelect. Cea asertorică spune despre realitatea sau 

adevărul logic d. 2x. cum întrun raţionament ipotetic antece- 
dentul e în majoră problematic, în minoră asertoric, şi arată că 

propoziţia e acuma legată cu intelectul după legile acestuia; pro- 

  

*) Aşa ca şi cum gândirea în cazul întâi ar fi o funcţie a intelectu- 

lui, în al doilea a puterii de judecată, în al treilea a ra- 

ţiunii. O observare care aşteaptă abia mai în urmă lămurirea sa.
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poziţia apodictică îşi gândeşte pe cea asertorică determinată 

chiar prin aceste legi ale intelectului şi prin urmare a priori afir- 

mativă, şi exprimă în acest mod necesitate logică. Or, deoarece 
aci se încorporează totul în mod treptat intelectului, aşa că noi. 

judecăm mai întâi ceva în mod problematic apoi poate că admi- 

tem acest ceva ca adevărat în mod asertoric, în sfârşit afirmăm 
că e legat indisolubil cu intelectul, adică cumcă. e neczsar şi apo-- 
dictic, atunci aceste trei funcțiuni ale modalităţii le putem numi; 
şi tot atâtea momente ale gândirii în general. 

Metoda descoperirii tuturor conceptelor pure ale intelectului. 

Secţiunea a treia 

[ $ 10.] Despre conceptele pure ale intelectului sau categoriii 

Logica generală face abstracţie, cum s'a spus acuma de mai. 
multe ori, de tot conţinutul cunoaşterii, şi aşteaptă să i se dea: 
de altundeva, de oriunde ar fi, reprezentări, pentru a le trans- 
forma pe aceste întâi în concepte, ceeace se face în mod ana- 
litic. Pe când, logica transcendentală are a priori înaintza sa o: 
diversitate dată de senzibilitate şi pe care i-o oferă Estetica: 
transcendentală pentru a da conceptelor pure ale intelectului o- 
materie, fără de care ele ar fi fără niciun conţinut, deci ar fi 
cu desăvârșire deşarte. Or, spaţiul şi timpul conțin o diversi-— 
tate a intuiției pure a priori, aparţin însă totuş condiţiunilor re- 
ceptivităţii minţii noastre, supt cari singure ea poate primi repre- 
zentări de obiecte, cari trebue deci să şi afecteze totdeauna con- 
ceptul lor. Totuş spontaneitatea gândirii noastre cere ca această. 
diversitate să fie mai întâi întrun anumit mod parcursă, accep- 
tată şi combinată, pentru a face din ea o cunoaştere, Această. 
acțiune eu o numesc sinteză, 

Inţeleg însă prin sinteză, în cel ma 
a aduna reprezentări diferite la un 
lor într'o cunoaștere. O 

i general sens, acţiunea de: 
loc și a concepe diversitatea: 

atare sinteză e pură, dacă diversitatea
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nu e dată în mod 2mpiric, ci a priori (cum este cea în spaţiu 
«şi timp). Inaintea oricărei analize a reprezentărilor noastre, 
„acestea trebuie să fie date mai întâiu, şi nu pot răsări concepte, 
-după conţinut, în mod analitic. Sinteza unei diversităţi însă (fie 
că e dată în mod empiric sau a priori) produce întâi o cunoa- 
Ştere care, ce-i drept, poate fi la început încă brută şi confuză 
şi are deci nevoie de analiză; dar sinteza e totuş aceea ce com- 
bină de fapt elementele în cunoaşteri reunindu-le într'un con- 
ținut anumit; ea este deci primul factor căruia trebuie să-i dăm 
atenţie, când vrem să judecăm asupra primei origini a cunoa- 
.Şterii noastre. 

Sinteza în general este, precum vom vedea mai târziu, sim- 
plul efect al imaginaţiei, al unei funcţii oarbe, deşi indispensa- 
bile a sufletului, fără de care noi pretutindeni n'am avea chiar 
nicio cunoaștere, d2 care însă noi arareori chiar numai ne sun- 

tem conșştii. Dar a aduce această sinteză la concepte este o func- 
ţie care-i aparţine intelectului, și prin care el ne procură abia 
„cunoaştere în înțzles propriu. 

Or, sinteza pură, reprezentată în mod general, dă conceptul 

pur al intelectului. Inţeleg însă prin această sinteză pe aceea 
xare se întemeiază pe un principiu al unităţii sintetice a priori: 

astfel numărarea noastră, (mai ales se observă mai bine la nu- 

mere mai mari), este o sinteză după concepte, deoarece are loc 
după un principiu comun al unităţii (d. ex. al decadicei). Supt 

acest concept deci unitatea în sinteza diversului devine necesară. 
In mod analitic, reprezentări diverse se subsumă supt un con- 

cept, (problemă despre care tratează logica gererală). Dar 
nu cum să reducem reprezentările, ci sinteza pură a reprezen- 
tărilor la concepte ne învaţă logica transcendentală. Ceeace tre- 

buie să ne fie dat mai întâi a priori pentru scopul cunoașterii 
tuturor obiectelor este diversul intuiţiei pure; sinteza acestui di- 
“vers prin imaginaţie este al doilea lucru, dar încă nu dă cunoa- 
ştere. Conceptele cari dau acestei sinteze pure unitate, şi consistă 
numai în reprezentarea acestei unități sintetice necesare, adaogă 

al treilea lucru la cunoaşterea unui obiect dat, şi se întemeiază 
pe intelect.
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Aceeaş funcţiune care dă diferitelor reprezentări unitate într'o 

judecată dă simplei sinteze de diferit2 reprezentări într'o intuiție 

unitate, care, exprimată în mod general, se numeşte concept pur 

al intelectului. Acelaş intelect deci, și anum2 prin aceleași acte 

prin cari a produs în concept, cu ajutourl unității analitice, 

forma logică a unei judecăţi, aduce, cu ajutorul unităţii sinte- 

tice a diversului în intuiţie in general, şi în reprezentările sal 

un conţinut transcendental, din care cauză se numesc concepte 

pure ale intelectului cari se raport=ază a priori la obiecte, ceeace 

logica generală nu poate face. | 
In acest mod răsar tot atât de multe concepte pure ale in- 

telectului, cari se raportează a priori la obiecte ale intuiţiei în ge- 

neral, câte funcțiuni logice în toate judecăţile posibile au fost 

date în tabla de mai înainte: căci prin funcțiunile amintite in- 

telectul este cu desăvârşire secat, şi puterea sa este, prin aceasta, 
pe deantregul măsurată. Noi vom numi aceste concepte, după 

Aristotel, categorii, întrucât intenţia noastră este la primul în- 

ceput ce-i drept, identică cu a sa, deşi în expunzre se îndepăr- 
tează chiar foarte de ea. 

Tabla categoriilor 

1. ale Cantităţii: 

Unitate 

Multiplicitate 
Totalitate 

2. ale Calităţii: 3. ale Relaţiunii: 
Realitate ale Inerenţei şi subsistenţei 
Negaţiune (substantia et accidens) 
Limitaţiune ale Cauzalității şi dependențe. - 

(cauză şi efect) 
ale Comunității (acţiune reciproci 

între cel activ şi cel pasiv). 
4. ale Modalităţii: 

Posibilitate — Imposibilitate 
Existenţă — Neexistentă 
Necesitate — Contingenţă
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Aceasta este deci consemnarea tuturor conceptelor (dela ori- 
gine) pure alz sintezei, pe cari intelectul le conţine a priori în 
sine, şi numai în temeiul cărora el este un intelect pur; întrucât 
numai prin ele el poate înţelege ceva în diversul dat intuiției, 
adică poat2 gândi un obiect al ei. Această diviziune e creiată în 
mod sistematic dintr'un principiu comun, anume din facultatea 
de judecare, (ceeace e tot atâta ca facultatea de gândire), şi nu 
s'a născut în mod rapsodic dintr'o căutare, întreprinsă la noroc, 
a conceptelor pure, de al căror număr complet nu putem fi 
siguri nicicând, fiind găsit numai prin inducţiune, fără a se 
ținea seama de faptul că în modul din urmă încă nu se poate 
înţelege niciodată dece oare tocmai aceste şi nu alte concepte 
aparțin intelectului pur. A fost o încercare demnă de un bărbat 
ager aceea a lui Aristotel de a căuta aceste conczpte fundamen- 
tale. Neavând însă nici un principiu el le culese aşa cum i se 
prezintau, şi adună mai întâi zece din ele, pe cari le numi 
categorii (predicamente). În urmă. el crezu a fi găsit încă cinci 
pe cari le adăogă supt numele de postpredicamente. Dar tabla 
sa rămase totuş încă defectuoasă. Pe lângă aceasta se găsesc 
și câţiva modi ai senzibilităţii pure între cari (guando, ubi, situs, 
precum şi prius, simul) şi unul empiric (motus), cari nici nu 
aparțin acestui registru fundamental al intelectului, sau se so- 
cotese şi conceptele derivate între conceptele originare (actio, 
passio), iar unele originar2 lipsesc cu desăvârşire. 

Ținându-se seama de cele din urmă se va mai nota deci: 
cumcă categoriile, ca adevăratele concepte originare ale intelec- 
tului pur, îşi au și conceptele lor derivate totatât de pure, cari 
nu pot fi nicidecum neglijate într'un sistem complet al filozofiei 
transcendentale, cu a căror simplă amintire eu pot fi însă mul- 
țumit într'o încercare numai critică. 

Să-mi fie îngăduit a numi aceste concepte pure dar derivate 
ale intelectului predicabilii ale intelectului pur (în opoziţie cu 

predicamentele). Dacă avem conceptele originare şi primitive, 
putem lesne adăoga cele derivate şi subalterne, şi arborele ge- 

nealogic al intelectului se poate zugrăvi complet. Deoarece aici 
am în vedere, nu perfecțiunea sistemului, ci numai a principiilor
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pentru un sistem, eu îmi rezerv completarea pentru o altă ocu- 

paţiune. Dar ne putem apropia destul de mult de această ţintă, 

dacă luăm în mână Manualele de Ontologie, şi subordonăm. 

d. ex. categoriei cauzalităţii, predicabiliile forţei, acţiunii, pa- 

siunii, celei a comunităţii pe cele ale prezenţei, rezistenţei, pre-: 

dicamentelor modalităţii, pe cele ale genezei, dispariţiei, schim- 

bării, etc. Categoriile legate cu modurile senzibilităţii pure sau 

şi numai întreolaltă, dau o mare mulțime de concepte derivate: 

a priori a căror notare, şi enumerare, dacă se poate, integrală 

ar fi o muncă folositoare și nu neplăcută, dar care  poatz 

lipsi aici. 
Definiţiile acestor categorii le las la o parte în acest tratat 

cu bună ştiinţă: deşi aş putea fi în posesiunea lor. Eu voiu de- 

străma, în cele ce urmează, acest2 concepte până la gradul care, 

cu privire la metodologia ce o am în lucrare, este suficient. la- 

tr'un sistem al raţiunii pure ele mi s'ar putea cere cu tot dreptul: 

dar aci zle ar deplasa numai punctul principal din centrul aten- 

. ţiei, întrucât ar produce îndoeli şi atacuri, pe cari le putem lăsa, 

fără a sustrage ceva intenţiei esenţiale, foarte bine pentru altă- 

ocupaţiune. Totuș, din cele puţine ce am spus despre aceasta, 

se vede în mod lămurit că un lexicon complet, cu toate explica- 

ţiile necesare, nu numai că e posibil, dar şi lesne de făcut. Rubri- 

celz există acuma; ar trebui numai să le completăm, și o topică. 
sistematică, cum e cea prezentă, nu îngăduie lesne să greşim. 

locul potrivit pentru fiecare concept, şi face totodată să observăm. 
lesne locul rămas încă gol. 

L$ 1.) 

| Asupra acestei table a categoriilor se pot face observaţii in-- 

teresante, cari ar putea avea poate că, urmări importante cu: 
privire la forma ştiinţifică a tuturor cunoașşterilor raţionale. 
Căci faptul că, în partea teoretică a filozofiei, această tablă e: 
carte folositoare, ba chiar indispensabilă pentru a schiţa în 
mod complet planul pentru totalitatea unei ştiinţe, întrucât se. 
intemeiază pe concepte a priori, şi pentru a o împărți în mod
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matematic după principii determinate, se vede acuma lămurit dela 
sine din aceea că amintita tablă conţine toate conceptele elemen- 
tare ale intelectului în mod complet, ba chiar forma unui sistem 
al lor în intelectul omenesc, prin urmare arată toate momentele 

unei ştiinţe speculative proiectate, ba chiar ordinea ei, cum de- 
altfel am şi dat în alt loc *) o probă despre aceasta. lată aci 
câteva din aceste observaţiuni, 

Cea dintâiu este: că această tablă care cuprinde patru clase de 
concepte intelzctuale, poate fi divizată în două secțiuni, din cari 

cea dintâi e îndreptată spre obiecte ale intuiţiei (atât ale celei 
pure cât şi ale celzi empirice), a doua însă spre existența a- 

cestor obiecte (sau raportate unul Ja altul sau la intelect). 

Clasa întâia aş numi-o cea a categoriilor matematice, a doua 

a categoriilor dinamice. Întâia clasă n'are, cum se vedz, core- 

late, cari se găsesc numai în clasa a doua. Această deosebire 

trebuie să-și aibă doar temeiul în natura intelectului. 
Observaţiunea a 2-a. Că pretutindeni este un număr egal de 

categorii ale fiecărei clase, anume trei, ceeace totaşa dă de 
gândit, deoarece dealtcum toată diviziunea a priori prin con- 
cepte trebuie să fie dichotomie. La aceasta se adaogă că a treia 
categorie răsare pretutindeni din combinaţia clasei a doua cu 

a treia, 

Aşa, totalitatea nu este altceva decât multiplicitatea conside- 
rată cu unitate, limitafiunea nimic altceva decât realitatea combi- 

nată cu negaţiunea, comunitatea este cauzalitatea unei substanțe 

în determinarea celeilalte în mod reciproc, în sfârşit necesitatea 
nu este nimic altceva decât existenţa care e dată chiar prin po- 

sibilitate. Dar să nu gândim nicidecum că, din această cauză, 

categoria a treia ar fi un concept numai derivat şi nu un concept 

originar al intelectului pur. Căci, combinarea celei dintâi cu a 

doua, pentru a produce conceptul al treilea, reclamă un act ose- 

bit al intelectului care nu e identic cu cel ce are loc la conceptul 
întâiu și al doilea. Astfel conceptul unui număr (carz aparţine 

  

*) Principiile metafizice elementare ale ştiinţei naturale.
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categoriei totalităţii) nu e totdeauna posibil unde sunt conceptele 
mulţimii şi unităţii (d. e. în reprezentarea infinitului), sau din 
aceza că eu combin conceptul unei cauze şi pe cel al unei sub- 
stanțe, încă nu se poate înțelege îndată influența, adică cum o 
substanță ar putea deveni cauza a ceva în altă substanță. De 
aci se vede că pentru aceasta e nevoie de un act osebit al inte- 
lectului, şi aşa la toate celelalte. 

Observaţiunea a 3-a. Cu privire la o singură categorie, anume 
la cea a comunității, care se află. supt titlul al treilea, concor- 
danţa cu forma unei judecăţi disjunctive, corespunzătoare a- 
cestui titlu în tabla funcţiunilor logice, nu este atât de evidentă 
ca la toate celelalte. 

Pentru a ne asigura de această concordanță, trebuie să notăm: 
că în toate judecăţile disjunctiv sfera (mulţimea a tot ce e cu- 
prins în ea) se reprezintă ca un întreg divizat în părţi (concep- 
tele subordonate), şi, deoarece unul nu poate fi cuprins supt 
celalt, ele sunt gândite ca fiind coordonate întreolaltă, nu subor- 
donate, astfel că ele se determină unul pe altul nu în mod uni- 
lateral, ca într'o serie, ci în mod reciproc, ca într'un agregat 
(când un membru al diviziunii se pune, toate celelalte sunt ex- 
cluse, şi așa invers). 

Or, o combinare asemănătoare e gândită într'un tot al obiec- 
telor, când nu unul, ca efect, este subordonat celuilalt ca o cauză a existenţei sale, ci se coordonează în aczlaș timp şi în mod re- ciproc ca o cauză cu privire la determinarea celorlalte, (d. ex. într'un corp, ale cărui părţi se trag reciproc una pe alta și mai şi rezistă), ceeace 2 un mod cu totul diferit de combinare decum este cel ce se găsește în simplul raport al cauzei cu efectul (al principiului cu consecinţa), în care consecința nu determină la rândul ei, în mod reciproc, principiul şi deaceea nu constitue cu acesta (ca creatorul lumii cu lumea) un tot. Acelas procedeu al intelectului, când îşi reprezintă sfera unui concept. divizat, el o observă şi când gândeşte un obiect ca divizibil şi, precum elz- mentele diviziunii se exclud întreolaltă în cel dintâi şi totuș sunt unite într'o sferă, astfel el îşi reprezintă părţile celui din urmă. a
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căror existenţă (ca substanţe) îi aparţine fiecăruia totaşa în mod 

exclusiv faţă de celelalte, totuş ca unite într'un tot.] 

[$ 12.] 

[Se găseşte însă în filozofia transcendentală a celor vechi încă 
un capitol ce conţine concepte intelectuale pure, cari, deşi nu se 

socotesc între categorii totuş, după ei, ar trebui să fie valabile 

ca concepte a priori de obiecte, în care caz însă ele ar înmulți 
numărul categoriilor, ceeace nu poat2 fi. Pe acestea le expune 
propoziţia atât de faimoasă la scolastici: guodlibet ens est unum, 

verum, bonum. Or, deşi întrebuinţarea acestui principiu cu pri- 
vire la consecinţe (cari dădeau numai propoziţii tautologice) 

dădu un rezultat foarte neînsemnat, astfzl că şi în timpurile 
mai noui se obişnueşte a-l pune în metafizică aproape numai în 
mod onorific, totuş o idee care sa păstrat atâta vreme, cât de 

deşartă s'ar părea că este, merită totdzauna o cercetare a ori- 

ginii ei, şi îndreptățeşte să bănuim câ-și are temeiul într'o regulă 

oareşcare a intelectului, care numai, precum se întâmplă adesz- 

ori, a fost greșit interpretată. Aceste pretinse predicate trans- 

cendentale ale obiectelor nu sunt altceva decât postulate logice 

şi criterii a toată cunoaşterea obiectelor în general, şi pun la 

baza ei categoriile cantităţii, anume ale unității, multiplicității şi 

totalității, numai că ei le întrebunţau pe acestz, cari ar trebui 

considerate de fapt ca materiale, ca aparţinând posibilității o- 

biectelor înseşi, de fapt numai în înţelesul formal ca aparținând 

postulatului logic cu privire la orice cunoaştere, şi totuş făcând, 

în mod neprecaut, din aceste criterii ale gândirii însuşiri ale o- 

biectelor în sine. În orice cunoaştere a unui obiect se găsește 

anume unitatea conceptului, pe care o putem numi unitate cali- 

tativă, întrucât se gândeşte prin aceasta numai unitatea prinderii 

la un loc a diversului cunoașterilor, cum este d. ex. unitatea 

temei într'o dramă, oraţiune, fabulă. In al doilea rând, adevăr 

cu privire la consecinţe. Cu cât mai multe consecințe adevărat= 

dintr'un concept dat, cu atât mai multe criterii ale realităţii sale 

obiective. Aceasta am putea-o numi multiplicitatea calitativă a
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criteriilor cari aparțin unui concept ca principiu comun (cari 

nu sunt gândit2 în el ca o cantitate). In sfârşit în al treilea rând, 
perțecțiune, care consistă în faptul că, în mod invers, această 
multiplicitate la un loc se întoarce la unitatea conceptului, şi 
concordă cu desăvârşire cu acesta şi cu nici un altul, ceeace 
putem numi întregime calitativă (totalitat=). Din care se vede 
că aceste criterii logice ale posibilității cunoașterii în general 
transformă aci cele trei categorii ale cantităţii, în cari unitatea 
în producerea quantum-ului trebuiz admisă ca desăvârşit omo- 
genă, numai cu scopul combinării şi de elemente eterogene ale 
cunoaşterii într'o conştiinţă prin calitatea unei cunoașteri ca prin- 
cipiu. Astfel, criteriul posibilităţii unui conc=pt (nu a obiec- 
tului său) este definiţia în care unitatea conceptului, adevărul 
a tot ce s'ar putea deriva în primul rând din el, în sfârşit între- 
gimea a ceeace a fost scos din el constitue czea ce-i necesar 
pentru producerea întregului concept; sau așa și criferiul unei 
ipoteze este inteligibilitatea principiului de explicaţie, considerat 
ca dat, sau unitatea lui (fărâ ipoteză auxiliară) este adevărul 
(concordanța între sine şi cu experienţa ) consecințelor ce trebue 
derivate de aci, şi în sfârşit întregimea principiului de explica- 
ție la aceste consecinţe, cari nu se raportează la nimic mai mult 
sau mai puțin decât a fost admis în ipoteză, şi cari dau ceeace 
fusese gândit a priori în mod sintetic, iarăş a posteriori în mod 
analitic și concordă în acest scop. — Astfel, prin conceptele 
de unitatz, adevăr şi perfecţiune, tabla transcendentală a cate- 
goriilor nu se completează deloc, ca şi cum ar fi cumva defec- 
tuoasă, ci numai întrucât raportarea acestor concepte la obiecte 
e dată cu desăvârșire la o parte, procedarea cu ele 2 adusă 
supt regule logice generale ale concordanţei cunoaşterii cu sine 
însăş.]
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Analitica transcendentală 

Capitolul al doilea 

Despre deducţiunea conceptelor pure ale intelectului 

Secţiunea întâia 

[8 13.] 

Despre principiile unei deducțiuni transcendentale în genera! 

Jurisconsulții, când vorbesc de drepturi și pretenţiuni, deo- 

sebesc, într'un litigiu, chestiunea asupra ceeace e de drept, 
(quid iuris) de chestiunza care se referă la fapt, (quid facti) 

şi, cerând dela amândouă dovacă, atunci ei numesc dovada 

întâia care e menită să arate îndreptăţirea, sau şi pretenţia de 
drept, deducțiune. Noi ne servim de o mulțim2 de concepte em- 
pirice fără a fi contrazişi de nimeni, şi ne credem şi fără de- 
ducţiune în drept să le atribuim un sens şi un înțeles imaginat, 

deoarece avem totdeanua la îndemână experienţa pentru a do- 
vedi realitatea lor obiectivă. Există însă şi concepte usurpate, 

-cum sunt d. ex. fericirea, soarta, cari circulă ce-i drept cu indul- 

genţa aproape generală, dar totuş câteodată sunt puse la încer- 

car2 prin întrebarea: quid iuris, intrându-se în acest caz în în- 

curcătură destul de mare din cauza deducţiunii lor, întrucât 

nu se poate arăta niciun temeiu de drept, nici din experienţă, 

nici din rațiune, prin care să se manifesteze îndreptăţirea unei 

întrebuinţări. Intre diversele concepte însă cari constituesc ţe- 

sătura foarte variată a cunoaşterii omenești =xistă unele cari 

sunt menite pentru întrebuințarea pură a priori (în mod cu totul 

independent de experienţă), şi îndreptăţirea acestora are tot- 

deauna nevoie de deducţiune; deoarece pentru îndreptățirea 

unei astfel de întrebuințări nu sunt suficiente dovezi din expe- 

zienţă, totuş însă trebuie să ştim cum aceste concepte se pot
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raporta la obiecte, pe cari doar nu 12 iau din nicio experienţă. 

Prin urmare, explicația modului cum concepte se raportează 

a priori la obiecte eu o numesc deducțiune transcendentală a lor, 

şi o deosebesc de deducţiunea empirică, care arată modul cum 

un concept a fost dobândit prin experienţă şi reflexiune asupra 
ei, și care, prin urmare, nu priveşte îndreptăţirea, ci faptul din 
care a izvorit posesiunea. 

Avem acuma două feluri de concepte dzosebite cu desăvâr- 
şire, cari totuş concordă întreolaltă în punctul că amândouă se 
raportează cu totul a priori la obiecte, anume conceptele spa- 
țiului şi timpului, ca forme ale senzibilităţii, şi categoriile, ca 
concepte ale intelectului. A vrea să încercăm o deducțiune em- 
piricâ a lor ar fi o muncă cu totul zădarnică; deoarece deosebi- 
rea naturii lor consistă tocmai în faptul că ele se raportează la 
obiectele lor fără să fi împrumutat ceva din experiență pentru 
reprezentarea lor. Dacă deci o deducţiune a lor e necesară, 
atunci ea va trzbui să fie totdeauna transcendentală. 

Totuș, despre aceste concepte, ca despre toată cunoaşterea, 
se poate căuta, dacă nu principiul posibilităţii lor, totuş cauzele 
întâmplătoare ale producerii lor în expzrienţă, unde apoi impre- 
siile simțurilor dau întâiul prilej de a pune în mişcare toată pu- 
terea de cunoaștere cu privire la ele, şi de a înfăptui experienţă 
care conţine două elemente foarte eterogene, anume o materie 
pentru cunoaşterea din simțuri, și o anumită formă de a le or- 
dona, din izvorul intern al intuirii şi gândirii pure, cari, cu pri- 
lejul celei dintâiu sunt puse mai întâiu în funcţiune şi produc 
concepte. O astfel de cercetare a primelor străduinţe ale puterii 
noastre de cunoaştere, pentru a n2 ridica dela percepții singu- 
lare la concepte generale, are fără îndoială folosul ei mare, şi 
o datorăm renumitului Locke, care, în această problemă, a de- 
schis, 2l cel dintâiu, calea. Dar od educțiune a conceptelor pure 
a priori nu se realizează Prin aceasta nicicând, căci ea nu se găsește nicidecum pe această cale 
buințarea lor viitoarz, care ar trebui să fie cu totul independentă de experiență, ele trebuie să arate un certificat de naştere cu cotul altul decât este cel al originii din experiznţă. Această 
educţiune fizi ică a îi i 4 ici 

ţ ziologică ce sa încercat ȘI care, drept spus, nict 

„ deoarece cu privire la între-
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nu poate fi numită deducţiune, deoarece priveşte o quaestio 
facti, vom numi-o deci explicaţie a posesiunii unei cunoaşteri 
pure. Este deci evident cumcă cu privire la aceasta nu poate 
avea loc decât o deducţiune transcendentalâ şi nicidecum una 
empirică şi că cea din urmă, cu privire la conceptele pure a 
priori, nu înseamnă nimic decât încercări sterpe cu cari se poate 

ocupa numai acela care n'a înţeles natura cu totul particulară 
a acestor cunoașteri. 

Dar cu toate că se admite unicul mod al unei deducțiuni po- 
sibile a cunoaşterii pure a priori, anume cel pe calea transcen- 
dentală, totuş din aceasta încă nu rezultă că ea e aşa de absolut 
necesară. Noi am urmărit, mai sus, conceptele spaţiului și tim- 

pului cu ajutorul unei deducţiuni transcendentale până la iz- 
voarele lor, şi am explicat şi determinat valabilitatea lor obiec- 
tivă a priori. Şi totuş geometria face pasul =i sigur numai prin 
cunoașteri a priori, fără ca ea să trebuiască a cere bilet de au- 
torizaţie dela filozofie pentru originea pură şi legitimâ.a con- 
ceptului ei fundamental de spaţiu. Dar întrebuințarea acestui 
concept se îndreaptă în această știință totuş numai spre lumea 

senzibilă exterioară, cu privire la care spaţiul e forma pură a 

intuirii ei, în care deci toată cunoașterea geometrică, deoarece 

se întemeiază pe intuiţie a priori, are evidență nemijlocită, şi 

obiectele sunt date, a priori (după formă) în intuiţie, prin cu- 
moaşterea însăş. Pe când, cu conceptele pure ale intelectului 
începe trebuința indispensabilă de a căuta, nu numai pentru ele 

înseşi, ci şi pentru spaţiu, deducțiunea transcendentală, de- 

oarece ele vorbind de obiecte nu prin predicate ale intuiţiei şi 
senzibilităţii, ci ale gândirii pure a priori, se raportează la o- 

biecte în general fără nicio condiţiune a senzibilității, ŞI cari, 

nefiind întemeiate: pe experienţă, nu pot arăta a priori nici în 
intuiţie un obiect pe care şi-ar putea întemeia sinteza inaintea 

oricărei cunoaşteri, deşteptând deci bănueli nu numai cu privire 

la valabilitatea obiectivă şi la limitele întrebuințări lor, ci făcând 

echivoc şi pe acel concept al spațiului prin faptul ca sunt IS 
puse a-l întrebuința peste condiţiunile intuiţiei senzibile, din 
care cauză a și fost necesară, mai sus, O deducţiune transcen-
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dentală a lui. Astfel cetitorul trebuie să fie convins de neapărata 
necesitate a unei atari deducţiuni transcensentale, înainte de ce 
a făcut un unic pas în câmpul raţiunii pure; căci de altfel el 
procedează orbeşte şi, după cz a râtăcit încoace şi încolo, trebue 
să se întoarcă totuș iarăș la ignoranța dela care plecase. Dar, 
el trebuie să şi înțeleagă de mai înainte în mod lămurit dificul- 
tatea inevitabilă, pentru ca să nu se plângă de obscuritat= unde 
lucrul însuș e adânc învăluit, sau 'să se plictisească prea de. 
vreme cu înlăturarea piedicilor, deoarece e vorba sau să aban- 
donăm cu desăvârşire toate pretenţiile cu privire la cunoaşterile 
rațiunii pure, ca cel mai favorit câmp, anume cel peste limitele 
oricărei experienţe posibile, sau să aducem la perfecţiune a- 
ceastă cercetare criticâ, 

Cu privire la conceptele spaţiului şi timpului, cu ușoară trudă. 
am putea face, mai sus, să se înţeleagă cum aceste, ca cunoașteri 
a priori, trebuie totuş în mod necesar să se raporteze la obiecte 
înlesnind o cunoaştere sintetică a lor în mod independent de 
toată experienţa. Căci, deoarece numai cu ajutorul unor atari 
forme ale senzibilităţii un obiect poate apare, adică poate fi un 
obiect al intuiției empirice, spaţiul şi timpul sunt intuiţii pure. 
cari conţin a priori condițiunea posibilităţii obiectelor ca feno- 
mene, şi sinteza în ele are valabilitate obiectivă. 

Categoriile intelectului, dimpotrivă, nu ne reprezintă deloc 
condiţiunile supt cari sunt date obiecte în intuiţie, prin urmare 
ne pot apărea, ce-i drept, obiecte fără ca să trebuiască a se ra- 
porta în mod necesar 'la funcțiuni ale intelectului, şi deci ca. 
acesta să conțină a priori condiţiunile lor. Deaceea, se aratâ aci 
o dificultate pe care nu o întâlnim în câmpul senzibilităţii, anume 
cum nişte condițiuni subiective ale gândirii ar putea avea va- 
tabilitate obiectivă, adică să fie condițiuni ale posibilităţii ori- 
cărei cunoașteri a obiectelor: 
pot fi date fără îndoială ten 
ceptul cauzei, 

căci fără funcțiuni ale intelectului 
omene în intuiţie. lau d. ex. con- 

care înseamnă un fel osebit al sintezei, deoarece 
la ceva A se pune, după o regulă, ceva cu totul deosebit B. Nu e. 
clar a priori dece fenomene ar trebui să conţină aşa ceva, (căci 
experienţe nu se pot aduce spre dovadă, deoarece trebuie să.
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se poată demonstra a priori valabilitatea obiectivă a acestui 

concept) şi e deci a priori îndoelnic ori de un atare concept n'ar: 

fi poate chiar deșert, el neîntâlnind pretutindeni niciun obiect 
între fenomene. Căci faptul că obiecte ale intuţiei senzibile tre-. 

buie să fie în conformitate cu condiţiunile formale aflate a priori 
în minte e clar din aceea că, dealtfel, ele n'ar fi obiecte pentru 

noi; că ele însă trebuie să fie în conformitate cu condiţiunile: 

de cari are nevoie intelectul pentru unitatea sintetică a gândirii, 

concluziunea acestei afirmaţii nu e atât de lesne de înțeles. 

Căci s'ar putea totuş foarte bine ca fenomene să fie aşa ca in-: 

telectul să nu le găsească deloc în conformitate cu unitatea sa, 

şi totul să fie într'o astfel de confuzie încât d. ex. în succesiunza . 

fenomenelor să nu se ofere nimic ce ar da la mână o regulă a. 

sintezei şi ar corespunde astfel. conceptului de cauză şi efect, 

aşa că acest concept ar fi deci cu totul deşert, nevalabil şi fâră 

importanţă. Fenomenele, cu toate aceste, i-ar oferi intuiţizi noa- 

stre obiecte, căci intuiţia n'are nicidecum. nevoie de funcțiunile . 

intelectului. 

Dacă ne-am gândi să scăpăm de truda acestor cercetări afir- 

mând: Experienţa oferă neîntrerupt exemple ale unei astfel de- 

regularităţi a fenomenelor cari dau îndestul prilej de a scoatz . 

din ea conceptul cauzei, şi de a dovedi prin aceasta totodată - 

valabilitatea obiectivă a unui atare concept, atunci nu observăm 

că, în acest mod, nici nu se poate naște conceptul cauzei, ci că. 

el sau ar trebui să fie întemeiat cu desăvârşire a priori în inte- 

lect, sau că ar trebui abandonat cu desăvârşire ca o simplă ilu- 

zie. Căci, acest concept cere în mod neapârat ca czva A să fie . 

de asa fel ca un alt ceva B să urmeze din el în mod necesar şi 

după o regulă absolut generală. Fenomene oferă fără îndoială 

cazuri din cari e posibilă o regulă după care ceva se întâmp ă. 

de obiceiu, dar nicicând că rezultatul ar fi necesar: de aceea şi 

sinteza cauzei şi efectului conţine o demnitate pe care nu 0 pu- 

tem nicidecum exprima în mod empiric, anume ca efectul di 

se adaogă numai la cauză, ci că e pus prin ea, Şi urmeaze din 

ea. Generalitatea strictă a regulei nici nu este o insuşire a unor 

regule empirice, cari prin inducţie nu pot primi decât o genera- -
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litate comparativă, adică o largă posibilitate de întrebuințare. Or, 
întrebuințarea conceptelor intelectuale pure s'ar schimba cu desă- 
Vârşire, dacă am vrea să le tratăm numai ca produse '2mpirice, 

[$14.]") 
Trecere la deducțiunea transcendentală a categoriilor 

Numai două cazuri sunt posibile în cari reprezentarea sin- 
tetică şi obiectele =i se potrivesc, stau în mod necesar în raport 
de reciprocitate, şi se pot întâlni aşazicând între olaltă. Sau 
numai când obiectul face posibilă reprezentarea, sau când a- 
ceasta face posibil obiectul. In cazul dintâiu, acest raport este 
numai 2mpiric, şi reprezentarea nu e nicicând posibilă a priori, 
Şi acesta e cazul cu fenomenele cu privire la ceeace în ele apar- 
ține senzaţiei. In cazul al doilea însă, deoarece reprezentarea 
în sine (căci de cauzalitatea ei, cu ajutorul voinţei, nici nu e 
vorba aci) nu produce obiectul ei după existenţă, reprezentarea 
este atunci totuş determinată a priori cu privire la obiect, dacă 
prin ea singură e posibil de a cunoaşte ceva ca fiind obiect. 
Sunt însă două condițiuni numai supt cari e posibilă cunoaște- 
rea unui obiect, întâiu, intuiţia, prin care obiectul e dat, dar 
numai ca fenomen; al doilea, conceptul, prin care e gândit un 
obiect care corespunde acestei intuiţii. Dar din cele de mai sus 
e clar că prima condiţie, anume aceea numai supt carz2 pot fi 
intuite obiecte, e de fapt după formă a priori în minte la baza 
obiectelor. Cu această condiţie formală a senzibilităţii concordă 
deci toate fenomenele în mod necesar, deoarece ele pot apare 
numai prin ea, adică pot fi intuite şi date în mod empiric. E acuma întrebarea dacă nu precedează şi concepte a priori, ca 
nişte condițiuni numai supt cari ceva, deşi nu se intueşte, totuş se gândește ca obiect în general, căci atunci toată cunoaşterea empirică a obiectelor e în mod necesar în conformitate cu atari 
concepte, deoarece, fără presupoziția lor, nimic nu e posibil ca 
  

  

1) Cifra 14 lipseşte în E2 „dar se vede că numai din eroare, deoarece secţiunea precedentă e însemnată cu $ 13, iar cea următoare cu $ 15. 
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obiect al experienţei. Or, toată experienţa mai conţine însă, 

afară de intuiţia simţurilor, prin care e dat ceva, încă un con- 

cept despre un obiect, care e dat în intuiție, sau apare: vor sta 

deci concepte despre obiect în general, ca condiții a priori, la 
baza oricârei cunoașteri prin experienţă: prin urmare, valabili- 

tatea obiectivă a categoriilor, ca concepte a priori, se va înte- 

meia pe faptul, că numai prin ele e posibilă experienţa (după 

forma gândirii). Căci, în acest caz, ele se raportează, în mod 

necesar şi a priori, la obiecte ale experienţei, deoarece numai cu 

ajutorul lor poate fi gândit în general un obiect al experienței. 

Deducţiunea  transcendentală a tuturor conceptelor a priori 

are deci un principiu spre care trebuie îndreptată toată cerceta- 

rea, anume acesta: că ele trebuie să fie cunoscute ca condiţii 

a priori ale posibilităţii experienţelor (fie ale intuiţiei, care se 

găseşte în ea, sau ale gândirii). Concepte cari formează princi- 

piul obiectiv al posibilităţii experienţei sunt chiar deaceea nece- 

sare, Desvoltarea experienţei înseș în care se găsesc nu este de- 

_ducțiunea lor, (ci ilustraţiunea) deoarece aci ele ar fi totuş 

numai contingente. Fără de acest raport originar cu o experiență 

posibilă, în car se găsesc toate obiectele cunoaşterii, raportul 

lor cu un obiect oareşcare n'ar putea fi înţeles deloc 1). 

[Renumitul Locke, lipsindu-i această consideraţie şi găsind 

concepte pure ale intelectului în experienţă, le derivase chiar din 

experiență, şi procedă totuş atât de inconsecvent încât se încu- 

  

ÎI
 II a 

1) In Ea urmează următorul text (care a fost înlocuit în E2 prin 

textul în : 
| 

Sunt a A izvoare originare (facultăti sau puteri ale sufletului), 

cari conţin condiţiunile posibilităţii a toată cunoaşterea şi cari, la rândul 

lor, nu pot fi derivate din nicio altă facultate a minţii, anume: Sit 

imaginaţie şi apercepţie. Pe acest fapt se întemeiază: . prin 

derea sinopticăa diversului a priori prin simţ; 2. si nteza aces x 

divers prin imaginaţie; în sfârşit 3. unitatea acestei sinteze pa 2 

percepţie originară. Toate aceste facultăţi au, pe lângă între uinşar em 

pirică, şi o întrebuințare transcendentală, care se raportează numai la 

formă şi e posibilă a priori. De această întrebuințare am vor e u pri 

vire la simţuri, mai sus în partea întâia, pe celelalte două v 

năzui a le înţelege acuma după natura lor.
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„metă a încerca cu el2 cunoașteri ce depăşesc cu mult toate |i- 
- mitele experienţei. David Hume înţelese că, pentru a putea face 
- lucrul din urmă, e necesar ca aceste concepte să-şi aibă originea 
„a priori. Deoarece însă e! nu-şi putu deloc explica cum ar fi 
posibil ca intelectul să fie n2voit a gândi concepte cari în sine 

--nu sunt unite în intelect totuş ca unite în mod necesar în obiect, 
- şi nu descoperi faptul că poate că intelectul ar putea fi prin 
„ aceste concepte el însuș autorul 2xperienţei în- care se găsesc 
» obiectele. lui, 'atunci el le derivă, de nevoie, din experiență (a- 
- nume dintr'o necesitate subizctivă produsă în experiență prin- 
:2r'o asociaţie frecventă, necesitate care la urmă e considerată 
“în mod greşit ca obiectivă, adică din obișnuință), procedă însă 
- apoi în mod foarte consecvent prin faptul că declară ca imposi- 

bil de a s= depăşi, cu aceste concepte şi cu principiile ce le pri- 
“lejuesc, hotarul experienței. Derivaţia empirică însă la care a- 
junseră amândoi nu se poate uni cu realitatea cunoaşterilor şti- 

“inţifice a priori ce le avem, anume alz matematicei pure şi ale 
- științei naturale generale şi intră deci în contradicţie cu faptele. 

Cel dintâi, din aceşti doi bărbaţi renumiţi, deschise larg poarta 
exaltaţiunii, deoar=ce rațiunea, odată ce are <repturi de partea ei, nu se mai lasă ţinută în frâu prin laude vagi ale moderaţiei: 

-al doilea se dădu cu totul scepticismului, odată ce crezu că a descoperit o înșelare atât de generală a puterii noastrz de cu- noaştere, considerată ca rațiune. — Noi suntem acum pe calea de a face o încercare ori de nu S'ar putea să conducem cu bine “raţiunea omenească. între aceste. două: stânci, să-i fixăm limite 
determinate, şi totuş să item deschis pentru ea tot câmpul ac- ”tivităţii ei potrivite scopului, 

Mai întâi vreau să mai dau numai explicarea categoriilor. Ele 
-Sunt concepte despre un obiect în general, prin care intuţia lui, 

» Cu privire la una din funcțiunile logice pentru judecăţi, e con- siderată ca determinată. Astfel a fost funcțiunea judecății ca- 
tegorice aceea a raportului subiectului 

"Toate corpurile sunt divizibil 
- numai logică a intelectului, 
« două concepte am vrea să- 

cu predicatul, d. ex. 
e. Dar, cu privire la întrebuinţarea 
rămase nehotărit căruia din cele 

i dăm funcțiunea subiectului şi că-
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ruia pe cea a predicatului. Câci mai putem zic=: Ceva din ceea. 

ce-i divizibil este un corp. Prin categoria substanței însă, dacă . 

subsumez supt ea conceptul unui corp, se hotărăşte: că intuiţia . 
sa empirică în experienţă trebuie considerată totdeauna numai 

ca subiect, niciodată ca simplu predicat; şi aşa în toate celelalte . 

categorii ]. 

Deducţiunea conceptelor pure ale intelectului 

Secţiunea a doua !) 

i Deduzţiunea transcendentală a concepteior pure ale intelectului - 

Ş 15. 

Despre posibilitatea unei legături în general 

Diversul reprezentărilor poate fi dat întro intuiție, care e - 

numai senzibilă adică nu e nimic decât receptivitate, şi forma a- - 

cestei intuiţii se poate alla a priori în facultatea noastră de re- 

prezentare, fără a fi totuş altceva decât modul cum e afectat : 

subiectul. Totuş, legătura (conjunctio) unui divers în general - 

1) Toată secţiunea a doua are, în Ea, textul ce urmează: 
  

Deducţiunea conceptelor pure ale intelectului 

Secţiunea a doua 

Despre principiile a priori pentru posibilitatea experienței 

Ca un concept să fie produs cu totul a priori și să se rapor- - 

teze la un obiect deşi el însuş nici nu face parte din conceptul 

experienței posibile, nici nu e compus din elemente ale unei ex 

perienţe posibile, aceasta e cu desăvârşire contradictoriu şi im- 

posibil. Căci atunci el n'ar avea niciun conţinut, în cauza că | 

nu i-ar corespunde nicio intuiţie, întrucât întuiţiile în genera. - 

prin cari ne pot fi date obiecte, constituesc câmpul sau obiectul:
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nu poate intra în noi nicicând prin simțuri, şi nu poate fi deci 

cuprinsă totdeodată în forma pură a intuiţiei senzibile; căci ea 
este un act al spontaneităţii puterii de reprezentare, şi trebuind 

a o numi pe aceasta, spre deosebire de senzibilitate, intelect, 

atunci toată legătura, — fie că suntem conştii de ea sau nu, fie 

că e o legătură a diversului intuiţiei sau a unor concepte diverse, 

şi, la cea dintâi, a intuiţiei senzibile sau nesenzibile, — este un 

act al intelectului, căruia i-am da denumirea generală de sinteză, 
pentru a face totodată prin aceasta să se observe că noi nu ne 

putem reprezenta ceva decât unit în obiect, fără a fi legat acest 
ceva mai înainte noi înșine, şi că între toate reprezentările _le- 
gătura este unica ce nu poate fi dată prin obiecte, ci poate fi 
produsă numai de subiect însuș, deoarece ea este un act al spon- 
taneităţii sale. Aci se vede lesne că acest act trebuie să fie din 
origine unitar, şi în mod egal valabil pentru toată legătura, şi 
că deslegarea, analiza, care pare a fi contrarul ei, o presupune 
totuş totdeauna; căci unde intelectul n'a legat nimic mai de 

  

total al experienţei posibile. Un concept a priori, care nu sar: 
raporta la ele, ar fi numai forma logică pentru un concept, dar 
n'ar fi conceptul el însuș prin care s'ar gândi ceva. 

Dacă există deci concepte pure a Priori, atunci acestea, ce-i 
drept, nu pot conţinea nimic empiric: totuş însă ele trebuie să 
fie fără excepţie condițiuni a priori pentru o experiență posibilă, 
pe care fapt numai se poate întemeia realitatea lor obiectivă. 
| Dacă vrem deci să ştim cum sunt posibile concepte pure ale intelectului, atunci trebuie să cercetăm, cari sunt condiţiunile 
a priori de cari depinde posibilitatea experienţei, şi cari stau la baza ei, chiar când facem abstracţie de tot ce-i empiric în fe- nomen, Un concept care exprimă, în mod general și suficient, această condiţiune formală şi obiectivă a experienţei, s'ar chema concept pur al intelectului, Având odată concepte. pure ale inte- lectului, imi pot şi gândi desigur obiecte, cari poate că sunt imposibile, poate că sunt posibile în sine, dar nu pot fi date în nicio experienţă, întrucât în combinarea acelor concepte poate a oa aa ceva N aparține doar în mod necesar condiţiunii unei țe posibile (conceptul unui spirit) sau d. ex. concepte pure ale intelectului se întind mai departe decât poate cu-
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înainte, acolo nici nu poate deslega nimic, deoarece numai ca 
legat prin el a putut fi dat ceva puterii de reprezentare. 

Dar conceptul legăturii, pe lângă conceptul diversului şi ai 
sintezei lui, mai cuprinde în sine şi pe cel al unităţii. Legătura 
este reprezentarea unităţii sintetice a diversului *), Reprezen- 
tarea acestei unităţi nu se poate naşte deci din legătură, ci mai 

vârtos prin faptul că ea se adaogă la reprezentarea diversului 
ea face abia posibil conceptul legăturii. Această unitate care pre- 

cedează a priori toate conceptele legăturii nu este nicidecum 
acea categorie a unităţii ($ 10); căci toate categoriile se înte- 
meiază pe funcțiuni logice în judecăţi, în acestea însă e gân- 

dită acuma legătura, deci unitatea unor concepte date. Catego- 
ria presupune deci acuma legătura. Prin urmare, noi trebuie să 

căutăm această unitate (care e calitativă $ 12) încă mai sus, 

adică chiar în ceeace conţine principiul unităţii unor concepte 

diverse în judecăţi, deci al posibilităţii intelectului, chiar în în- 

trebuinţarea sa logică. 

*) Ori de reprezentările înseşi sunt identice, şi ar putea fi deci gân- 

dite una prin alta în mod analitic, nu intră aci în considerare. Conşti- 

inţa uneia, întrucât e vorba de divers, se va deosebi totuş oricând de 

conştiinţa celeilalte, şi numai sinteza acestei conştiinţe (posibile) are im- 

portanță aci. 

  

prinde experienţa (conceptul despre Dumnezeu). Elementele 

însă pentru toate cunoaşterile a priori, chiar pentru cunoaşi e 

arbitrare şi absurde, nu pot fi împrumutate, ce-i ! rept, de . 

experienţă, (căci dealtminteri ele n'ar fi cunoașteri a priori), 

ele trebuie însă să conţină totdeauna condiţiunile pure a priori 

ale unei experiențe posibile şi ale unui obiect al acesteia, „căci 

dealtfel nu numai că prin ele nu sar putea gândi abso ut nimic, 

ci ele înseşi fără de date nici nu sar putea naşte în c 9 ii e 

Or, aceste concepte, cari conţin a priori gân rea pi a 

orice experienţă, le găsim în categorii, ŞI este acuru ae 

ţiune suficientă a lor şi o justificare a valabilităţii or biective, 

când putem dovedi că numai cu ajutorul lor poate îi g dit un 

obiect, Deoarece însă, într'o astfel de cugetare, e ocupa c 

mai mult decât unica facultate de a gândi, anume intelectul, şi
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$ 16. 

Despre unitatea originar-sintetică a apercepției 

Acel: Eu cuget trebuie să poată însoţi toate reprezentările 

-mele; căci dealtminteri s'ar reprezenta ceva în mine ce nici nar 

putea fi gândit, ceeace inseamnă atâta că reprezentarea ar fi 

'sau imposibilă, sau cel puţin pentru mine n'ar fi nimic. Acea 

“reprezentare care poate îi dată înaintea oricărei cugetări se nu- 

-meşte intuiție. Prin urmare, tot diversul intuiției are un raport 

necesar cu acel: Eu cugeț, în acelaș subiect în care se găsește 

acest divers. Această reprezentare însă este un act al spontanei- 

tății, adică nu poate fi considerată ca aparţinând senzibilității. 

Eu o numesc apercepție pură, pentru a o deosebi de cea em- 

-pirică, sau şi apercepție originară, deoarece-ea este acea conști- 

“ință de sine care, producând reprezentarea Eu cuget, care trebuie 

să poată însoţi pe toate celelalte şi este una și aceeaş în orice 

„acesta el însuş, ca o facultate de cunoaştere care are să se ra- 
porteze la obiecte, are totașa nevoie de lămurire cu privire la 
posibilitatea acestui raport: noi trebuie să cumpănim mai întâi 
izvoarele subiective care constituesc temeiul a priori pentru po- 
'sibilitatea experienţei, nu după însușirea lor empirică, ci după 
cea transcendentală. i 

Dacă fiecare reprezentare în parte ar fi cu totul străină de 
-alta, aşa zicând izolată, şi separată de ea, nu s'ar ivi nicicând 
aşa ceva cum e cunoaşterea, care este un tot de reprezentări 
comparate şi unite. Dacă îi atribui deci simțului, din cauză că 
conţine în intuiţia sa diversitate, synopsis, atunci acesteia îi co- 

respunde totdeauna o sinteză, şi receptivitatea numai unită cu 
spontaneitate poate înlesni cunoașteri. Or, aceasta este cauza 
unei întreite sinteze care se află în mod necesar în orice cu- 
noaştere: anume a aprehensiunii reprezentărilor, cu modificaţiuni 
ale minții în intuiţie, a reproducțiunii lor în imaginaţie şi a re- 
cunoaşterii lor în concept. Or, acestea conduc la trei izvoare su- 

iective de cunoaştere, cari, la rândul lor, fac posibil intelectul, 
“ŞI, prin aceasta, orice experiență Îi . 

. lență, ca in- 
telectului, i un produs empiric al
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conştiinţă, nu mai poate fi însoţită de niciuna. Eu numesc şi uni- 
tatea ei unitate franscendentală a conştiinţei de sine, pentru a 

arăta posibilitatea cunoașterii a priori din ea. Căci diversele se- 
prezentări cari sunt date într'o anumită intuiţie n'ar fi toate re- 

prezentările mele, dacă n'ar aparţinea toate unei conştiinţe de 
sine, adică fiind reprezentările mele (deşi eu nu sunt conştiu 
de ele ca atari) ele trebuie să fie totuş în mod necesar în con- 

formitate cu condiţiunea numai supt care ele pof sta la un loc 

într'o conştiinţă de sine generală, deoarece dealtminteri ele nu 

mi-ar aparţinea toate mie, Din această legătură originară pot 

fi scoase multe concluzii. 

Anume, această identitate desăvârşită a apercepției unui di- 
vers dat în intuiţie conţine o sinteză a reprezentărilor, şi e po- 

sibilă numai prin conştiinţa acestei sinteze. Căci, conştiinţa em- 

pirică, ce însoţeşte diverse reprezentări, este, în sine, fărămițată 

şi fără raportare la identitatea subiectului. Acest raport deci încă 

nu are loc prin faptul că eu însoțesc orice reprezentare cu con- 

  

Notă prealabilă 

Deducţiunea categoriilor e unită cu atâtea dificultăţi, şi ne- 

voiește să intrăm atât de adânc în primele principii ale posibilităţii 

cunoaşterii noastre în general, încât, pentru a evita expunerea 

pe larg a unei teorii complete, şi totuş pentru a nu neglija nimic 

într'o astfel de cercetare necesară, am găsit că e mai bine, prin 

următoarele patru numere, să-l pregătesc mai mult pe cetitor 

decât să-l instruese; şi abia în secţiunea a treia, care urmează, 

să prezint în mod sistematic expunerea acestor elemente ale in 

telectului. Şi deaceea, cetitorul până atunci nu se va „asa es- 

curajat prin obscuritate, care la început e inevitabilă pe un 

drum ce încă n'a fost călcat, dar care, cum sper, se va lumina 

în secţiunea amintită până la o înţelegere desăvârşită. 

1. Despre sinteza aprehensiunii în intuiție 

i i ie că sunt 
Reprezentările noastre pot izvori de unde vreu, fie 

i : i ze in- 
produse prin influenţa obiectelor exterioare său prin fenomene 

terne, fie că s'au ivit a priori, sau in mod empiric € . ”
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ştiinţă, ci are loc prin faptul că eu adaog una la alta şi-mi sunt 
conştiu de sinteza lor. Prin urmare, numai prin aceea că pot lega 
intr'o conştiinţă un divers al unor reprezentări date e posibil ca 
să-mi reprezint identitatea conştiinţei chiar în aceste reprezentări, 
adică unitatea analitică a apercepţiei e posibilă numai supt pre- 
supoziţia vreunei unităţi sintetice *). Cugetarea: aceste reprezen- 
tări date în intuţie îmi aparţin toate mie, înseamnă deci atâta că 
eu le unesc într'o conștiință de sine, sau le pot cel puţin uni 
în ea, şi deşi această cugetare încă nu e ea însăş conştiinţa 
sintezei reprezentărilor, totuş ea presupune posibilitatea celor 
din urmă, adică numai prin faptul că eu pot concepe diversul 
lor într'o conştiinţă, eu le numesc pe toate, reprezentări ale 
mele; căci, dealtfel, eu aş avea un Eu diferit atât de multicolor 
câte reprezentări am de cari îmi sunt conştiu. Unitatea sintetică 
a diversului intuiţiilor, ca dată a priori, este deci principiul iden- 
tităţii chiar a apercepţiei care precedează a priori toată gândirea 
mea determinată. Legătura însă nu se află în obiecte, şi nu poate 

  

*) Unitatea analitică a conştiinţei e inerentă tuturor conceptelor co- 
mune, ca atari, d. ex. dacă îmi gândesc roşu în general, atunci îmi reprezint prin aceasta o însuşire care (ca notă) se găseşte la ceva, sau 
poate fi legată cu alte reprezentări, deci numai cu ajutorul unei unităţi 
sintetice posibile, gândită înainte, eu îmi pot reprezenta pe cea analitică. 
O reprezentare care să fie gândită ca fiind comună unor concepte deo- 
sebite e considerată ca aparţinând unora cari, pe lângă ea, mai au încă 
în sine ceva deosebit, prin urmare ea trebuie gândită mai înainte 
în unitate sintetică cu alte reprezentări (deşi numai posibile), înainte de ce pot gândi la ea unitatea analitică a conştiinţei care face din ea un conceptus communis. Şi astfel unitatea sintetică a apercepției e punctul cel mai înalt de care trebuie să fixăm toată întrebuinţarea in- 
telectului, chiar toată logica, şi, după ea, filozofia transcendentală, ba 
această facultate este intelectul însuş, 

a 

totuş ele aparţin, ca modificaţiuni ale minţii, simțului intern, şi ca atari toate cunoașterile noastre sunt supuse în sfârşit totuș condiţiunii formale a si le a simțului intern, adică timpului, în care ele 
toate trebuesc orânduite, legate şi aduse în relaţii, Aceasta este o observaţie generală, pe care trebuie să o punem în toate la baza expunerii ce urmează. 

 



o 
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fi împrumutată dela ele cumva prin percepție fiind primită în 
intelect abia prin aceasta, ci ea este numai o înfăptuire a inte- 

lectului, care el însuş nu este nimic altceva decât facultatea de 
a lega a priori, şi de a aduce diversul unor reprezentări date 

supt unitatea apercepţiei, care principiu este cel mai înalt în 

toată cunoaşterea omenească. 

Or, acest principiu al unităţii necesare a apercepţiei este, ce-i 

drept, el însuș identic, deci o propoziţie analitică, declară însă 

totuş o sinteză a diversului dat într'o intuiţie ca fiind necesară, 
fără de care acea identitate desăvârșită a conştiinţei de sine nu 

poate fi gândită. Căci prin Eul ca reprezentare simplă nu e dat 
nimic divers; în intuiţie numai, care e deosebită de ea, poate fi 

dat divezrsul şi prin legătură într'o conştiinţă poate fi cugetat, 
Un intelect în care, prin conştiinţa de sine, ar fi dat în aceeaș 
vreme tot diversul ar intui; al nostru poate numai gândi şi tre- 

buie să caute în simţuri intuiţia. Eu îmi sunt deci conştiu de 

Eul identic cu privire la diversul reprezentărilor date mie într'o 

intuiţie, deoarece le numesc pe toate reprezentări ale mele, cari 

constituesc una. Aceasta înseamnă însă atâta că eu îmi sunt 

m 
  

Orice intuiţie conţine în sine un divers, care totuş n'ar fi re- 

prezentat ca atare dacă mintea n'ar deosebi, timpul în succesiu- 

nea impresiilor după olaltă: căci prinsă întrun moment, fiecare 

reprezentare nu poate fi nicicând altceva decât unitate absolută. 

Or, pentru ca din acest divers să se ivească unitatea intuiţiei, 

(ca spre pildă în reprezentarea spaţiului), atunci e necesară 

mai întâi parcugerea diversităţii şi apoi cuprinderea sa, acțiune 

pe care o numesc sinteză a aprehensiunii, deoarece ea e îndrep- 

tată în mod direct spre intuiţie, care oferă, ce-i drept, o diversi- 

tate, dar pe aceasta ca atare, şi anume conținută într o reprezen- 

tare, nu o poate înfăptui nicicând fără o sinteză ce are loc aci. 

Or, această sinteză a aprehensiunii trebuie realizată şi a 

priori, adică cu privire la reprezentările cari nu sunt empirice, 

Căci fără ea noi n'am putea avea a priori nici reprezentări e 

spaţiului, nici ale timpului: deoarece acestea pot Îi pro use 

numai prin sinteza diversului, pe care îl oferă senzibi itatea în 

receptivitatea ei originară. Prin urmare noi avem O sinteză pură 

a aprehensiunii,
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conştiu a priori de o sinteză necesară a lor, care se chiamă uni- 

tate sintetică originară a apercepţiei, supt care stau toate repre- 

zentările date mie, dar şi supt care ele trebuesc aduse printr'o. 
sinteză. 

$ 17, 

Principiul unității sintetice a apercepţiei este principiul suprem. 
a toată întrebuințarea intelectului. 

Principiul suprem al posibilităţii a toată intuiţia cu privire la 
senzibilitate a fost, după Estetica transcendentală: că tot diver- 
sul ei să stea supt condiţiunile formale ale spaţiului şi timpului. 
Principiul suprem, tot al ei, cu privire la intelect este: ca tot di- 
versul intuiției să stea supt condițiunile unităţii originar-sinte- 
tice a apercepţiei *). Supt cel dintâi principiu stau toate diver-: 

*) Spaţiul şi timpul şi toate părţile lor sunt intuiţii, deci. reprezentări 
singulare cu diversul ce-l conţin în sine (vezi Estetica transcendentală), 
deci nu sunt simple concepte prin cari se găseşte aceeaş conştiinţă con- 
ținută în multe reprezentări, ci multe reprezentări conţinute în una, şi 
conştiinţa lor, deci se găsesc compuse, prin urmare se găseşte unitatea. 
conştiinţei ca sintetică, dar totuş originară. Această particulari 

tate a ei e importantă în aplicare (vezi $ 25). 

    

2. Despre sinteza reproducţiunii în imaginație 

Este fără îndoială numai empirică legea după care reprezen- 
tările ce s'au succedat adeseori sau s'au însoţit se asociază în 
sfârşit. întreolaltă, intrând prin aceasta într'o “combinaţie după. 
care, şi fără prezenţa obiectului, una din aceste reprezentări pro- 
duce, după o regulă constantă, o trecere a minţii la cealaltă.. 
Această lege a reproducţiei presupune însă: ca fenomenele înseşi 
să fie supuse .de fapt unei atari regule, şi ca în diversitatea re- 
prezentărilor lor să aibă loc o însaţire sau succesiune în confor»: 
mitate cu anumite regule; căci, fără de aceasta, puterea noastră de imaginaţie empirică n'ar avea nicicând de făcut ceva ce ar
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sele reprezentări ale intuiţiei întrucât ne sunt date, supt al doilea 

întrucât ele trebue să poată fi legate; căci fără de aceasta nu 

poate fi nimic gândit sau cunoscut prin aceasta, deoarece re- 

prezentările date nu au comun actul aperceţiei: Eu cuget, şi 

din cauza aceasta n'ar fi prinse într'o conștiință de sine. 

Intelectul este, vorbind în general; facultatea cunoaşterilor. 

Acestea consistă în raportarea determinată a reprezentărilor date 

la un obiect. Obiectul însă este un ceva în al cărui concept e 
unit diversul unei intuiții date. Or, toată unirea reprezentărilor 

postulează unitatea conştiinţei în sinteza lor. Prin urmare numai 

unitatea conştiinţei este ceeace constitue raportul reprezentărilor 

cu un obiect, deci valabilitatea lor obiectivă, prin urmare ca ele 

să devină cunoaşteri, şi ceea pe ce, în consecinţă, se întemeiază 

chiar posibilitatea intelectului. 

Intâia cunoaştere pură a intelectului deci, pe care se înteme- 

iază toată cealaltă întrebuințare a sa, cafe este şi în acelaş timp 

cu desăvârşire independentă de toate condiţiunile intuiției sen- 

corespunde facultăţii ei, deci ar rămânea ascunsă în interiorul 

minţii ca o facultate moartă și necunoscută nouă înşine. Dacă 

chinovarul ar fi când roşu, când negru, când uşor, când greu, : 

dacă un om s'ar preface când într'o formă, când în altă formă 

animală, dacă în ziua cea mai lungă pământul ar fi acoperit 

odată cu fructe, altă dată cu ghiață și zăpadă, puterea mea de 

imaginaţie empirică n'ar dobândi nici chiar prilejul de a prinde 

în gândire chinovarul greu la reprezentarea culoarei roșii, sau 

dacă un anumit cuvânt s'ar atribui când unui, când altui obiect, 

sau şi acelaş obiect ar fi numit când aşa, când altfel, fără ca 

aci să domnească o regulă anumită căreia îi sunt supuse obiecte e 

acuma dela sine,atunci n'ar putea avea loc nici o sinteză em- 

irică a reproducţiunii. | 

; Trebuie să pita deci ceva ce însuşi înlesnește reproducțiu- 

nea fenomenelor, prin aceea că acest ceva este principiul a priori 

al unei unităţi sintetice necesare a lor. Aceasta însă se descopere 

uşor, dacă ne amintim că fenomenele nu sunt lucruri în sine, 

ci numai un simplu joc al reprezentărilor noastre, cari se reduc 

în sfârşit la determinaţiuni ale simțului intern. Or, dacă pu Y 

demonstra că chiar cele mai -pure intuiţii ale noastre a priori n 
9 

Kant. Critica Raţiunii Pure
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zibile, este deci principiul unităţii sintetice originare a aperce- 
ţiei. Astfel, simpla formă a unităţii senzibile exterioare, spaţiul, 
încă nu e deloc o cunoaştere; el dă numai diversul intuiţiei a 
priori pentru o cunoaştere posibilă. Pentru a cunoaşte însă 
ceva în spaţiu, d. ex. o linie, eu trebuie să o trag, şi să înfăptu- 
esc astfel o legătură determinată în mod sintetic, aşa că unita- 
tea acestei acţiuni este totodată unitatea conştiinţei (în conceptul 
unei linii), şi prin aceasta e cunoscut abia un obiect (un spaţiu 
determinat). Unitatea sintetică a conştiinţei este deci o condi- 
țiune obiectivă a toată cunoaşterea, nu de care numai eu însumi 
am nevoie pentru a cunoaşte un obiect, ci supt care trebuie să 
stea orice intuiţie pentru a deveni pentru mine obiect, de oarece 
în alt mod, și fără această sinteză, diversul nu s'ar uni într'o 
conştiinţă. 

Această din urmă propoziţie este, precum s'a spus, ea însăș 
analitică, deşi ea face din unitatea sintetică condiţia pentru toată 
gândirea; căci ea nu spune nimic altceva decât că toate repre- 

a 

+ 

dau cunoaştere, afară de cazul când conţin o astfe! de legătură 
a diversului care înlesnește o sinteză desăvârşită a reproduc- 
fiunii, atunci şi această sinteză a imaginaţiei este întemeiată 
înaintea oricărei experienţe pe principii a priori, şi trebue să ad- mitem o sinteză transcendentală pură a ei, care ea însăş stă la baza oricărei experiențe, (care presupune în mod necesar re- productibilitatea fenomenelor). Or, e evident că, dacă trag în gând o linie, sau vreau să gândesc timpul dela un amiazăzi la altul, sau şi numai vreau să-mi prezint un anumit număr, eu tre- buie mai întâiu, în mod necesar, să prind în gând aceste re- prezentări diverse una după alta. Dacă însă as pierde totdeanua din gând pe cea precedentă (cele dintâi părţi ale liniei, părţile precedente ale timpului, sau unităţile reprezentate după olaltă), şi nu le-aş tot reproduce trecând la cele următoare, atunci nu sar putea ivi nicicând o reprezentare, întreagă, şi nici o cugetare din toate cele amintite, ba chiar nici cele mai pure şi prime re- prezentări fundamentale de spaţiu şi timp. “ tea a, Apr hensiunii este deci unită în mod indisolubil cu sin- dental al posibilitătii” constitue principiul transcen- p itâţii tuturor cunoaşterilor în general (nu numai
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zentările mele într'o intuiţie oarecare dată trebuie să stee supt 
condiţia numai supt care eu le pot socoti ca reprezentări ale mele 
la Eul identic, şi deci le pot prinde, ca unite într'o apercepţie în 
mod sintetic, în expresia generală Eu cuget. |. 

Dar acest principiu nu este totuş un principiu pentru orice 
intelect în general posibil, ci nuraai pentru acela prin a cărui 
apercepţie pură în reprezentarea: Eu sunt, încă nu e dat nimic 
divers. Acel intelect prin a cărui conștiință de sine ar fi dat în 
acelaş timp diversul intuiţiei, un intelect prin a cărui reprezen- 
tare ar exista în acelaş timp obiectele acestei reprezentări n'ar 
avea nevoie de un act osebit al sintezei diversului pentru unita» 
tea conştiinţei, unitate de care are nevoie intelectul omenesc, 
care gândeşte numai, dar nu intueşte. Dar pentru intelectul ome- 
nesc el este totuş, în mod inevitabil, întâiul principiu astfel că 
el chiar nici nu-şi poate face nici cea mai vagă idee despre un 
alt intelect posibil, fie despre unul care el însuş ar intui, fie că 
ar avea la bază o intuiţie deşi senzibilă, totuş de alt fel decât 
este cea în spațiu şi timp. 

  

al celor empirice, ci şi al celor pure a priori), sinteza reproduc- 
tivă a imaginaţiei aparţine acţiunilor transcendentale ale minţii 
şi considerând-o pe ea, vrem să-i dăm acestei facultăţi și numele 
de facultate transcendentală a imaginaţiei. 

3. Despre sinteza recunoaşterii în concept 

Fără de conştiinţa că ceeace gândim este identic cu ceeace 
am gândit cu o clipă înainte, toată reproducţiunea în seria re- 
prezentărilor ar fi zădarnică. Căci ar fi o nouă reprezentare în 
starea actuală care n'ar aparținea deloc actului prin care ea ar 
urma să fie produsă în mod succesiv, şi diversul ei tot n'ar 
constitui un întreg, deoarece i-ar lipsi unitatea pe care numai 
conștiința i-o poate da. Dacă uit în numărare: că unităţile cari 
mi se prezintă acuma înaintea simțurilor au fost .adăogate de 
mine una la alta în mod succesiv, atunci eu n'aş cunoaşte pro- 
ducerea multitudinii, prin această adăogare succesivă de una la 
una, deci nici n'aş cunoaşte numărul; căci acest concept consistă 
numai în conștiința acestei unităţi a sintezei.
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$ 18. 

Despre ceeace este unitatea obiectivă a conştiinţei de sine 

Linitatea transcendentală a apercepţiei este aceea prin care 
tot diversul dat într'o intuiţie e unit întrun concept despre o- 
biect. Deaceea ea se numeşte obiectivă, şi trebuie deosebită de 
unitatea subiectivă a conştiinţei, care este o determinafiune a 
simțului intern, prin care acel divers al intuiţiei e dat în mod 
empiric pentru o atare legătură. Ori de îmi pot fi conştiu în mod 
empiric de acel divers ca simultan, sau succesiv, depinde de 
împrejurări, sau condițiuni empirice. Prin urmare, unitatea em- 
Pirică a conştiinţei se raportează, prin asociaţia reprezentărilor, 
la un fenomen, şi este cu totul contingentă. Dimpotrivă forma 
pură a intuiţiei în timp, numai ca intuiție în general care con- 
ține un divers dat, stă supt unitatea originară a conștiinței, 
numai prin raportarea necesară a diversului intuiţiei numai la 

Cuvântul concept ne-ar putea conduce acuma dela sine la această observaţiune. Căci această conştiinţă unitară unește în- tr'o reprezentare ceea ce-i divers, ce-i intuit în mod succesiv, şi apoi e şi reprodus. Această conştiinţă poate fi adeseori foarte “slabă, astfel că noi o unim cu reproducțiunea reprezentării numai în efect, nu însă în act însuş, adică în mod nemijlocit: dar „cu toate aceste deosebiri, trebuie totuş să se găsească totdeauna o conștiință, deşi îi lipseşte claritatea accentuată, și fără de ea nu se poate deloc ca să existe concepte, şi, cu ele, cunoaştere despre obiecte, ! | Şi aci e deci necesar să explicăm în mod inteligibil ce înțelegem Prin expresia unui obiect al reprezentărilor. Noi am spus mai sus: că fenomenele înseși nu sunt nimic decât reprezentări sen- zibile cari în sine, în acelaş mod, nu trebuesc considerate ca obiecte (în afară de puterea de imaginaţie). Ce se înțelege oare dacă se vorbeşte despre un obiect ce corespunde cunoașterii, deci se şi deosebeşte de ea? Se înţelege lesne că acest obiect tre» buie gândit numai ca ceva în general= X, deoarece afară de Cunoaşterea noastră noi n'avem totuş nimic ce am putea pune în fața acestei cunoașteri ca ceva ce i-ar corespunde.



  

  

  

Deducţiunea transcend. a conceptelor intelectuale pure 135 

acel: Eu cuget; deci prin sinteza pură a intelectului, care stă 

a priori la baza celei empirice. Acea unitate singură e valabilă 

în mod obiectiv; unitatea empirică a apercepţiei pe care nu o 

cumpănim aci, şi care e şi derivată din cea dintâi supt condițiuni 

date in concreto, are valabilitate numai subiectivă. Unul leagă 

reprezentarea unui cuvânt anumit de un lucru, altul de alt lucru; 

și unitatea conştiinţei în ceea ce-i empiric nu este, cu privire la 

ceea ce-i dat, în mod necesar şi general valabilă. 

$ 19, 

Forma logică a tuturor judecăților consistă în unitatea obiectivă 
a apercepţiei conceptelor cuprinse în ea. 

Eu nu m'am putut mulțumi nicicând cu explicarea pe care lo- 
gicienii o dau despre o judecată în general: ea este, după cum 
spun ei, reprezentarea unui raport între două concepte. 

Noi găsim însă, că gândul nostru despre raportarea 'a toată 
cunoașterea la obiectul ei cuprinde în sine ceva necesar, de- 
oarece, anume, acesta e considerat ca ceeace se împotriveşte pen- 

tru ca cunoaşterile noastre să nu fie la întâmplare, sau arbitrare, 
ci să fie determinate într'un mod anumit a priori, deoarece, 
având a se raporta la un obiect, ele trebuie să şi concorde în 
mod necesar întreolaltă cu privire la obiect, adică să aibă acea 
unitate care constitue conceptul despre un obiect. 

E însă clar că, deoarece noi avem a face numai cu diversul 
reprezentărilor noastre, şi deoarece acest X ce le corespunde 
(obiectul), trebuind a fi ceva deosebit de toate reprezentările 
noastre, nu e pentru noi nimic, unitatea pe care obiectul o face 
necesară nu poate fi nimic altceva decât unitatea formală a 
conştiinţei în sinteza diversului reprezentărilor. Atunci noi zicem: 
noi cunoaştem obiectul dacă am produs unitate sintetică în di- 
versul intuiţiei. Această unitate însă e imposibilă, dacă intuiţia 
n'a putut fi produsă printr'o astfel de funcţiune a sintezei după 

o regulă, care face necesară a priori reproducţiunea diversului 
şi face posibil un concept în care diversul se unește. Aşa noi ne 

gândim un triunghiu ca obiect fiindu-ne conştii de compunerea



7 
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Or, fără a mă certa aci cu ei asupra explicaţiei eronate, că: 
ea se potriveşte în orice caz numai la judecăţi categorice, dar nu 
la cele ipotetice şi disjunctive, (cari din urmă nu conţin un ra- 
port de concepte, ci chiar de judecăţi), şi cu toate că din această 
eroare a logicei au rezultat multe urmări neplăcute *), eu notez 
numai că aci nu se determină în ce consistă acest raport, 

Dacă cercetez însă în fiecare judecată mai dinadins raportul 
unor cunoașteri date, şi le deosebesc, ca aparţinând intelectului, 
de raportul după legile imaginaţiei reproductive (un raport care 
are valabilitate numai subiectivă), atunci găsesc cumcă o jude- 
cată nu este nimic altceva decât modul de a aduce cunoaşteri 
date la unitatea obiectivă a apercepţiei. Intr'acolo ţinteşte, în 

  

*) Lunga teorie despre cele patru figuri silogistice priveşte numai silo- 
gismele raţionale categorice, şi, deşi această teorie nu e nimic altceva 
decât o artă de a dobândi pe ascuns prin tăinuirea de concluzii imediate 
(conseguentiae immediatae) supt premisele unui silogism ra- 
țional pur, aparenţa mai multor feluri de silogisme decât sunt cele ale 
primei figuri,atunci totuş, numai Prin aceasta, teoria nar fi avut prea 
mare noroc, dacă n'ar fi reuşit de a da judecăților categorice, ca acelora 
la cari toate celelalte trebuie să poată fi raportate, o autoritate exclu- sivă, ceeace însă, după $-ul 9, e falş. 
II 

de trei linii drepte după o regulă după care o astfel de intuiţie poate fi reprezentată totdeauna, Această unitate a regulei deter- mină așa tot diversul şi îl limitează Ja condițiuni cari fac posi- bilă unitatea apercepţiei, și conceptul acestei unități este repre- zentarea despre obiect=X, pe care-l cuget prin predicatele gân- dite ale unui triunghiu, . 
„Toată cunoașterea cere un concept, acesta poate fi aşa de imperfect sau aşa de obscur cum vrea; acesta însă este, “după forma sa, totdeauna ceva general, şi ceva ce serveşte ca regulă. Astfel, conceptul corpului, după unitatea diversului, gândit prin el, serveşte ca regulă pentru Cunoașterea noastră a fenomenelor exterioare. O regulă a intuițiilor el poate fi însă numai prin aceea: că, la fenomenele date, e] reprezintă reproducțiunea ne- cesară a diversului lor, deci unitatea sintetică în conştiinţa lor. Astfel, conceptul corpului, în percepţia de ceva în afară de noi, face necesară reprezentarea întinderii şi cu ea, a impenetrabi- lităţii, a figurei, etc.
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ele, cuvințelul de raport „este“, pentru a deosebi unitatea obiec»- 
tivă a reprezentărilor date de cea subiectivă. Căci acest cuvânt 

înseamnă raportarea lor la apercepția originară şi unitatea ne- 

cesară a acesteia, deși judecata însăş e empirică, deci contin- 
gentă, d. ex. corpurile sunt grele. Prin care însă eu nu vreau să 
spun că aceste reprezentări se ţin, în intuiţia empirică, în mod 

necesar deolaltă, ci ele se ţin deolaltă din cauza unității necesare 
a apercepţiei în sinteza intuiţiilor, adică după principii ale de- 
terminării obiective a tuturor reprezentărilor, întrucât din a- 

ceasta poate rezulta cunoaştere, principii cari toate sunt derivate 

din principiul unităţii transcendentale a apercepţiei. Numai prin 

acest fapt rezultă din acest raport o judecată, adică un raport 
„care e obiectiv-valabil şi care se deosebeşte îndeajuns de rapor- 

tul aceloraşi reprezentări, unde valabilitatea -ar fi numai subiec- 
țivă, d. ex. după legile asociaţiei. După cele din urmă, eu aş 

putea zice numai: Dacă port un corp, atunci simțesc o apăsare 

a greutăţii; dar nu: el, corpul, e greu; ceeace nu vrea să zică 

decât că aceste două reprezentări sunt unite în obiect, adică 
fără deosebirea stării subiectului, şi nu sunt numai la un loc 
în percepţie (oricât de adeseori ea ar putea fi repetată). 

  

La baza oricărei necesităţi este totdeauna o condiţie transcen- 
dentală. Prin urmare, un principiu transcendental al unităţii 
conştiinţei trebuie să se găsească în sinteza diversului tuturor 
intuiţiilor noastre, deci şi a conceptelor obiectelor în general, 
prin urmare şi a tuturor obiectelor experienţei, fără care prin- 
cipiu ar fi imposibil de a ne gândi la intuiţiile noastre un obiect: 
căci acesta nu e mai mult decât ceva despre care conceptul ex- 
primă o atare necesitate a sintezei. 

Or, această condiţiune originară şi transcendentală nu este 
alta decât apercepţia transcendentală. Conştiinţa de sine, după 
determinările stării noastre, în percepția internă este numai em- 

pirică, totdeauna variabilă, nu poate exista un Eu constant şi 
permanent în această curgere a fenomenelor interne şi ea se 
numeşte de obiceiu simț intern, sau apercepţie empirică. Ceeace 

are să fie reprezentat în mod necesar ca numeric identic, nu 

poate fi gândit ca atare prin date empirice. Trebuie să fie o 

condiţiune „care precedează toată experienţa şi o face pe ea
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“$ 20. 

Toate intuiţiile senzibile stau supt categorii ca singurele condiții 

supt cari diversitatea lor se poate aduna într'o conștiință 

Diversitatea dată într'o intuiţie senzibilă intră în mod necesar 

supt unitatea sintetică originară a apercepţiei, deoarece numai 

prin aceasta e posibilă unitatea intuiţiei ($ 17). Acel] act al inte- 

lectului însă prin care diversul reprezentărilor date (fie ele in- 
tuiții sau concepte) se aduce supt o apercepție în general este 
funcțiunea logică a judecăților ($ 19). Prin urmare, tot diversul, 
întrucât este dat într'o unică intuiție empirică, este determinat 
cu privire la una din funcțiunile logice de a judeca, prin care, 
anume, ea intră în general într'o conştiinţă. Or, categoriile nu 
sunt nimic altceva decât tocmai aceste funcțiuni logice de a ju- 
deca întrucât diversul unei intuiţii date e determinat cu privire 
la ele ($ 13). Deci şi diversul într'o intuiţie dată stă în mod 
necesar supt categorii. 

  

însăş posibilă, care ar fi să facă valabilă o astfel de presupo- 
ziţie transcendentală. 

Or, cunoaşteri nu pot avea loc în noi, nici legătură şi unitate a lor întreolaltă, fără de acea unitate a conștiinței care prece- 
dează toate datele intuiţiilor, şi în raport cu care numai, toată reprezentarea de obiecte e posibilă. Această conştiinţă neschim- 
bată, pură şi originară, vreau eu acuma s'o numesc apercepție franscendentală. Că ea merită acest nume rezultă din aceea: că 
chiar cea mai pură unitate obiectivă, anume cea a conceptelor a priori (spaţiul şi timpul) sunt posibile numai prin raportarea intuiţiilor la ea. Unitatea numerică a acestei apercepţii stă deci 
a priori la baza tuturor conceptelor, totaşa cum diversitatea spaţiului şi timpului la baza intuiţiilor senzibilităţii. 
Ă Tocmai această unitate transcendentală a apercepţiei face însă din toate fenomenele posibile, cari pot fi cândva la un loc intr o experienţă, o legătură a tuturor acestor reprezentări după legi. Căci, această unitate a conştiinţei ar fi imposibilă dacă
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Ş 2:. 

Notă. 

O diversitate cuprinsă într'o intuiţie pe care o numesc a mea, 

e reprezentată prin sinteza intelectului ca aparţinând unităţii ne- 
cesare a conştiinţei de sine, şi aceasta se înfăptueşte prin 

categorie *). Aceasta arată deci: cumcă conştiinţa empirică a 

unui divers dat unei intuiţii stă tot atât de bine supt o conştiinţă 
de sine pură a priori, precum stă şi o intuiţie empirică supt una 

senzibilă pură, care şi ea are loc a priori. — În propoziţia de 
mai sus se face deci începutul unei deducțiuni a conceptelor in- 

telectuale pure, în care, deoarece categoriile răsar în mod in- 
dependent de senzibilitate numai în intelect, eu trebuie să mai 

fac abstracţie de modul cum e dat diversul pentru o intuiţie 
empirică, pentru a considera numai unitatea care se adaogă la 

intuiţie prin intelect cu ajutorul categoriei. In cele ce urmează 

*) Principiul de demonstraţie se întemeiază pe unitatea reprezen- 

tată a intuiţiei, prin care e dat un obiect , unitate care cuprinde 

în sine totdeauna o sinteză a diversităţii date pentru o intuiţie şi con- 

fine anume raportarea acestei diversităţi la unitatea apercepţiei. 

  

mintea, în cunoaşterea diversului, n'ar putea deveni conştie de 
identitatea funcțiunii prin care ea uneşte diversul în mod sin- 
tetic într'o cunoaştere. Astfel conștiința originară şi necesară 
a identităţii Eului propriu este totodată o conştiinţă a unei uni- 
tăţi, totatât de necesare, a sintezei tuturor fenomenelor după 
concepte, adică după regule, cari le fac nu numai în mod nece- 
sar reproductibile, ci îi determină prin aceasta şi intuiţiei lor un 
obiect, adică un concept despre ceva în care ele sunt legate în 
mod necesar întreolaltă: căci e imposibil ca mintea să-şi fi putut 
gândi identitatea sa proprie în diversitatea fenomenelor şi anume 
a priori „dacă n'ar avea înaintea ochilor identitatea acțiunii sale, 
care supune toată sinteza aprehensiunii (care e empirică) unei 
unităţi transcendentale şi face mai întâi posibilă legătura ei 
după regule a priori. Acuma vom putea determina în mod mai 
exact și conceptele noastre despre un obiect în general. "Toate 
reprezentările au, ca reprezentări, obiectul lor, şi pot fi, la rândul 
Jor, iarăş obiecte ale altor reprezentări. Fenomenele sunt singu-
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($ 26) se va arăta, din felul cum e dată intuiţia empirică în 

senzibilitate, cumcă unitatea acestei intuiţii nu e alta decât a- 
ceea pe care categoria o prescrie în general, după precedentul 
$ 20, diversului unei intuiţii date, şi prin faptul deci că se 
explică valabilitatea ei a priori cu privire la toate obiectele sim- 
țurilor noastre, se va atinge abia pe deplin intenţia deducţiunii. 

Dar de un lucru n'am putut face abstracţie în demonstrația 
de mai sus,:anume de faptul că diversul trebuie să fie dat pen- 
tru intuiţie încă înaintea sintezei intelectului şi independent de 
ea; în ce fel însă, aceasta rămâne aci nehotărit. Căci, dacă 
mi-aş gândi un intelect care ar intui el însuş (cum ar fi un 
intelect divin care nu şi-ar reprezenta obiecte date, ci prin a 
cărui reprezentare obiectele înseși ar fi în acelaş timp date sau 
produse); atunci categoriile, cu privire la o atare cunoaştere, 
n'ar avea niciun înţeles. Ele sunt numai regule pentru un inte- 
lect a cărui întreagă facultate stă în gândire, adică în acţiunea 
de a aduce la unitatea apercepţiei sinteza diversului care i-a fost 

  

rele obiecte cari ne pot fi date în mod nemijlocit, şi ceeace aci 
se raportează în mod nemijlocit la obiect se chiamă intuiție. Or, aceste fenomene însă nu sunt obiecte în sine, ci ele înseşi sunt numai reprezentări cari îşi au iarăş obiectul lor, care deci nu mai poate fi intuit de noi, şi, prin urmare, poate fi numit obiect ne- empiric, adică transcendental= X. 

Conceptul pur despre acest obiect transcendental, (care de fapt „a toate cunoaşterile noastre, este totdeauna identic=X) este ceeace, în toate conceptele noastre empirice, poate da în general o raportare la un obiect, adică realitate obiectivă. Or, acest concept nu poate conţinea nicio intuiţie determinată şi nu va privi deci nimic altceva decât acea unitate care trebuie să se găsească într'un divers al cunoaşterii întrucât stă în raport cu un obiect. Acest raport însă nu este nimic altceva decât uni- tatea necesară a conștiinței, deci şi a sintezei diversului prin co- muna funcție a minţii de a-l uni într'o reprezentare. Or, deoarece această unitate trebuie considerată necesară a priori, (dat fiind că dealtfel cunoașterea ar fi fără obiect) atunci raportarea la un obiect transcendental, adică realitatea obiectivă a cunoasterii noastre empirice se va întemeia pe legea transcendentală zicând
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dat în intuiţie din altă parte, un intelect deci care, pentru sine, 
nu cunoaște nimic, ci leagă și ordonează numai materia pentru 
cunoaştere, intuiţia, care trebuie să i se dea prin obiect. Despre 
particularitatea intelectului nostru însă de a înfăptui a priori 
numai prin categorii şi numai prin acest fel şi număr al lor uni- 
tatea apercepţiei, nu se poate arăta nicio cauză, tot aşa cum nu 
se poate arăta dece noi avem tocmai aceste şi nu alte funcțiuni 
pentru judecăţi, sau dece timpul şi spaţiul sunt singurele forme 
ale intuiţiei noastre posibile. 

$ 22. 

Categoria n'are altă întrebuințare pentru cunoaşterea obiectelor 
decât aplicarea ei la obiecte ale experienţei 

A-şi gândi un obiect şi a cunoaşte un obiect nu e deci totuna. 
Cunoaşterea, anume, cere două lucruri: mai întâi conceptul prin 
care în general e gândit un obiect (categoria), şi, al doilea, in- 

  

că toate fenomenele, întrucât prin aceasta ar fi să ne fie date 
obiecte, trebuie să stea supt regule a priori ale unităţii lor sin- 
tetice, numai după cari e posibil raportul lor în intuiţia empirică, 
deci că ele trebuie să stea atât în experiență supt condiţii ale 
unităţii necesare a apercepției, cât şi în simpla intuiţie supt con- 
diţiile formale ale spaţiului şi timpului, ba că abia prin acelea 
devine posibilă orice experiență. 

4. Explicaţia prealabilă a posibilităţii categoriilor, 
ca cunoaşteri a priori 

Există numai o singură experienţă în care toate percepțiile 

sunt reprezentate ca fiind într'o legătură neîntreruptă şi legală; 
totaşa cum este numai un spaţiu şi un timp în care au loc toate 
formele fenomenului şi toată relația existenţei sau neexistenţei. 
Dacă se vorbeşte de diferite experienţe, atunci sunt numai atâ- 
tea percepții întrucât dânsele aparţin uneia şi aceleiaş expe- 
rienţe generale. Unitatea desăvârșită şi sintetică a percepțiilor 
constitue anume chiar forma experienţei, şi ea nu este nimic alt- 
ceva decât unitatea sintetică a fenomenelor după concepte,
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tuiţia prin care obiectul e dat; căci, dacă conceptului nu i sar 

putea da nicio intuiţie corespunzătoare, atunci el ar fi o cugetare 

după formă, dar fără niciun obiect, şi prin el nicio cunoaştere 

despre un obiect oarecare n'ar fi posibilă; deoarece, pe cât aș şti, 
n'ar exista nimic, şi nici n'ar putea exista ceva la care cugetarea 
mea ar putea fi aplicată. Or, toată intuiţia posibilă pentru noi 

e senzibilă (estetică), prin urmare cugetarea unui obiect în ge- 

neral printr'un concept pur al intelectului poate deveni la noi 
cunoaștere numai întrucât ea se raportează la obiecte. Intuiţia 
senzibilă este sau intuiţie pură (spaţiul şi timpul) sau intuiţie 
empirică a ceeace e reprezentat, prin senzaţie, în spaţiu şi în timp 
în mod nemijlocit ca real. Prin determinarea celei dintâi „noi 
putem: dobândi cunoaşteri a priori despre obiecte (în matema- 
tică), dar numai după formă, ca fenomene; afară de cazul când 
presupunem că există obiecte cari ni se pot demonstra numai în 
conformitate cu forma acelei intuiţii senzibile pure. Obiecte în 
spaţiu şi timp sunt date însă numai întrucât sunt percepții (re- 

    

Unitatea sintezei după concepte empirice ar fi cu totul con- 
tingentă şi, dacă acestea nu s'ar întemeia pe un principiu trans- 
cendental al unităţii, atunci s'ar putea ca o învălmăşeală de fe- . 
nomene să umple sufletul nostru fără ca totuş din aceasta să 
rezulte cândva experiență. Atunci însă, n'ar avea loc nicio ra- 
portare a cunoaşterii la obiecte, deoarece i-ar lipsi legătura după legi generale şi necesare „prin urmare ea ar fi, ce-i drept, in- tuiţie lipsită de gândire, dar nicicând cunoaştere, deci pentru noi atâta ca şi nimic. 

Condiţiunile a priori ale unei experiențe posibile în genera! sunt totodată condițiuni ale posibilităţii obiectelor experienţei. 
Or, eu susțin: categoriile amintite chiar acuma nu sunt nimic 
decât condițiunile gândirii pentru o experiență posibilă, aşa cum spațiul şi timpul conţin condițiunile intuitiei tot pentru aceasta. Prin urmare, şi acelea sunt concepte fundamentale de a gândi obiecte în general la fenomene, şi au deci a priori valabilitate 
obiectivă, ceeace, bine zis, am vrut să stim. 
i Posibilitatea însă, ba chiar necesitatea acestor categorii se intemeiază pe relaţia ce o are întreaga senzibilitate, şi cu ea şi toate fenomenele posibile, cu apercepţia originară, în care totul
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prezentări însoţite de senzaţii), deci prin reprezentare empirică. 
Prin urmare, conceptele pure ale intelectului, chiar când se 
aplică la intuiţii a priori (cum e în matematică), procură cu- 
noaștere numai într'atâta întrucât aceste „deci şi conceptele in- 
telectului cu ajutorul lor, pot fi aplicate la intuiţii empirice. 
Prin urmare, nici categoriile nu ne procură cu ajutorul intuiţiei 

cunoaştere despre obiecte, decât numai prin aplicarea lor po- 

sibilă la intuiție empirică, adică ele servesc numai pentru posibi- 

litatea cunoașterii empirice. Aceasta însă se numeşte experienţă. 

Prin urmare, categoriile n'au altă întrebuințare pentru cunoaşte- 

rea obiectelor decât numai întrucât acestea sunt considerate ca 

obiecte ale unei experienţe posibile. 

$ 23. 

Propoziția de mai sus este de cea mai mare importanţă; căci 

ez determină tot atât de bine limitele întrebuințării conceptelor 

trebuie să fie în mod necesar în conformitate cu condiţiunile 
unităţii desăvârşite a conștiinței de sine, adică trebuie să stea 
supt funcțiuni generale ale sintezei, anume ale sintezei după con- 
cepte, dat fiind că numai aci apercepția îşi poate dovedi a priori 
identitatea sa desăvârşită şi necesară. Aşa, conceptul unei cauze 
nu este nimic altceva decât o sinteză (a ceeace urmează în suc- 
cesiunea de timp, cu alte fenomene), după concepte, şi fără de-o 
atare unitate, care îşi are regula a priori, şi îşi supune sieşi fe- 

nomenele, nu s'ar găsi, în diversul percepţiilor, unitate a conşti- 
inței, desăvârşită şi generală, deci necesară. Acestea însă, în 
acest caz „nici n'ar aparținea unei experienţe, prin urmare ar fi 
fără de obiect, şi n'ar fi nimic decât un joc orb al reprezentări- 
lor, adică mai puţin decât un vis. 

“Toate încercările de a deriva acele concepte pure ale intelec- 
tului din experienţă şi de a le atribui o origine numai empirică 
sunt deci cu totul sterile şi zădarnice. Nu vreau să amintesc 
nimic de faptul că d. ex. conceptul unei cauze cuprinde în sine 
caracterul de necesitate pe care nu o poate da nicio experienţă, 
care, ce-i drept, ne învaţă: că după un fenomen urmează de obi- 
ceiu altceva, dar nu că ar trebui să urmeze în mod necesar după
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pure ale intelectului cu privire la obiecte, precum Estetica trans- 
cendentală determină limitele întrebuințării formei pure a in- 
tuiţiei noastre senzibile. Spaţiul şi timpul, ca condiţii ale posi- 
bilităţii cum ne pot fi date obiecte, n'au altă valabilitate decât 
pentru obiecte ale simţurilor, deci numai ale experienței. Peste 
aceste limite, ele nu reprezintă absolut nimic; căci ele sunt numai 
în simțuri şi nu au, în afară de aceste, nicio realitate. 

Conceptele pure ale intelectului sunt libere de această limi- 
tare, şi se întind asupra obiectelor intuiţiei în general, fie că ea 
se aseamănă cu a noastră sau ba, numai dacă ea este senzi- 
bilă şi nu intelectuală. Această întindere mai largă a concep- 
telor peste intuiţia noastră senzibilă nu ne ajută însă la nimic. 
Căci atunci avem concepte goale despre obiecte; despre cari, 
ori de sunt numai cândva posibile sau ba, noi nici nu putem 
judeca prin acele concepte, avem deci simple forme ale cugetărilor 
fără realitate obiectivă, deoarece n'avem la îndemână nicio in- 
tuiție la care unitatea sintetică a apercepţiei „pe care singură o 

  

el, nici că s'ar putea face a priori şi în mod cu totul general con- cluzia din aceasta ca dintr'o condiţie la consecință. Dar acea regulă empirică a asociaţiei, pe care trebuie să o presupunem totdeauna când zicem: că totul în succesiunea întâmplărilor stă astfel supt regule că nicicând nu se întâmplă ceva ce n'ar fi precedat de ceva după care urmează totdeauna: aceasta, ca o lege a naturii, pe ce se întemeiază ea oare, întreb eu? şi cum e posibilă chiar această asociaţie? Principiul posibilităţii asocia- ției diversului, întrucât se găseşte în obiect, se numeşte afini- tatea diversului. Intreb deci, cum vă explicaţi afinitatea inte- grală a fenomenelor (prin care ele trebuie să stea supt legi con- stante şi să fie cuprinse supt ele)? 
După principiile mele, ea se poate înțelege foarte bine. "Toate fenomenele posibile aparţin ca reprezentări, întregei conştiinţe de sine posibile. 

| De aceasta însă, ca o reprezentare transcendentală, identita- tea numerică e inseparabilă şi certă a priori, doarece nimic nu poate intra în cunoaștere, afară de cu ajutorul acestei apercepţii originare. Or, deoarece această identitate trebuie să intre în mod necesar în sinteza oricărui divers al fenomenelor, întrucât
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conţin acelea „ar putea fi aplicată, putând ele astfel să determine 
un obiect. Numai a noastră intuiţie senzibilă şi empirică le poate 
da înţeles şi însemnătate. 

Presupunând deci existenţa unui obiect al unei intuiţii ne- 
senzibile, noi îl putem reprezenta fără îndoială, prin toate pre- 
dicatele cari sunt cuprinse acuma în presupoziţia că lui nu i se 

atribuie nimic ce aparține intuiţiei senzibile: deci, să nu aibă în- 
tindere sau să nu fie în spaţiu, ca durabilitatea sa să nu fie 

timp, ca în el să nu se găsească nicio schimbare (succesiune a 

determinaţiunilor în timp), etc. Totuş aceasta nu este cunoaştere 
propriu zisă dacă arăt numai cum nu este intuiţia obiectului, 
fără a putea spune, ce anume e cuprins în ea; căci atunci eu 

nici n'am reprezentat posibilitatea unui obiect pentru conceptul 

meu intelectual pur, deoarece n'am putut da o intuiţie ce i-ar 
corespunde, ci am fost numai în stare să spun că a noastră nu 

e valabilă pentru el. Dar cel mai important lucru este aci că la 
aşa ceva nici chiar o unică categorie n ar putea fi aplicată: d, ex. 

  

ea urmează a deveni cunoaştere, fenomenele sunt supuse unor 
condițiuni a priori, cu cari sinteza lor (a aprehensiunii) trebuie 
să fie cu desăvârșire în conformitate. Or, reprezentarea unei 
condițiuni generale, după care un anumit divers, (deci într'un 
mod uniform) poate fi pus, se numește o regulă, şi dacă trebuie 
pus așa, o lege. Prinurmare, toate fenomenele stau, într'o le- 
gătură desăvârşită după legi necesare şi deci într'o afinitate 
franscendentală, din care cea empirică e numai consecinţa. 

Afirmația că natura s'ar îndrepta după principiul nostru su- 
biectiv al apercepţiei, ba chiar ar depinde de el cu privire la 
legalitatea ei, este desigur foarte paradoxală şi stranie. Con- 
siderându-se însă că această natură nu este în sine decât o to- 
talitate de fenomene, deci nu este un obiect în sine, ci numai 
o multitudine de reprezentări ale minţii, atunci nu ne vom mira 
de a o vedea numai în facultatea originară a toată cunoaşterea 
noastră, anume în apercepţia transcendentală, în acea unitate 
pentru care singură ea se poate numi obiect al oricărei expe- 
riențe posibile „adică natură; şi că noi, chiar deaceea, putem și 
cunoaște această unitate a priori „deci şi ca necesară, ceeace 
fără îndoială că n'am putea face dacă ea ar fi dată în sine în
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conceptul unei substanţe, adică a ceva ce ar putea exista ca su- 

biect „dar nicicând numai ca predicat, despre care nici nu ştiu 

dacă ar putea exista un obiect oarecare ce ar corespunde acestei 
determinări a cugetării, dacă intuiţia empirică nu mi-ar da cazul 

aplicaţiei. Dar mai multe despre aceasta în cele ce urmează. 

Ş 24. 

Despre aplicarea categoriilor la obiecte ale simțurilor 

în general 

Conceptele pure ale intelectului se raportează numai prin in- 

telect la obiecte ale intuiţiei în general, fără precizarea ori de 

ea este a noastră sau oarecare alta „totuş senzibilă, sunt însă 

tocmai de aceea simple forme de gândire, prin care încă nu se 
cunoaște niciun obiect determinat. Sinteza sau legătura diver- 

sului în ele se raporta numai la unitatea apercepției. și era, 

  

mod independent de primele izvoare ale gândirii noastre. Căci 
atunci n'aş şti de unde ar fi să luămi propoziţiile sintetice ale 
unei atari naturi unitare, deoarece, în acest caz, noi am trebui 
să le împrumutăm dela obiectele naturii înseş. Deoarece însă 
aceasta sar putea întâmpla numai în mod empiric: atunci de 
aci nu sar putea scoate altă unitate decât una numai contin- 
gentă, care însă pe departe nu ajunge pentru legătura necesară 
pe care o înțelegem când zicem natură. 

Deducţiunea conceptelor pure ale intelectului 

Sectiunea a treia 

Despre raportul intelectului cu obiecte în general 
şi despre posibilitatea de a le cunoaste a priori 

__ Ceeace, în secţiunea precedentă, am expus în mod separat şi 
în detaliu vom prezenta acuma la un loc și în mod continuu. 
Sunt trei izvoare subiective de cunoaştere pe cari se întemeiază 
posibilitatea unei experienţe în general şi cunoaşterea obiectelor
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prin acest fapt, temeiul posibilităţii cunoaşterii a priori, întrucât 
se întemeiază pe intelect, şi deci nu numai transcendentală, ci 
şi numai pur intelectuală. Dar, deoarece în noi o anumită formă 
stă a priori la baza intuiţiei senzibile, care se întemeiază pe re- 
ceptivitatea puterii de reprezentare (senzibilitate), atunci inte- 
lectul, ca spontaneitate ;poate determina simţul intern prin di- 

versul reprezentărilor date în conformitate cu unitatea sintetică 

a apercepţiei, şi poate gândi astfel a priori unitatea sintetică a 

apercepției  diversului intuiției senzibile, ca condiţie supt care 

toate obiectele intuiţiei noastre (omenești) trebuie să stea în 
mod necesar, prin care fapt deci categoriile, ca simple forme de 
cugetare, dobândesc realitate obiectivă, adică aplicare la obiecte 
cari ne pot fi date în intuiţie, dar numai ca fenomene; căci numai 
despre acestea noi suntem în stare să avem o intuiție a priori. 

Această sinteză a diversului intuiţiei senzibile, care e a priori 

posibilă şi necesară, poate fi numită figurativă (synthesis spe- 

ciosa), spre deosebire de aceea care, cu privire la diversul unei 

ei: simțul, imaginația şi apercepţia; fiecare din ele poate fi con- 
siderat ca empiric, anume în aplicarea la fenomene date, toate 
însă sunt şi elemente sau temelii a priori cari ele înseși fac posi- 
bilă această întrebuințare empirică. Simțul prezintă fenomenele 
în mod empiric în percepție, imaginația în asociaţie (şi repro- 
ducţie), apercepția în conştiinţa empirică a identităţii acestor re- 
prezentări reproductive cu fenomenele, prin care au fost date, 
deci în recunoaştere. 

Dar, la baza tuturor percepţiilor stă a priori intuiţia pură (cu 
privire la ele ca reprezentări forma intuiției interne, timpul), 
la baza asociaţiei sinteza pură a imaginaţiei, şi la cea a conştiin- 
ţei empirice apercepţia pură, adică identitatea desăvârşită a 
Eului propriu în toate reprezentările posibile. 

Or, dacă vrem să urmărim principiul intern al acestei legături 

- a reprezentărilor până la acel punct în care toate trebuie să con- 

cureze pentru a dobândi abia aci unitate a cunoașterii pentru o 

experienţă posibilă, atunci noi trebuie să pornim dela apercepția 

pură. Toate intuiţiile nu sunt pentru noi nimic şi nu ne intere- 

sează chiar deloc, dacă nu pot fi primite în conştiinţă, fie că 

ele intră în ea în mod direct sau indirect, și numai prin aceasta 

este posibilă experienţa. Noi ne suntem conştii a priori de iden-
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intuiţii în general, ar fi gândită în simpla categorie, şi se nu- 
meşște legătură a intelectului (synthesis intellectualis); amândouă 

sunt transcendentale, nu numai deoarece ele înseşi procedează a 

priori, ci fiindcă întemeiază şi posibilitatea altei cunoaşteri a 

priori 

Totuş, sinteza figurativă, dacă priveşte numai unitatea origi- 
nar-sintetică a apercepţiei, adică această unitate transcendentală 
care e gândită în categorie, trebuie să se cheme, spre deosebire 
de legătura numai intelectuală, sinteza transcendentală a ima- 
ginaţiei. Imaginaţia este lacultatea de a reprezenta un obiect şi 
fără prezența sa în intuiţie. Or, deoarece toată intuiţia noastră 
e senzibilă, imaginaţia aparţine senzibilității, din cauza condiţiei 
subiective numai supt care ea poate da conceptelor intelectului 
o intuiţie corespunzătoare; întrucât însă totuş sinteza ei e o 
făptuire a spontaneităţii, care e determinantă, şi nu, ca simţul, 
numai determinabilă, poate deci determina a priori simţul după 
forma sa în conformitate cu imaginaţia, atunci, într'atâta ima- 

  

titatea desăvârşită a Eului propriu cu privire la toate reprezen- 
tările cari pot aparţinea cândva cunoaşterii noastre, ca de o 
condiţie necesară a posibilităţii tuturor reprezentărilor, (deoarece 
acestea reprezintă în mine ceva totuş numai prin faptul că apar- țin cu toate celelalte unei conştiinţe, deci trebuie să poată fi legate cu ele cel puţin în aceasta). Acest principiu e bine sta- bilit a priori şi poate fi numit principiul transcendental al unității a tot diversul reprezentărilor noastre (deci şi în intuiţie). Or, unitatea diversului într'un subiect este sintetică; prin urmare, apercepţia pură dă la mână un principiu al unităţii sintetice a diversului în toată intuiţia posibilă *), 

  

”) Acestei propoziţii să se dea mare atenţie, importanţă. "Toate reprezentările au o relaţie necesară cu o conştiinţă em- pirică posibilă; căci, dacă n'ar avea-o, şi ar fi cu desăvârşire imposi- bil de a ne deveni conştii de ele; atunci asta ar însemna atâta că ele nici nu există. Toată conştiinţa. empirică are însă o relaţie necesară cu o conştiinţă  transcendentală (care precedează orice experienţă  osebită), adică conştiinţa de mine însumi ca apercepţie originară. E deci abso- lat necesar ca, în cunoaşterea mea, toată conştiinţa să aparţină unei con- ştiinţe (de mine însumi). Or, aci este o unitate sintetică a diversului (con- ştiinţei) care e cunoscută a priori, şi formează în acelaş mod baza pentru 

deoarece ea e de mare
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ginaţia este o facultate de a determina a priori senzibilitatea, 
şi sinteza ei a intuițiilor, în conformitate cu categoriile, trebuie 

să fie sinteza transcendentală a imaginaţiei, ceeace este un efect 

al intelectului asupra senzibilităţii şi întâia aplicare a lui (tot- 
odată temeiul tuturor celorlalte) la obiectele intuiţiei pentru noi 
posibile. Ea este, ca figurativă, osebită de sinteza intelectuală 
produsă, fără orice imaginaţie, număi prin intelect. Or, întrucât 
imaginaţia este spontaneitate „eu o numesc uneori şi imaginaţie 
productivă şi o deosebesc prin aceasta de cea reproductivă a 
cărei sinteză e supusă numai unor legii empirice, adică celor ale 
asociaţiei, şi care deci nu contribue cu nimic la explicarea posi- 
bilităţii cunoaşterilor a priori, aparţinând din această cauză nu 
filozofiei transcendentale, ci psihologiei. 

Aci e acum locul să explicăm paradoxul care trebuia să fie ob. 
servat de oricine la expunerea formei simțului intern ($ 6): 
anume cum acesta ne reprezintă conștiinței chiar şi pe noi înșine, 

  

Această unitate sintetică presupune însă o sinteză, sau o cu- prinde în sine, şi dacă aceea să fie a priori necesară, atunci şi cea din urmă trebuie să fie o sinteză a priori. Prinurmare, uni- tatea transcendentală a apercepției se raportează la sinteza pură a imaginaţiei, ca o condiţie a priori a posibilității oricărei combinări a diversului într'o cunoaştere, Poate avea însă loc a priori numai sinteza productivă a imaginaţiei; căci cea repro- ductivă se întemeiază pe condiţii ale experienţei. Prinurmare, principiul unităţii necesare a sintezei pure (productive) a ima- PNI NINA di 
propoziţii sintetice a priori cari se ra 
spaţiul şi timpul pentru astfel de 
intuiţiei. Propoziția sintetică zicând 
diversă trebuie să fie legată într'o 

portează la gândirea pură, aşa cum 
propoziţii cari privesc numai forma 
că toată conştiinţa empirică 

se va neglija faptul că simpla repr 
lalic (a căror unitate colectivă ea o face posibilă), este conştiinţa trans- cendentală. Or. această reprezentare poate fi clară (conştiinţa empirică) sau obscură, aceasta n'are aci nicio importanţă, şi nici chiar realitatea ei nu interesează; ci posibilitatea formei logice a toată cunoaşterea se întemeiază în mod necesar pe raportul cu această apercepţie ca fa- cultate.
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numai aşa cum ne aparem nouă, nu aşa cum suntem în noi 
înşine, deoarece noi ne intuim numai cum suntem afectați în 
interior, ceeace pare a fi contradictoriu, întrucât noi am trebui 
să ne ţinem pasivi faţă de noi înşine; din care cauză se preferă 
de obiceiu în sistemele de psihologie de a prezinta simțul intern 
ca facultate a apercepției (ceeace noi distingem cu îngrijire). 

Ceeace determină simțul intern este intelectul şi facultatea sa 
originară de a lega diversul intuiţiei, adică de a-l aduce supt o 
apercepție (pe care se întemeiază însăș posibilitatea sa). Or, 
deoarece intelectul, în noi oameni, nu este o facultate a intui- 
ţiilor, şi totuş nici nu poate primi în sine intuiţia, chiar dacă ar 
fi dată în senzibilitate pentru a lega așazicând diversul propriei 
sale intuiţii, atunci sinteza sa, dacă el e considerat pentru sine sin- 
gur, nu este altceva decât unitatea acţiunii de care „ca atare, el 
işi este conştiu și fără senzibilitate, prin care însă el însuş e 
in stare să determine senzibilitatea în interior cu privire la di- 
versul ce-i poate fi dat după forma intuiţiei senzibilităţii. Inte- 
lectul deci săvârşeşte, supt numele unei sinteze franscendentale 

ginaţiei este, înaintea apercepțţiei, baza posibilităţii a toată cu- noaşterea, mai ales a experienţei. 
Or, sinteza diversului în imaginaţie noi o numim transcen- 

dentală, dacă, fără deosebirea intuiţiilor, ea nu se raportează la 
nimic altceva decât numai, a priori, la legarea diversului, şi 
unitatea acestei sinteze se numeşte transcendentală, dacă ea, 
cu privire la unitatea originară a apercepțţiei, e reprezentată ca fiind a priori necesară. Deoarece însă aceasta din urmă este la baza posibilităţii oricărei cunoașteri, unitatea transcendentală a sintezei imaginaţiei este forma pură a toată cunoașterea posi- bilă, prin care deci toate obiectele unei experiențe posibile tre- 
buiesc reprezentate a priori. 

Unitatea apercepţiei cu privire la sinteza imaginației este intelectul, şi aceeaş unitate, cu privire la sinteza transcendentală a imaginaţiei, intelectul pur. Aşadar, sunt în intelect cunoașteri pure a priori, cari conţin unitatea necesară a sintezei pure a imaginaţiei, cu privire la toate fenomenele posibile. Acestea sunt însă categoriile, adică concepte pure ale intelectului. prinurmare puterea de cunoaştere empirică a omului conține în mod necesar un intelect care se raportează ]a toate obiectele simțurilor, desi
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a imaginației, asupra subiectului pasiv a cărui facultate dânsul 

este, acea acțiune despre care spunem cu drept cuvânt că sim- 

ţul intern e afectat prin ea. Apercepţia şi unitatea ei sintetică 

lipseşte aşa de mult să fie identică cu simţul intern, încât, dim- 

potrivă, aceea, ca izvor al oricărei legături, se îndreaptă spre 

diversul intuiţiilor în general supt numele de categorii, înaintea 

oricărei intuiţii senzibile, spre obiecte în general; pecând sim- 
ţul intern conține simpla formă a intuiţiei, dar fără legătura 
diversului în ea, deci nu conţine încă nicio intuiție determinată, 
care e posibilă numai prin conştiinţa determinării sale prin ac- 
ţiunea transcendentală a imaginaţiei, (influența sintetică a inte- 
lectului asupra simțului intern) pe care am numit-o sinteză fi- 
gurativă. 

Observăm acestea totdeauna şi în noi. Noi nu putem să ne 
gândim o linie fără a o trage în gând, să ne gândim un cerc, 
fără a-l descrie nici să ne reprezentăm cele trei dimensiuni ale 
spaţiului fără a pune din acelaș punct trei linii perpendicular pe 
olaltă, şi nici chiar timpul fără ca, în tragerea unei linii drepte 

numai cu ajutorul intuiţiei şi al sintezei ei prin imaginaţie, supt cari stau deci toate fenomenele ca date pentru o experiență po- sibilă. Or, deoarece această raportare a fenomenelor la o expe- riență posibilă este şi ea necesară, (deoarece fără de aceasta n am dobândi prin ele absolut nicio cunoaștere, şi deci ele nu ne-ar interesa deloc), atunci urmează că intelectul pur, cu ajuto- rul categoriilor, este un principiu formal şi sintetic al tuturor experienţelor, şi că fenomenele au o raportare necesară la in» telect. 

Acuma vrem să expunem nexul necesa r al intelectului cu fe- nomenel e cu ajutorul categoriilor, pornind de jos în sus, adică dela ceea ce-i empiric. Ceeace ne este dat mai întâi este feno- menul „care, dacă e unit cu conștiință, se numește percepţie (fără de raportarea la o conştiinţă, cel puţin posibilă, fenomenul n ar putea deveni nicicând pentru noi un obiect al cunoaşterii, şi deci nar fi pentru noi nimic, şi „deoarece în sine el n'are nicio realitate obiectivă și există numai în cunoaştere, el n'ar fi pretutindeni nimic). Deoarece însă orice” fenomen conține o diversitate, deci diverse percepții se găsesc în minte fărămitate in Sine şi separate, atunci e necesară o legătură a lor pe care



Teoria elem. P. Il-a. Div. 1-a. Cart. l-a. C. 2. S. 2-a 

(care să fie reprezentarea exterioară figurativă a timpului) să 
dăm atenţie numai acţiunii sintezei diversului, prin care noi de- 
terminăm în mod succesiv simțul intern, dând prin aceasta aten- 
ție succesiunii acestei determinări în el. Mişcarea, ca acţiune a 
subiectului, (nu ca determinare a unui obiect), *) prin urmare 
sinteza diversului în spaţiu, dacă facem abstracţie de acesta şi 
dăm atenţie numai acţiunii prin care determinăm simțul intern 
după forma sa, produce chiar mai întâi conceptul succesiunii. 
Intelectul găseşte deci, în acesta, nu cumva acuma o astfel de 
legătură a diversului, ci o produce afectându-l. Problema însă, 
cum Eul, care cuget „este deosebit de Eul care se intueşte pe 
sine însuş (întrucât îmi pot reprezenta, cel puţin ca posibil, şi 
alt mod de intuire) şi totuş e identic cu acest din urmă ca acelaş 
subiect, cum, deci, pot zice: Bu, ca inteligență şi subiect cu- 
getător, mă cunosc pe mine însumi ca obiect cugetat, întrucât eu 

  

* Mişcarea unui obiect în spaţiu nu intră într'o ştiinţă pura, prin- 
urmare nici în geometrie; deoarece, că ceva e mobil, nu poate fi cunoscut 
a priori, ci numai prin experienţă, Dar mişcarea ca descriere a 
unui spaţiu este un act pur al sintezei succesive a diversului în intuiţia 
exterioară în general prin imaginaţia productivă, şi intră nu numai !n 
geometrie „ci chiar în filosofia transcendentală. 
DR N II 

n'o pot avea în simţ însuş. Este deci în noi o facultate activă a sintezei acestui divers, pe care o numim imaginaţie, şi a cărei acţiune aplicată în mod nemijlocit la percepții eu o numesc apre- 
hensiune *). Imaginaţia urmează anume să prindă diversul in- 
tuiției într'o imagine; mai înainte deci, ea trebuie să primească impresiile în activitatea sa, adică să le aprehendeze. 

E însă clar că chiar această aprehensiune a diversului singură încă n'ar produce nicio imagine şi niciun nex al impresiilor, dacă n'ar exista un principiu subiectiv, de a chema o percepţie, dela care mintea a trecut la alta, la cea următoare, reprezentând ast- 
") Că imaginaţia e un ingredient ne 

desigur nu sa gândit niciun psiholoo. 

deoarece se credea că simţurile nu ne dau numai impresii, ci le şi com 
PR - : 

: îmi 
: 

g 

bină chiar, şi ar „produce imagini ale obiectelor, la care fără îndoială 
pe lângă receptivitatea impresiilor, se cere încă ceva mai muult o funcţiune a sintezei lor. 

Anume
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îmi sunt dat în intuiţie încă peste aceasta, numai, aşa ca cele- 
lalte fenomene, nu cum sunt înaintea intelectului, ci cum îmi 
apar, această problemă, zic, nu cuprinde nici mai multă nici 
mai puţină dificultate decât este aceea de a şti cum îmi pot fi 
mie însumi în general un obiect şi anume al intuiţiei şi percep- 
ţiilor interne. Dar, că totuș trebuie să fie așa se poate arăta, 
considerându-se spaţiul numai ca formă pură a fenomenelor 
simţurilor exterioare, în mod lămurit prin aceea că noi nu ne 
putem reprezenta timpul, care doar nu este nicidecum un obiect 
al intuiţiei externe, decât supt imaginea unei linii întrucât o 
tragem, fără de care mod de expunere noi nici n'am putea cu- 
noaște unitatea măsurii sale; totașa se poate arăta că noi trebuie 
să luăm determinarea lungimii timpului sau şi a locurilor în timp 
pentru toate percepțiile interne dela ceeace obiectele externe 
prezintă ca variabil, prin urmare noi trebuie să ordonăm deter- 

minațiunile simțului intern tot în acelaș mod ca fenomene în 

timp, cum le ordonăm pe cele ale simțului extern în spațiu; prin 
urmare, dacă admitem, despre cele din urmă, că prin ele cu- 

noaștem obiecte numai întrucât suntem afectaţi din afară, noi 

trebuie să admitem şi despre simţul intern „că prin el noi ne 

intuim pe noi înşine numai aşa cum suntem în intern afectați 

  

fel serii întregi de percepții, adică dacă n'ar exista o facultate 

reproductivă a imaginaţiei, facultate care şi ea este deci numai 
empirică, Da 

Deoarece însă „când reprezentări, aşa cum se adună la în- 

tâmplare, s'ar reproduce una pe alta fără deosebire, iarăş n'ar 
rezulta niciun nex determinat al lor, ci numai îngrămădiri neregu- 
ate ale lor, deci nicio cunoaştere; atunci reproducţiunea lor tre- 
buie să aibă o regulă, după care o reprezentare intră în ima- 
ginaţie, în legătură mai mult cu una, decât cu alta. Acest prin- 

cipiu subiectiv şi empiric al reproducţiunii după regule se nu- 
meşte asociația reprezentărilor. , , 

acă însă această unitate a asociaţiei n'ar mai avea şi un prin- 
cipiu obiectiv, astfel că ar fi imposibil ca fenomenele să fie apre- 
endate de imaginaţie în altfel decât supt condiţiunea unei uni- 

tăţi sintetice posibile a acestei aprehensiuni, atunci ar fi şi ceva 
cu totul contingent ca fenomenele să se potrivească într un nex 

al cunoaşterii omeneşti. Căci, deşi am avea facultatea de a



152 Teoria elem. P. l-a. Div. I-a. Cart, I-a. C. 2. S$. 2-a 

de noi înşine, adică, în ce priveşte intuiţia internă, noi cunoa- 
ştem subiectul nostru propriu numai ca fenomen, nu însă după 
ceeace este în sine *). 

$ 25. 

Dimpotrivă eu îmi sunt conştiu de Eul propriu în sinteza 
transcendentală a reprezentărilor în general, deci în unitatea o- 
riginară sintetică a apercepţiei, nu cum îmi apar, nici cum sunt 
în mine însumi, ci numai că sunt, Această reprezentare este o 
cugetare, nu o intuire. Or, deoarece pentru cunoașterea Eului 
nostru, pe lângă acţiunea gândirii care aduce diversul oricărei 
intuiţii posibile la unitatea apercepţiei, încă mai e nevoie de un 
anumit mod de intuiţie, prin care e dat acest divers, atunci, ce-i 
drept, existența mea proprie nu este fenomen (cu atât mai 

*) Nu văd cum se poate găsi atâta dificultate în faptul că simţul in- 
tern ar fi afectat de noi înşine. Fiecare act al atenţiei ne poate da 
un exemplu despre aceasta. Intelectul determină aci totdeauna simţul 
intern, în conformitate cu legătura pe care o cugetă, spre intuiţia in ternă care corespunde diversului în sinteza intelectului. Cât de mult c afectată de obiceiu aci mintea, va putea oricine observa în sine-şi. 

    

  

asocia percepții, ar rămânea totuş în sine cu desăvârșire nede- terminat şi contingent dacă ele ar şi fi asociabile; şi în cazul când n 'ar fi, atunci ar fi posibilă o mulțime de percepții şi chiar poate o senzibilitate întreagă, în care s'ar găsi multă conştiinţă empirică în mintea mea, dar fărămițată, şi fără ca să aparţină unei conştiinţe de mine însumi, ceeace însă e imposibil. Căci, numai prin faptul că toate percepțiile le socotesc la o conştiinţă (a apercepţiei originare) eu pot zice la toate percepțiile: că eu îmi sunt conştiu de ele. Trebuie să fie deci un principiu obiectiv. adică de înţeles a priori înaintea tuturor legilor empirice ale imaginaţiei, pe care se întemeiază posibilitatea, ba chiar necesi- tatea unei legi ce se întinde asupra tuturor fenomenelor, de a le
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puţin simplă aparenţă), dar determinarea existenţei *) mele poate 

avea loc numai în conformitate cu forma simțului intern după 
modul osebit cum este dat diversul ce-l leg în intuiţia internă, 

şi eu nu am deci, după acestea, nicio cunoaștere despre mine 

cum sunt, ci numai cum îmi apar mie însumi. Conştiinţa de sine 

nu este deci nici pe departe o cunoaştere de sine, cu toate ca- 

tegoriile cari constituesc cugetarea unui obiect în general prin 

legarea diversului într'o apercepţie. Aşa cum pentru cunoaşterea 

unui obiect deosebit de mine mai am nevoie, pe lângă gândirea 

  

*) Acel: Eu cuget, exprimă actul de a determina existenţa mea. Exis- 

tența este deci acuma dată prin aceasta, dar modul cum am s'o determin, 

adică cum să pun în mine diversul aparţinând ei, încă nu e dat prin a- 

ceasta. Pentru aceasta e nevoie de autointuire, care are la bază o formă 

dată a priori, adică timpul, care e senzibilă şi aparţine receptivităţii a 

ceea ce e determinabil. Or, dacă nu mai am o altă autointuire, care dă 

determinanta în mine, de a cărei spontaneitate îmi sunt numai conştiu, 

totaşa înaintea actului determinării cum dă timpul ceea ce-i de- 

terminabil, atunci eu nu pot determina existența mea, ca a unei fiinţe 

spontane, ci eu îmj reprezint numai spontaneitatea gândirii mele, adică 

a determinării, şi existența mea rămâne totdeauna numai în mod senzibil, 

determinabilă, adică rămâne o existenţă a unui fenomen. “Totuş această 

spontaneitate face ca eu să mă numesc inteligenţă.. 

Pe acesta însă nu-l putem găsi nicăiri altundeva, decât în princi- 

piul de unitate a apercepţiei, cu privire la toate cunoaşterile cari 
ar fi să-mi aparţină. După acest principiu, absolut toate feno- 

menele trebuie astfel să intre în minte, sau să fie aprehendate, 
ca să concorde la unitatea apercepţiei, ceeace fără o unitate 
sintetică în legătura lor, care este deci şi obiectiv necesară, a 
fi imposibil, într” 

Unitatea obiectivă = toată conştiinţa (empirică) într o con- 
ştiinţă (a apercepției originare) este deci condiția necesară Sie 

a toată percepţia posibilă, şi afinitatea tuturor fenomenelor sia 
propiate sau depărtate) este o urmare necesară a unei si 
teze în imaginaţie, care e întemeiată a priori pe egule. iori 

Imaginaţia este deci și ea o facultate a unei sinteze a priori, 
din care cauză noi îi dăm numele de imaginație productivă şi, 

întrucât cu privire la tot diversul fenomenului ea n are a Rai 
decât unitatea necesară în sinteza acesteia, aceasta poate îi nu-
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unui obiect în general (în categorie), totuş încă de o intuiţie 
prin care determin acel concept general, aşa şi pentru cunoaş- 
terea Eului meu propriu mai am nevoie, pe lângă conştiinţă, 
sau în afară de faptul că mă gândesc pe mine, încă de o in- 
tuiţie a diversului în mine prin care determin această cugetare; 
şi eu exist ca inteligență care îşi este conștie numai de facul- 
tatea ei de legare, dar care, cu privire la diversul pe care tre- 
bue să-l lege. fiind supusă unei condițiuni limitative pe care ea 
o numește simţ intern, nu poate face intuitivă acea legătură de- 
cât după raporturi de timp cari se află cu totul în afară din 
conceptele intelectuale propriu zise; prin urmare, acea inteli- 
genţă se poate cunoaște pe sine totuş numai cum îşi apare 
sieşi, în vederea unei intuiţii (care nu poate fi intelectuală şi nu 
poate fi dată prin intelect însuş), nu cum ea sar cunoaşte dacă 
intuiţia ei ar fi intelectuală, 

$ 26. 

Deducţiunea transcendentală a întrebuințării empirice, 
în general posibilă, a conceptelor pure ale intelectului 

In deducțiunea metafizică s'a expus a priori în general origi- 
nea categoriilor prin concordanța lor deplină cu funcțiunile lo- 
gice generale ale gândirii, în cea rranscendentală însă posibili- tatea lor ca cunoaşteri a priori despre obiecte ale unei intuiții 
a O NO 
mită funcțiunea transcendentală a imaginaţiei. E prin urmare, „ce-i drept, cam straniu, dar din cele expuse încă de înţeles că numai cu ajutorul acestei funcțiuni transcendentale a imagina- ţiei devine posibilă afinitatea fenomenelor, cu ea asociaţia şi prin aceasta, în sfârșit, reproducţiunea după legi, prin urmare experiența însăşi: deoarece fără de ea niciun fel de concepte despre obiecte nu s'ar aduna într'o experienţă. Căci Eul stabil şi permanent (al apercepţiei pure) constitue corelatul tuturor reprezentărilor noastre, întrucât e numai po- sibil să devenim conştii de ele, şi toată conștiința aparţine unei apercepții pure atotcuprinzătoare. aşa cum toată intuiţia sen- zibilă, ca reprezentare, aparţine unei intuiţii interne pure, a-
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în general ($ 20, 21). Acuma urmează să explicăm posibili- 
tatea de a cunoaşte a priori prin categorii obiectele oricari s'ar 
putea prezenta simțurilor noastre, şi anume nu după forma in- 
tuiţiei lor „ci după legile legăturii lor, deci de a prescrie aşa- 
zicând naturii legea şi de a o face chiar posibilă. Căci, fără de 
această a ei potrivire nu s'ar înţelege cum tot ce sar putea 
numai prezinta simțurilor noastre ar trebui să stea supt legi 
cari își au originea a priori numai în intelect. 

Mai întâiu, notez că prin termenul de sinteză a aprehensiunii 
eu înțeleg compunerea diversului într'o intuiţie empirică, prin 
care fapt devine posibilă percepţia, adică o conştiinţă empi- 
rică a ei, (ca fenomen). 

Noi avem forme ale intuiţiei senzibile, atât externe cât şi 
interne, a priori în reprezentările de spaţiu şi timp, şi cu aceste 
trebuie să fie totdeauna în conformitate sinteza aprehensiunii 
diversului fenomenului, deoarece ea însăş nu poate avea loc 
decât după această formă. Dar spaţiul şi timpul sunt reprezen- 
tate în ele a priori nu numai ca forme ale intuiţiei senzibile, ci 
chiar ca intuiţii (ce conţin o diversitate), deci cu determinarea 
unității acestui divers (vezi Estetica transcendentală) *). Prin 

*) Spaţiul, reprezentat ca obiec t, (cum de fapt se cere în geometrie), 

conţine mai mult decât numai forma intuiţiei, anume prinderea diver- 

ului, dat după forma senzibilităţii, într'o reprezentare intuitivă, ast- 
fel că forma intuiţiei dă numai diversitate, intuiţia formală 

  

  

nume timpului. Această apercepţie este deci aceea care trebue 

să se adauge la imaginaţia pură pentru a face funcțiunea ei in- 
telectuală, Căci, în sine, sinteza imaginaţiei, deşi exercitată 

a priori, este totuş oricând senzibilă, deoarece ea leagă di- 

versul numai așa cum apare în intuiţie, d. e. figura unui triun- 
ghiu. Prin raportarea diversului însă la unitatea apercepției se 

vor putea produce concepte cari aparţin intelectului, dar nu- 

mal cu ajutorul imaginaţiei cu privire la intuiţia senzibilă. 
vem deci o intuiţie pură, ca o facultate fundamentală a su- 

fletului omenesc, care stă a priori la baza oricărei cunoașteri. 
u ajutorul ei, noi aducem în legătură diversul intuiţiei pe de- 

oparte cu condiţia unităţii necesare a âpercepţiei pure pe de
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urmare chiar unitatea sintezei diversului, în afară din noi sau 
în noi, deci şi o legătură cu care trebue să fie în conformitate 

tot ce ar urma să se reprezinte în mod determinat în spaţiu sau 

în timp, este dată a priori, ca o condiţie a sintezei oricărei 

aprehensiuni, în acelaș timp acuma cu (nu în) aceste intuiții. 
Această unitate sintetică însă nu poate fi alta decât cea a le- 
găturii diversului unei intuiții date în general într'o conştiinţă 
originară, în conformitate cu categoriile, aplicată numai la in- 
tuiţia noastră senzibilă. Prin urmare, toată sinteza, prin care 
chiar percepţia devine posibilă, stă supt categorii şi, deoarece 
experienţa este cunoaștere prin percepții legate, categoriile sunt 
condiții ale posibilităţii experienţei şi sunt deci valabile a priori 
şi despre toate obiectele experienţei. 

> - 
* 

Dacă deci d. e. intuiţia empirică a unei case eu o fac per- 
cepţie prin aprehensiunea diversului ei, atunci eu am la bază 

însă unitate a reprezentării. Această unitate o socotisem eu, în Estetică, 
numai la senzibilitate, pentru a arăta numai că ea precedează orice con- 
cept, deşi ea presupune o sinteză care nu aparţine simţurilor, prin care 
însă abia, devin posibile toate conceptele de spaţiu şi timp. Căci, deoarece 
prin ele (prin faptul că intelectul determină senzibilitatea) sunt date mai 
întâiu spaţiul şi timpul ca intuiţii, unitatea acestei intuiţii a priori apar- 
tine spaţiului şi timpului şi nu conceptului intelectului. ($ 24). 

  

altăparte. Amândouă capete extreme, adică senzibilitatea 
şi intelectul, trebue să fie legate în mod necesar  în- treolaltă cu ajutorul acestei funcțiuni transcendentale a ima- ginaţiei; deoarece acelea ar da dealtminteri, ce-i drept, feno- mene, dar nu obiecte ale unei cunoașteri empirice, deci n'ar da nicio experienţă. Experienţa reală, care constă din aprehen- siunea, asociaţia, (reproducţia), în sfârsit recunoaşterea fe- nomenelor, conţine în cea din urmă şi cea mai înaltă (a ele- mentelor numai empirice ale experienței) concepte cari fac po- sibilă unitatea formală a experienţei, şi, cu ea toată valabili- tatea obiectivă (adevărul) cunoaşterii empirice Or, aceste principii ale recunoaşterii diversului, întrucât privesc numai forma unei experiențe în general sunt categoriile acelea. Pe ele
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unitatea necesară a spaţiului şi a intuiţiei senzibile externe în 
general, şi eu desenez așazicând forma sa, în conformitate cu 
această unitate sintetică a diversului în spaţiu. Chiar aceeaș 
unitate sintetică însă, dacă fac abstracţie de forma spaţiului. 
îşi are sediul în intelect, şi este categoria sintezei omogenului 
într'o intuiţie în general, anume categoria cantității, căreia deci 
acea sinteză a aprehensiunii, adică percepția, trebue să-i fie 
cu desăvârşire conformă *). 

Dacă eu (în alt exemplu) percep înghețarea apei, atunci eu 
aprehendez două stări (a lichidului şi solidului) ca atari, cari 

stau întreolaltă într'o relaţie de timp. Dar în timp, pe care-l 

pun la baza fenomenului ca intuiție internă, eu îmi reprezint 
in mod necesar unitate sintetică a diversului, fără de care acea 
relație n'ar putea fi dată într'o intuiţie în mod determinat (cu 
privire la succesiunea de timp). Or, această unitate sintetică, 

fiind condiţia a priori supt care eu leg diversul unei intuiții 

în general, reprezintă, dacă fac abstracţie de forma constantă 
_a intuiției mele interne, de timp, categoria cauzei, prin care eu, 

dacă o aplic la senzibilitatea mea, determin tot ce se întâmplă 

    

*) In acest mod se dovedeşte: că sinteza aprehensiunii, care este em- 

pitică, trebue să fie în mod necesar în conformitate cu sinteza aperceptiei, 
care este intelectuală şi cuprinsă cu desăvârşire a priori în categorie. E 
una şi aceeaş spontaneitate care, acolo supt numele de imaginaţie, aci de 
intelect. aduce legătură în diversul intuiţiei. 

se întemeiază deci toată unitatea formală în sinteza imagina- 
ției, şi cu ajutorul acesteia şi a toată întrebuințarea lor em- pirică (în recunoaştere, reproducție, asociaţie, aprehensiune) 
până în jos la fenomene, deoarece aceste, numai cu ajutorul 
acelor eleniente ale cunoaşterii, pot aparţine în general conș- 

tiinței noastre, deci nouă înşine, | . rdinea şi regularitatea deci în fenomene, pe cari le numi 
natură, le-o impunem noi înşine, şi noi nici nam putea-o găsi 
în ele dacă noi, sau natura minţii noastre n'ar fi pus-o de la 
început într'însele, Căci această unitate a naturii trebue să fie 
0 unitate necesară, adică certă a priori a nexului fenomenelor. 

âr cum am putea înfăptui oare a priori o unitate sintetică.
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în timp, în general după relaţia sa. Aşa dar, aprehensiunea stă, 

într'o astfel de întâmplare, deci şi întâmplarea însăş, după per- 

cepţia posibilă, supt conceptul raportului efectelor şi cauzelor, 
şi aşa în toate celelalte cazuri. 

* * 

Categoriile sunt concepte cari prescriu a priori legi fenome- 
nelor, deci naturii ca totalitate a fenomenelor (natura materia” 

liter spectata), şi acuma se pune întrebarea, dat fiind că nu 
sunt derivate din natură şi nu se îndreaptă după ea ca model 
al lor (deoarece de altfel ar fi numai empirice), cum ar fi 
oare de înţeles că natura trebue să se îndrepte după ele, a- 
dică în ce fel pot ele determina a priori legătura diversului 
naturii, fără a o lua din natură. lată aci rezolvarea acestei 
enigme. 

Faptul cum legile fenomenelor în natură trebue să concorde 
cu intelectul şi cu forma sa a priori, adică cu facultatea sa de 
a lega în general diversul, nu e cu nimic mai straniu decât cel 
cum fenomenele înseşi trebue să concorde a priori cu forma in- 
tuiţiei senzibile. Căci, legi există totatât de puţin în fenomene, ci 
numai relativ la subiect căruia îi sunt inerente fenomenele, întru- 
cât are intelect, precum nici fenomenele nu există în sine, ci 
    

dacă în izvoarele originare al cunoaşterii minţii noastre n'ar 
fi conţinute a priori principii subiective ale unei atari unităţi, 
şi dacă aceste condițiuni subiective n'ar fi totodată valabile 
în mod obiectiv, fiind ele principiile posibiblităţii de a cunoaşte 
în general un obiect în experienţă. 

Noi am explicat, mai sus, intelectul în diferite feluri : prin- 
tr'o spontaneitate a experienţei, (în opoziţie cu receptivitatea senzibilităţii) printr'o facultate de a gândi, sau şi facultate a conceptelor, sau şi a judecăților, cari explicaţii, dacă le privim mai de aproape, sunt identice. Acuma î] putem caracteriza ca o facultate a regulelor. Acest criteriu e mai rodnic şi se apropie mai mult de esenţa sa. Senzibilitatea ne dă forme (ale intui- ţiei), intelectul însă regule. Acesta e totdeauna ocupat de a cerceta fenomenele cu intenţia de a găsi în eleo regulă oare- care. Regulele, întrucât sunt obiective, (deci sunt inerente în
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numai relativ la aceeaş ființă întrucât are simţuri. Obiecte în 
sine ar avea legalitatea lor în mod necesar, şi în afară de un 
intelect ce le cunoaște. Dar fenomenele sunt numai reprezen- 
tări de obiecte cari există necunoscute cu privire la ceea ce 
ar putea fi în sine. Ca simple reprezentări însă, ele nu stau 
supt nicio lege a legăturii decât supt aceea pe care o prescrie 
facultatea care produce legătura. Or, ceea ce leagă diversul 
intuiţiei senzibile este imaginaţia, care depinde de intelect după 
unitatea sintezei ei intelectuale, și de senzibilitate după diver- 
sitatea aprehensiunii. Or, deoarece de sinteza aprehensiunii de- 
pinde toată percepţia posibilă, dar ea însăş, această sinteză 
empirică, de cea transcendentală, deci de categorii, atunci toate 
percepțiile posibile, deci şi tot ce poate ajunge cândva la con- 
ştiinţa empirică, adică toate fenomenele naturii, trebue să stea, 
după legătura lor, supt categorii, de cari natura (considerată 
numai ca natură în general), depinde ca de principiul originar 
al legalităţii ei necesare (ca natura formaliter spectata). La mai * 
multe legi însă decât sunt cele pe cari se întemeiază o natură 
in general, ca legalitate a fenomenelor în spaţiu şi timp, nu a- 
junge nici facultatea pură a intelectului de a prescrie a priori 
fenomenelor legi prin simple categorii. Legi osebite, deoarece 
privesc fenomene empiric determinate, nu pot fi deduse de aci 
  

  

mod necesar cunoaşterii obiectului), se numesc legi. Deşi prin 
experiență noi învăţăm multe legi, totuş aceste sunt numai 
determinări particulare ale unor legi încă mai înalte, între cari 
cele mai înalte, (supt cari stau toate celelalte), provin a priori 
chiar din intelect, şi nu sunt împrumutate dela experiență, ci 
dimpotrivă trebue să procure fenomenelor legalitatea lor, şi 
Chiar prin aceasta trebue să facă posibilă experiența. Intelectul 
nu este deci numai o facultate de a-și face regule prin compa- 
rația fenomenelor: el este însuş legislația pentru natură, adică 
fără de intelect nicăiri n'ur exista natură, adică 'unitate sinte- 
tică a diversului fenomenelor după regule: căci fenomenele, ca 
atari, nu pot avea loc în afară din noi, ci există numai în sen- 
zibilitatea noastră. Aceasta însă, ca obiect al cunoaşterii într'o 
experiență, cu tot ce ar putea conține, e posibilă numai în u- 
nitatea apercepţiei. Unitatea percepţiei însă este principiul



10U 1 eoria elem. P. l-a. Div. 1-a. Cart. l-a. Cap. 2 S. 2-a 

în mod complet, deși toate stau supt acele. Trebue să se adauge 

experienţă pentru a o cunoaşte in general pe cea din urmă; 

despre experienţă însă în general, şi ceea ce poate fi cunoscut 

ca obiect al ei, dau numai acele legi a priori informaţie. 

$ 27. 

Rezultatul acestei deducţiuni a conceptelor intelectului 

Noi nu ne putem gândi niciun obiect, fără prin categorii; noi 
nu putem cunoaște niciun obiect gândit, fără prin intuiţii car 
corespund acelor concepte. Or, toate intuiţiile noastre sunt 
senzibile, şi această cunoaştere, întrucât e dat obiectul ei, este 
empirică. Cunoașterea empirică însă este experiență. Prin ur- 
mare nouă nu ne este posibilă nicio cunoaştere a priori, decăt nu- 
mai despre obiectele unei experiențe posibile *). 

*) Ca să nu ne izbim în mod pripit de pretinsele consecinţe păgubitoare 
ale acestei propoziţii, vreau numai să amintesc cumcă, în gândire, ca- 
tegoriile nu sunt limitate prin condiţiunile intuiţiei noastre senzibile, ci au 
un câmp nemărginit, şi că numai cunoaşterea a ceea ce ne gândim, detar- 
minarea obiectului, are nevoie de intuiţie, unde, în lipsa celei din urmă, 
cugetarea despre obiect dealtfel încă mai poate avea oricând consecinţele 
sale adevărate şi folositoare cu privire la întrebuinţarea raţiunii 
de către subiect. Această întrebuințare însă, nefiind totdeauna îndreptată 
spre determinarea obiectului, deci spre cunoaştere, ci şi spre cea a subiec- 
tului şi a voirii sale, încă nu poate fi expusă aci. 

  
  

transcendental al legalităţii nece.are a tuturor fenomenelor în- 
tr o intuiție. Tot aceeaş unitate . apercepţiei cu privire la o 
diversitate de reprezentări (anume de a o determina din una singură) este regula, şi facultatua acestor regule este inte- lectul. Toate fenomenele se află deci ca experiențe posibile a priori în intelect, şi primesc posibilitatea lo: formală dela el, totaşa cum ele se află ca simple intuiţii în senzibilitate, şi sunt după formă posibile numai prin ea. 

Pe cât de exagerată, şi pe cât de paradoxală: este deci ex- presia de a zice: intelectul este însuş izvorul legilor naturii şi deci al unităţii formale a naturii, pe atât de exactă, si co- respunzătoare obiectului, anume experienţei, este totuş o atare
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Dar această cunoaştere, care e limitată numai la experienţă, 
nu este din această cauză, împrumutată în întregime de la ex- 

perienţă, ci, în ce priveşte atât intuiţiile pure, cât şi concep-- 

tele pure ale intelectului, ele sunt elemente ale, cunoaşterii cari 

se găsesc în noi a priori. Or, există numai două căi pe cari 

şe poate gândi o concordanță necesară a experienței cu con- 

ceptelc despre obiectele ei: sau experiența face posibile aceste 
concepte, sau conceptele fac posibilă experienţa. Cel dintâiu 
lucru nu are loc cu privire la categorii (nici la experiența sen- 

zibilă pură); căci ele sunt concepte a priori, deci independente 
de experienţă (alirmaţia unei origini empirice ar fi un fel de 

generatio cequiveca). Prin urmare, rămâne numai lucrul din 

urmă (aşazicând un sistem al epigenezei raţiunii pure) că anume 

categoriile conţin, din partea intelectului, principiile posibilității 
a toată experienţa în general. În ce mod însă ele înlesnesc expe- 

riența, şi ce principii de posibilitate a lor dau ele la mână în 

aplicarea lor la fenomene, va arăta mai pe larg capitolul urmă- 

tor despre întrebuinţarea transcendentală a puterii de judecată. 

Dacă între cele două căi unice amintite, cineva ar vrea să 

propună încă o cale mijlocie, anume că ele nu sunt nici prime 

principii a priori gândite spontan ale cunoaşterii noastre, nici 

nu sunt scoase din experienţă, ci sunt dispoziţii la gândire îm- 

plântate odată cu existenţa noastră, şi cari au fost întocmite de 

creatorul nostru așa ca întrebuințarea lor să concorde în mod 

exact cu legile naturii după cari se desfăşoară experienţa (un 

  

afirmaţie. Legile empirice, ce-i drept, nu pot „deriva ca atari 

originea lor nicidecum din intelectui pur, totatât de puţin cum 

nu poate fi concepută în mod suficient diversitatea nemăsu- 

rată a fenomenelor din forma pură a intuiţiei senzibile. az 

toate legile empirice sunt numai determinări particulare ale Le 

gilor pure ale isitelectului, supt cari şi după a căror normă abia 

acele sunt posibile, și fenomenele iau o formă lega ă, precum 

şi toate fenomenele, cu toată varietatea formei lor empirice, 

trebue totuş să fie totdeauna în conformitate cu condiţiile for- 

mei pure a senzibilităţii, a 

Intelectul pur este deci, în categorii, legea unităţii sintetice 

a tuturor fenomenelor şi prin acest fapt el face posibilă, mai 

Kant. Critica raţiunii pure.
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fel de sistem de preformaţie al raţiunii pure), atunci (în afară 
de faptul că la o atare ipoteză nu s'ar vedea nici un sfârşit. 
cât de departe am vrea să împingem în judecăţile viitoare pre- 
supoziţia unor dispoziţii predeterminate) ar hotări împotriva căii 
mijlocii amintite faptul: că, în atare caz, categoriile ar fi lipsite 
de necesitatea care aparţine în mod esenţial conceptului lor. 
Căci, d. ex. conceptul cauzei, care exprimă necesitatea unui re- 
zultat supt:o condiţie presupusă, ar fi falș, dacă ar fi întemeiat 
numai pe o necesitate oarecare subiectivă împlântată nouă pentru 
a lega anumite reprezentări după o astfel de regulă a raportului. 
Eu n'aş putea zice: efectul e legat cu cauza în obiect (adică 
în mod necesar), ci eu sunt numai aşa constituit că nu pot gândi 
altfel această reprezentare decât aşa legată; ceeace este tocmai 
ce doreşte mai tare scepticul; căci atunci toată cunoştinţa noa- 
stră, dobândită prin pretinsa valabilitate obiectivă a judecăților 

  

întâiu și din origină, experiența după forma ei. Mai mult însă 
nici n'am avut de înfăptuit în deducţiunea transcendentală a 
categoriilor, decât această raportare a intelectului la senzibi- 
litate, şi cu ajutorul ei la toate obiectele experienței, deci de 
a face să se înţeleagă valabilitatea obiectivă a conceptelor sale 
pure a priori şi de a fixa prin aceasta originea şi adevărul lor. 

Reprezentarea sumară a exactităţii şi a unicei posibilități 
a acestei deducţiuni a conceptelor pure ale intelectului 

Dacă obiectele, cu cari are a face cunoaşterea noastră, ar fi obiecte în sine, atunci despre acestea noi n'am putea avea concepte a priori. Căci de unde ar fi să le luăm ? Luându-le dela obiect (fără a mai cerceta încăodată aci, cum obiectul ne- ar putea deveni cunoscut), atunci conceptele noastre ar fi nu- mai empirice şi nu concepte a priori. Luându-le din noi înşine,



+ 
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noastre, nu este decât curată aparență, şi nici n'ar lipsi oameni 
cari ar mărturisi despre sine această necesitate subiectivă( care 
trebuie simțită); cel puţin nu ne-am putea certa cu nimeni des- 
pre ceeace se întemeiază numai pe modul cum e organizat su- 
biectul său. 

Conceptul scurt al acestei deducții 
Ea este expunerea conceptelor pure ale intelectului, (şi, cu 

ele, a toată cunoașterea teoretică a priori) ca principii ale po- 
sibilităţii experienţei, a acesteia însă ca determinare a fenome- 
nelor în spațiu şi în timp în general, — în sfârşit a acesteia din 
principiul unităţii originare sintetice a apercepției, ca formă a 
intelectului cu privire la spaţiu şi timp, ca forme originare ale. 
senzibilităţii, 

  

% % 

* 

nomene, ele constituesc un obiect care este numai în noi, de 
oarece o simplă modiiicaţiune a senzibilităţii noastre în afară 
din noi nici nu e atinsă. Or, chiar această reprezentare: că toate 
aceste fenomene, deci toate obiectele cu cari ne putem ocupa, 
sunt cu totul în mine, adică determinări ale Eului meu identic, 
exprimă ca necesară o unitate desăvârşită a lor în una şi a- 
ceeaş apercepție. În această unitate a conştiinţei posibile însă, 
consistă şi torma a toată cunoaşterea obiectelor, (prin care 
diversul e gândit ca aparţinând unui singur obiect). Prin ur- 
mare, modul cum diversui reprezentării senzibile (intuiţia) a- 
parţine unei conştiinţe, precedează toată cunoașterea obiec- 
tului, ca formă intelectuală a ei, şi constitue el însuş în general 
a priori o cunoaştere formâlă a tuturor obiectelor, întrucât 
sunt gândite (categorii). Sinteza lor prin imaginaţia pură, u- 
nitatea tuturor reprezentărilor cu privire la apercepţia origi- 
nară, precedează toată cunoașterea empirică. Concepte pure 
ale intelectului sunt deci numai deaceea a priori posibile, ba 
chiar, cu privire la experiență, necesare, deoarece cunoaşterea 
noastră n'are a face cu nimic decât cu fenomene, a căror po- 
sibilitate se află în noi, a căror legătură şi unitate (în repre- 
zentarea unuj obiect) se găsește numai în noi, deci trebue să 
precedeze toată experienţa, și să şi-o facă abia posibilă după 
formă. Şi din acest principiu unic posibil între toate, a fost 
apoi expusă şi deducțiunea noastră a categoriilor. 
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Numai până aci consider necesară diviziunea în paragrafe, 

deoarece avem a face cu concepte elementare. Vrând acuma să 
prezentăm întrebuințarea lor, expunerea va putea progresa în le- 

gătură continuă, fără această diviziune. 

Analitica transcendentală 

Cartea a doua 

Analitica principiilor 

Logica generală e construită asupra unei temelii care con- 
cordă cu. desăvârşire cu clasificarea facultăților superioare de 
cunoaştere. Acestea sunt: intelectul, puterea de judecată şi ra- 
fiunea. Acea doctrină tratează deci, în analitica ei, despre con- 
cepte, judecăți şi raționamente, chiar în conformitate cu funcțiu- 
nile şi ordinea acelor puteri ale minţii pe cari le cuprindem supt 
denumirea largă a intelectului în general. 

Deoarece amintita logică numai formală face abstracţie de 
tot conţinutul cunoașterii (fie ea pură sau empirică) și se ocupă 
numai cu forma gândirii (a cunoaşterii discursive) în general: 
ea poate cuprinde, în partea ei analitică, totodată şi canonul 
pentru rațiune, a cărei formă își are preceptul ei cert, care, fără 
a se considera natura osebită a acestei cunoașteri aplicate aci, 
poate fi înțeleasă a priori prin simpla destrămare a actiunilor 
raţionale în momentele lor. , 

Logica transcendentală, fiind restrânsă la un conţinut deter- 
minat, anume numai la cel al cunoașterilor pure a priori, n'o 
poate imita în această clasificare, Căci, se arată: că întrebu- 
ințarea transcendentală a raţiunii nu este deloc obiectiv-valabilă, 
deci nu aparţine logicei adevărului, adică analiticei, ci reclamă, 
ca o logică a aparenţei, o parte osebită a sistemului scolastic, supt numele dialecticei transcendentale. 

Intelectul şi puterea de judecată îşi au deci canonul lor al întrebuințării obiectiv-valabile, deci adevărate, în logica trans- 
cendentală şi aparțin astfel părţii ei analitice. Dar rațiunea, în
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încercările ei de a demonstra ceva a priori despre obiecte şi 
de a lărgi cunoaşterea peste limitele experienței posibile, e cu 
totului tot dialectică şi afirmaţiile ei aparente nu se potrivesc 
nicidecum pentru un canon, ceva ce analitica trebuie. doar să 
“conțină. | 

Analitica principiilor va fi deci numai un canon pentru pu- 
-terea de judecată, care o învaţă să aplice la fenomene conceptele 
intelectului cari conţin a priori condiţiunea pentru regule. Din 
„această cauză, luându-mi ca temă principiile intelectului propriu 
zise, mă voi servi de denumirea unei doctrine a puterii de ju- 
decată, ceeace arată în mod mai exact caracterul acestei ex- 
-puneri. 

Introducere 

Despre puterea de judecată transcendentală în general 

Dacă intelectul în general e explicat ca facultate a regulelor, 
:atunci puterea de judecată este facultatea de a subsuma supt 

regule, adică de a deosebi dacă ceva stă supt o regulă dată 

(casus datae legis), sau ba. Logica generală nu conţine nicio 
“prescripţie pentru puterea de judecată şi nici n'o poate conţinea. 

"Căci, deoarece ea face abstracţie de tot conţinutul cunoaşterii; 
„atunci nu-i rămâne nimic decât afacerea de a descompune în 

mod analitic simpla formă a cunoaşterii în concepte, judecăți 
şi raționamente și de a produce, prin aceasta, regule formale 

pentru toată întrebuințarea intelectului. Or, dacă ar vrea să 
arate în general, cum ar trebui 'să se subsumeze supt regule, 

adică să se distingă ori de ceva stă supt ele sau ba, atunci a- 
-ceasta nu s'ar putea face în alt mod decât iarăș printr'o regulă. 
Aceasta însă cere, chiar din cauza că este regulă, din nou o po- 

văţuire a puterii de judecată; şi astfel se arată că intelectul e 

.capabil, ce-i drept, de o instruire şi înzestrare prin regule, dar că 
“puterea de judecată e un talent osebit, care nu vrea nicidecum să 

fie povăţuit, ci numai exercitat. Deaceea ea şi este nota spe- 
«cifică a aşazisei înţelepciuni din născare, lipsa căreia nicio şcoală
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nu o poate înlocui, căci, deşi aceasta poate să ofere unui intelect 
mărginit regule prea destule, împrumutate dela înțelepciune stră- 
ină, şi să le altuiască aşazicând; totuș facultatea de a se servi 
potrivit de ele trebuie să aparţină elevului însuş, şi nicio regulă 
ce am vrea s'o prescriem în această intenţie nu este sigură de 
abuz în lipsa unui astfel de dar natural *). Un medic deci, un 
judecător, sau un om politic poate avea în cap multe şi frumoase 
regule patologice „juridice sau politice, în gradul, că el însuș 
poate deveni în ele un învăţător temeinic, şi totuş, în aplicarea 
lor, va da lesne greș, sau deoarece-i lipseşte puterea naturală 
de judecată (deşi nu intelectul), şi el poate înţelege, ce-i drept, 
generalul in abstracto, [dar] nu poate deosebi dacă un caz 
in concreto îi aparţine, sau şi din cauza că n'a fost instruit destul 
prin exemple şi afaceri reale pentru această judecată. Acesta 
este şi unicul şi marele folos al exemplelor: că ageresc puterea 
de judecată. Căci, în ce priveşte exactitatea Şi preciziunea in- 
teligenţei, ele de obiceiu mai mult o păgubesc, deoarece numai 
arareori îndeplinesc în mod adecuat condiţia regulei, (ca un 
casus in terminis) şi, pe lângă aceasta, slăbesc adeseori acea 
încordare a intelectului de a înțelege, după suficiența lor, regule 
în general şi în mod independent de împrejurările particulare 
ale experienţei, obişnuind astfel de a le întrebuința în sfârşit mai mult ca formule, decât ca principii. In acest fel, exemplele 
sunt cârjele puterii de judecată, de cari cel ce n'are talentul ei natural nu se poate lipsi nicicând, 

Or, deşi însă logica generală nu poate da puterii de judecată precepte, totuş cu cea franscendentală lucrurile stau cu totul altfel, aşa chiar că se pare cumcă cea din urmă are sarcina sa 

  

  DI 
*) Lipsa de putere de judecată este, 

şi un astfel de defect nu se poate nicidecu 
ginit căruia nu-i lipseşte nimic decât un cepte proprii acestuia, poate fi înzestrat, prin învăţătură, chiar până la erudiție. Deoarece însă de obiceiu, în acest caz, lipseşte şi acela (se- cunda Petri), nue nimic neobicinuit de a întâlni bărbaţi foarte erudiţi, cari, în aplicarea ştiinţei, lasă să se întrevadă acel defect nicicând reparabil. 

  

  

bine zis, ceeace numim prostie, 
m înlătura. Un cap stupid şi măr- 
grad potrivit de intelect şi con-
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specială de a rectifica şi asigura, prin regule determinate, pu- 
terea de judecată în întrebuinţarea intelectului pur. Căci, pen- 
tru a procura intelectului în câmpul cunoaşterilor pure a priori 
o întindere mai mare, deci, ca doctrină, filozofia nu pare a fi 
deloc necesară „sau mai bine zis pare a fi rău aplicată; deoarece, 
după toate încercările de până acuma, prin aceasta s'a câştigat 
puţin teren sau chiar deloc, ci ca critică, pentru a împiedica 
greşelile puterii de judecată (lapsus judicii) în întrebuințarea 
puţinelor concepte pure ale intelectului pe cari le avem, pentru 
acestea (deşi atunci folosul este numai negativ) se mobilizează 
filozofia cu toată agerimea şi arta ei de examinare. 

Filozofia transcendentală are însă caracterul specific: că ea 
pe lângă regulă (sau mai bine zis pe lângă condiţia generală 
pentru regule) care e dată în conceptul pur al intelectului, poate 
totodată arăta a priori cazul la care urmează să se aplice. Cauza 
superiorității ce o are în această privinţă înaintea tuturor celor» 

lalte științe instructive, (afară de matematică) consistă tocmai în 

faptul: că ea tratează despre concepte menite să se raporteze a 
priori la obiectele lor, prin urmare valabilitatea ei obiectivă nu 

poate fi demonstrată a posteriori; căci aceasta ar lăsa cu totul 

neatinsă acea demnitate a ei, ci ea trebuie să expună totodată, 

prin criterii generale dar suficiente, condiţiunile supt cari pot fi 

date obiecte în concordanţă cu acele concepte, căci în caz contrar 
ele ar fi fără de niciun conţinut, deci ar fi numai forme logice 

și nu concepte pure ale intelectului. 

Această doctrină transcendentală a puterii de judecată ve 

cuprinde, așa, două capitole: cel dintâi, care tratează despre con- 
diţia senzibilă: supt care singură conceptele pure ale intelectului 
pot fi întrebuințate, adică despre schematismul intelectului pur; 

al doilea însă despre judecăţile sintetice cari izvorăsc, în aceste 
condiţii a priori, din concepte intelectuale pure şi stau a priori 

la baza tuturor celorlalte cunoașteri, adică despre principiile in- 

telectului pur.
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Doctrina transcendentală a puterii de judecată 
(sau Analitica principiilor) 

Capitolul întâiu 

Despre schematismul conceptelor pure ale intelectului 

In toate subsumpțiunile unui obiect supt un concept, repre- 
zentarea celui dintâi trebuie să fie omogenă cu cel din urmă, 
adică conceptul trebuie să conțină ceeace se reprezintă în obiec- 
tul ce urmează a fi subsumat supt el; căci tocmai aceasta în- 
seamnă expresia: un obiect e conţinut supt un concept. Astfel, 
conceptul empiric al unei farfurii are omogenitate cu cel pur geo- 
metric al unui cerc, întrucât rotunzimea „care e gândită în cel 
dintâiu, se lasă intuită în cel din urmă, 

Or, conceptele pure ale intelectului sunt, în comparaţie cu. 
intuiţiile empirice (chiar în geneial cu cele senzibile), cu totul 
eterogene şi nu pot fi găsite nicicând în vreo intuiție. Cum este: 
deci oare posibilă subsumpțiunea celor din urmă supt cele din- tâi, prin urmare aplicarea categoriei la fenomene, deoarece doar nimeni nu va zice: aceasta, d. ex. cauzalitatea, ar putea fi intuită. şi prin simţuri şi ar fi conținută în fenomen? Or, această în-: trebare atât de naturală şi importantă este la drept vorbind, cauza care face necesară o doctrină transcendentală a puterii de- judecată, anume pentru a arăta posibilitatea: cum concepte pure: ale intelectului pot fi aplicate la fenomene în general. In toate: celelalte ştiinţe, unde conceptele prin cari obiectul e gândit în: 
general nu sunt atât de deosebite şi eterogene de cel ce-l repre- zintă in concreto cum e dat, nu e necesar de a da o expunere: osebită pentru aplicarea celui dintâi la cel din urmă. Or, e lămurit că trebuie să existe un al treilea termen care tre- buie să stea în omogenitate pe de o parte cu categoria, pe de altă parte cu fenomenul, înlesnind astfe] aplicarea celei dintâi la cel din urmă. Această reprezentare mijlocitoare trebuie să fie pură. (fără de nimic empiric) şi totuş pedeoparte intelectuală, pedealtă- parte senzibilă. O atare este schema franscendentală.
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Conceptul intelectului conține unitate sintetică pură a diver- 
sului în general. Timpul, fiind condiţia formală a diversului 
simțului intern, deci a legăturii tuturor reprezentărilor, conţine, 
a priori în intuiţia pură, o diversitate. Or, o determinare de timp 
transcendentală este omogenă cu categoria, (care constituie uni- 
tatea ei), într'atâta întrucât ea e generală şi se întemeiază pe o 
regulă a priori. Ea este însă, pedealtăparte „omogenă cu feno- 
menul într'atâta întrucât timpul e conţinut în orice reprezentare 
empirică a diversului. Deaceea, o aplicare a categoriei la feno- 
.mene va fi posibilă cu ajutorul determinării transcendentale de 
timp, care, ca schemă a conceptelor intelectului, mijloceşte sub- 
“sumpţiunea celor din urmă supt cea dintâi. 

După ceeace s'a arătat în deducţiunea categoriilor, nimeni nu 
va sta, credcă, la îndoială de a lua o hotărire în chestiunea: 
ori de aceste concepte pure ale intelectului sunt de întrebuințare 
numai empirică sau şi transcendentală, adică ori de ele se ra- 
portează, numai ca condiţii ale unei experienţe posibile, a priori 
la fenomene, sau dacă pot fi extinse, ca condiţii ale posibilității 
obiectelor în general, la obiecte în sine, (fără de o anumită 
'restricţiune la senzibilitatea noastră). Căci, aci noi am văzut 
cumcă conceptele sunt cu totul imposibile, şi nici nu pot avea 
vreo însemnătate, dacă nu li-i dat, sau lor înseşi sau cel puţin 
elementelor din cari constau, un obiect, prin urmare că ele nu 
se pot raporta nicidecum la obiecte în sine „(fără a se considera 
dacă şi cum ne-ar putea fi date); cumcă, mai departe, unicul 
mod cum ne sunt date obiecte este modificaţia senzibilității 
noastre; în sfârşit, cumcă concepte pure a priori trebuie să 

conțină a priori, pe lângă funcțiunea intelectului în categorie, 

încă și condiţii formale ale senzibilității (mai ales ale simțului in- 
tern), cari conţin condiţia generală numai supt care categoria 
poate fi aplicată la un obiect oarecare. Această condiţie formală 
şi pură a senzibilităţii, la care conceptul intelectului e restrâns 
în întrebuințarea sa, vrem s'o numim schema acestui concept 
al intelectului şi procedeul intelectului cu aceste scheme îl vom 
numi schematism al intelectului pur. 

Schema este, în sine, totdeauna numai un produs al imagi-
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nației; dar, întrucât sinteza celei din urmă n'are ca scop o intui- 
ţie izolată, ci numai unitatea în determinarea senzibilităţii, totuș 
schema se va distinge de imagine. Astfel, dacă pun după olaltă 
cinci puncte ..... » aceasta e o imagine despre numărul cinci. 
Pecând, dacă numai gândesc un număr în general, care poate fi 
deci cinci sau o sută, atunci această gândire e mai mult repre- 
zentarea unei metode de a reprezenta într'o imagine, în con- 
formitate cu un concept, o mulţime (d. ex. o mie), decât această 
imagine însăș pe care eu, în cazul din urmă, cu greu aş putea 
să o prind cu privirea şi să o compar cu conceptul. Or, această 
reprezentare despre un procedeu general al imaginaţiei de a 
procura unei concept o imagine o numesc eu schema acestui 
concept. ” | De fapt, la baza conceptelor noastre senzibile. pure nu stau imagini ale obiectelor, ci scheme. Conceptului de triunghiu în general nicio imagine a lui nu i-ar fi cândva adecvată. Căci ea n'ar ajunge generalitatea conceptului, care face ca acesta să fie valabil pentru toate, dreptunghiulare sau scalene, etc., ci ar fi restrânse totdeauna numai la o parte a acestei sfere. Schema triunghiului nu poate exista nicăieri altundeva decât în cugetare şi înseamnă o regulă a sintezei imaginaţiei cu privire la figuri pure în spaţiu. Incă mai Puțin ajunge un obiect al experienţei sau o imagine a lui cândva conceptul empiric, ci aceasta se ra- portează totdeauna nemijlocit la schema imaginaţiei ca o regulă a determinării intuiţiei noastre în conformitate cu un anumit concept general. Conceptul de câine înseamnă o regulă după care imaginația mea poate înregisira în mod general figura unui anumit animal patruped, fără a fi limitată la vreo osebită figură unică ce mi-o oferă experienţa, sau şi orice imagine posibilă ce 

putem Spune: imaginea este produsul facultăţii empirice a imagi- naţiei, schema “onceptelor senzibile (ca ale figurilor în spaţiu)
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este produsul și aşazicând un monogram al imaginaţiei pure a 
priori, prin care și după care imaginile sunt abia posibile, cari 
însă trebuiesc legate cu conceptul totdeauna numai cu ajutorul 
schemei pe care o reprezintă şi cari, în sine, nu sunt cu desă- 
vârşire congruente cu acesta. Pecând, schema unui concept pur 
al intelectului este ceva ce nu poate fi prins nici într'o imagine, 
ci este numai sinteza pură în conformitate cu o regulă a unității 
după concepte în general, regulă ce exprimă categoria, şi este 
un produs transcendental al imaginaţiei şi care priveşte deter- 
minarea simțului intern în general după condiţiunile formei sale 
(ale timpului) cu privire la toate reprezentările, întrucât aceste 
ar urma să se înlănțuiască a priori într'un concept în conformi- 
tate cu unitatea apercepției, 

Fără a ne opri, acuma, la o analiză seacă şi obositoare a ceeace 
se cere în general pentru scheme transcendentale ale conceptelor 
pure ale intelectului, noi le vom expune mai bine după ordinea 
categoriilor şi în legătură cu ele, 

Imaginea pură a tuturor cantităților (quantorum) pentru sim- 
țul extern este spațiul; a tuturor obiectelor simțurilor însă în 
general timpul. Schema pură a cantității însă (quantitatis),. ca 
concept al intelectului, este numărul, care este o reprezentare ce 
prinde la un loc adiţiunea succesivă de unitate la unitate (omo- 
genă). Astfel numărul nu este nimic altceva decât unitatea sin- 
tezei diversului unei intuiţii omogene în general, prin faptul că 
eu produc timpul însuş, în aprehensiunea intuiției. 

Realitatea este, în conceptul pur al intelectului, ceeace cores- 
punde unei senzații în general, aceea deci al cărui concept arată 
în sine o existență (în timp); negaţiunea este ceva al cărui con- 
cept reprezintă o neexistență (în timp). Opoziția amândurora 
are loc deci în distincţiunea aceluiaș timp, ca un timp plin sau 
gol. Deoarece timpul e numai forma intuiţiei, deci a obiectelor ca 
fenomene, atunci ceeace în acestea corespunde senzaţiei este 
materia transcendentală a tuturor lucrurilor ca obiecte în sine 
(realitatea) .Or, fiecare senzaţie are un grad sau o mărime, prin 
care ea poate umplea mai mult sau mai puţin acelaș timp, adică 
simțul intern cu privire la aceeaş reprezentare a unui obiect,
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până ce încetează la nimic (= O= negatio ). Prin urmare, există 
un raport şi nex sau mai bine zis o trecere dela realitate la ne- 
gaţiune, care reprezintă orice realitate ca un quantum; şi 
schema unei realităţi ca o cantitate de ceva, întrucât umple tim- 
pul, este tocmai această producere continuă şi uniformă a rea- 
lităţii în timp, coborîndu-ne, dela senzația ce are un anumit 
grad, în timp până la dispariţia ei, sau urcându-ne încetul cu 
încetul dela negaţiune la cantitatea ei, 

Schema substanţei este persistența realului în timp, adică re- prezentarea sa ca substrat al determinării empirice de timp în general, substrat care rămâne pe când toate celelalte se schimbă, 
(Timpul nu se scurge, ci în el se scurge existența a ceeace se schimbă. "Timpului deci, care însuș e neschimbător şi fix, îi co- 
respunde în fenomen ceeace în existență nu se schimbă, adică substanţa, şi numai în ea poate fi determinată după timp succe- siunea şi simultaneitatea fenomenelor). 

Schema cauzei şi a cauzalităţii unui obiect în general este realul, după care, dacă e pus în mod arbitrar, urmează totdeauna altceva. Ea consistă deci în succesiunea diversului, întrucât a- ceastă succesiune e supusă unei regule. 
Schema comunităţii (acţiunii reciproce) sau a cauzalităţii re- ciproce a substanțelor cu privire la accidentele lor este simulta- neitatea determinaţiunilor uneia cu cele ale celeilalte după o re- gulă generală, 
Schema posibilităţii este acordu] sintezei de diferite reprezen- tări cu condiţiile timpului în general, (d. ex. deoarece contrarul 

Schema realităţii este existența într'un timp determinat. Schema necesităţii este existența unui obiect în tot timpul. | Se vede deci, din toate aceste, ce conţine şi reprezintă schema fiecărei categorii: cea a cantităţii, producţiunea (sinteza) timpu- lui însuş în aprehensiunea succesivă a unui obiect; schema cali- tăţii, sinteza senzaţie (percepţiei) cu reprezentarea timpului, sau umplerea timpului; cea a relaţiei, raportul percepţiilor întreolaltă
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în tot timpul, (adică după o regulă a determinării de timp); în 

sfârşit, schema modalităţii şi a categoriilor ei, timpul însuş, ca 
corelat al determinării unui obiect, dacă şi cum aparține timpului. 

Schemele nu sunt deci nimic decât determinări de timp a priori 

după regule, şi aceste se raportează, după ordinea categoriilor, 
la seria timpului, conținutui timpului, ordinea timpului, în sfârşit 

la conceptul total al timpului cu privire la toate obiectele posibile. 

De aci rezultă lămurit că schematismul intelectului, prin sin- 

teza transcendentală a imaginaţiei, nu tinde la nimic altceva decât 

la unitatea oricărui divers al intuiției în simţul intern şi astfel, 

în mod indirect, la unitatea apercepţiei ca funcţiune care cores- 
punde simțului intern (unei receptivităţi). In acest fel, schemele 
conceptelor pure ale intelectului sunt adevăratele şi unicele con- 
diţiuni pentru a procura acestora o raportare la obiecte „deci o 

semnificaţie; şi categoriile n'au deci, la urma urmei, altă între- 
buințare decât o întrebuințare empirică posibilă, deoarece ele 

servesc numai pentru a supune fenomenele, prin principiile unei 

unităţi necesare a priori (din cauza legăturii necesare a toată 
conștiința într'o apercepţie originară), unor regule generale ale 

sintezei, făcându-le prin aceasta potrivite pentru o înlănţuire de- 
săvârşită într'o experienţă. 

In întregimea a toată experiența posibilă se află însă toate 

cunoaşterile noastre, şi în raportarea generală la această ex- 

periență consistă adevărul transcendental, care precedează orice 

adevăr empiric şi îl face posibil. 
Izbeşte însă totuş privirea faptul: că, deşi abia schemele sen- 

zibilităţii realizează categoriile, totuş ele le şi restrâng, adică le 
limitează la condiţii cari se află în afară din intelect, (anume în 

senzibilitate). Deaceea schema este bine zis numai fenomen sau 

conceptul senzibil al unui obiect în concordanţă cu categoria, 
(Numerus est quantitas phaenomenon, sensatio realitas phaeno- 

menon, constans et perdurabile rerum substantia phaenomenon 

— aeternitas necessitas phaenomenon, etc.). Or, dacă elimină 

o condiţie restrictivă, noi amplificăm, cum se pare, conceptul re- 

strâns mai înainte; astfel categoriile, în înțelesul lor pur fără 

de toate condiţiunile senzibilității, ar trebui să fie valabile pentru
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obiecte în general cum sunt, în loc ca schemele lor să le repre- 
zinte numai cum apar, acele deci să aibă o semnificaţie indepen- 

dentă de toate schemele şi întinsă cu mult mai departe. De fapt, 

conceptelor pure ale intelectului le rămâne, ce-i drept, şi 

după eliminarea oricărei condiţii senzibile un înțeles, dar 

numai logic, al simplei unităţi a reprezentărilor, cărora însă nu 

li se dă niciun obiect, deci şi nicio semnificaţie care ar putea con- 

stitui un concept despre obiect. Aşa d. ex. substanța, dacă am 

lăsa la o parte determinarea senzibilă a persistenţei, n'ar în- 

semna nimic mai departe decât un ceva ce poaie fi gândit ca 

subiect, (fără a fi predicat a alt ceva). Or, din această reprezen- 
tare eu nu pot face nimic, doarece ea nu-mi arată deloc ce deter- 

minaţiune are obiectul care urmează a fi valabil ca un atare prim- 

subiect. Astfel sunt categoriile fără scheme numai funcțiuni ale 

intelectului cu privire la concepte, dar nu reprezintă niciun 

obiect. Această semnificaţie le vine lor dela senzibilitate, care 

realizează intelectul, restrângându-l în acelaş timp. 

Doctrina transcendentală a puterii de judecată 
(sau Analitica principiilor) 

Capitolul al doilea 

Sistemul tuturor principiilor intelectului pur 

In capitolul precedent noi am cumpănit puterea de judecată 
transcendentală numai după condiţiunile generale supt care sin- 
gură ea este în drept să întrebuințeze concepte pure ale intelec- 
tului pentru judecăţi sintetice. Acuma afacerea noastră este: 
de a expune în legătură sistematică judecăţile pe cari le înfăp- 
tueşte intelectul într'adevăr a priori supt această precauţiune cri- 
tică; spre acest scop fără îndoială că tabla noastră a categoriilor 
trebuie să ne dea conducerea naturală şi sigură. Căci, aceste 
sunt tocmai a căror raportare la o experienţă posibilă trebuie să 
constituie toată cunoaşterea intelectuală pură a priori, şi a căror
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relație cu senzibilitatea în general va prezenta chiar deaceea, 

în mod complet şi întrun sistem, toate principiile transcenden- 
tale ale întrebuințării intelectului. 

Principiile a priori poartă acest nume nu numai deaceea că 

conţin în sine principiile altor judecăţi, ci şi pentrucă ele înseşi 

nu sunt întemeiate în cunoaşteri mai superioare şi mai generale. 

Această însuşire totuş nu le scuteşte totdeauna de o demonstra- 

ţie „Căci, deşi aceasta n'ar putea fi dusă mai departe în mod o- 

biectiv, ci dimpotrivă la bază stă toată cunoașterea obiectului 
său, totuş aceasta nu împiedică pentru ca să nu fie posibil, ba 

chiar necesar de a da dovadă din izvoarele subiective ale posi- 
bilităţi unei cunoașteri a obiectului în general, deoarece dealt- 

minteri propoziţia ar avea totuş asupra sa cea mai mare bănuială 

a unei afirmaţii făcută numai prin subrepţiune. 

In a! doilea rând, noi ne vom mărgini numai la acele principii 

cari se raportează la categorii. Principiile Esteticei transcenden- 
tale, după cari spaţiul şi timpul sunt condiţiunile posibilităţii 

tuturor obiectelor ca fenomene, totaşa restricţiunea acestor prin- 

cipii: anume că ele nu pot fi raportate la obiecte în sine, nu intră 
deci în câmpul bine hotărnicit al cercetării. Totastfel, nici prin- 

cipiile matematice nu fac parte din acest sistem, deoarece sunt 
scoase numai din intuiţie, dar nu din conceptul pur al intelectu- 

lui, cu toate acestea posibilitatea lor, doarece ele sunt totuş ju- 

decăţi sintetice a priori, îşi va găsi în mod necesar locul aci, 

deşi nu pentru a demonstra exactitatea și certitudinea lor apo- 
dictică, un lucru de care n'au deloc nevoie, ci numai pentru a 
face să se înțeleagă şi pentru a deduce posibilitatea unor atari 

cunoaşteri evidente a priori. 

Noi vom trebui să vorbim însă şi despre principiul judecăților 

analitice, şi aceasta, anume, în opoziţie cu cel al celor sintetice, 

cu cari noi ne ocupăm în primul rând, deoarece chiar această 

opoziţie scuteşte teoria celor din urmă de orice interpretare gre- 

şită şi o expune lămurit înaintea ochilor în natura ei osebită.
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Sistemul principiilor intelectului pur 

Secţiunea întâia 

Despre principiul suprem al tuturor judecăților analitice 

Ori şi ce conţinut ar avea cunoaşterea noastră, și oricum s'ar 

raporta ea la obiect, totuș condițiunea generală, deși numai ne- 

gativă, a tuturor judecăților noastre în general este ca ele să 

nu se contrazică pe sine înseși, în caz contrar, aceste judecăţi 

nu sunt în sine (și fără considerarea obiectului) nimic. Dar, 

deşi în judecata noastră nu este nicio contradicție, cu toate 

acestea ea poate lega concepte în așa mod cum obiectul nu o 
aduce cu sine, sau şi, fără ca să ne fie dat vre-un principiu, 

nici a priori nici a posteriori, care ar justifica o atare judecată, 

şi astfel o judecată, cu toate că e liberă de toată contradicţia 

internă, poate fi sau falșă sau neîntemeiată, 

Or, propoziţia: Niciunui obiect nu i se cuvine un predicat ce-l 

contrazice, se numește principiul contradicţiei, şi e un criteriu ge- 

neral, deşi numai negativ, a tot adevărul, aparţine însă chiar 

deaceea numai logicei, deoarece e valabil pentru cunoașteri 

numai ca cunoaşteri în general, fără considerarea conţinutului, 
şi zice: cumcă contradicţia le nimiceşte şi anulează cu totul. 

Totuş însă, putem face de acest principiu şi o întrebuințare 

positivă, adică nu numai pentru a înlătura falşitatea şi eroarea 

(întrucât se întemeiază pe contradicţie), ci şi pentru a cunoaşte 

adevărul. Căci, dacă judecata e analitică, fie că e negativă sau 

afirmativă, adevărul ei trebuie să poată fi cunoscut îndeajuns 
după principiul contradicţiei. Căci a ceea ce, în cunoaşterea o- 

biectului, se află și se gândeşte acuma ca concept, contrarul va 

trebui să fie negat totdeauna în mod exact, în mod necesar însă 

conceptul însuş va trebui să fie afirmat de acesta deoarece con- 

trarul său ar fi în contradicţie cu obiectul, 
Prin urmare, noi trebuie să şi admitem ca valabil principiul 

contradicției ca principiu general şi cu totul suficient a toată cu-
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noașterea analitică; dar mai departe nici nu merge autoritatea 
sa şi utilitatea sa, ca criteriu suficient al adevărului. Căci, faptul 

că nicio cunoaștere nu-i poate fi împotrivă fără a se anula pe 

sine face din acest principiu desigur a condiţie sine qua non, 
dar nu un principiu determinant al adevărului cunoaşterii noa- 

stre. Or, deoarece noi avem a face bine zis numai cu partea sin- 
tetică a cunoaşterii noastre, noi vom avea, ce-i drept, totdeauna 

grija de a nu acţiona nicicând împotriva acestui principiu invio- 

labil, dar nu vom putea aştepta dela el nicicând vre-o lămurire 
cu privire la adevărul unei astfel de cunoașteri, 

Există însă totuş o formulă a acestui principiu renumit, deși 

„desbrăcat de tot conținutul şi numai formal, care cuprinde o 

sinteză ce a fost amestecată în ea din nebăgare de seamă şi în 

mod cu totul de prisos. lat-o: e imposibil ca ceva, fotodată, să fie 

şi să nu fie. Afară de faptul că aci a fost adăogată de prisos 

certitudinea apodictică (prin cuvântul imposibil). care doar tre- 

buie să se lase înţeleasă dela sine din propoziţie, propoziţia e 
afectată prin condiţiunea timpului și spune într'un fel oarecare: 
Un obiect=A, care e ceva=B, nu poate fi în acelaş timp 

non B; dar el poate fi prea bine amândouă (B atât, cât şi non 

B) după olaltă. De ex. un om care e tânăr nu poate fi în acelaș 
timp bătrân, acelaș însă poate prea bine să fie într'un timp tânăr, 
în alt timp să nu fie tânăr, adică să fie bătrân. Or, principiul 
contradicției „fiind un principiu numai logic, nu trebuie să-și 

restrângă deloc enunţările sale la raporturi de timp; deaceea, o 
atare formulă e cu totul împotriva intenţiei sale. Neînţelegerea 

provine numai din faptul că un predicat al unui obiect se se- 
pară mai întâi de conceptul acestuia şi apoi contrarul său se 

leagă cu acest predicat, ceeace nu constitue nicicând o contra- 
dicţie cu subiectul, ci numai cu predicatul său care a fost legat 

cu acela în mod sintetic şi anume numai atunci când întâiul şi 

al doilea predicat sunt puse în acelaş timp. Dacă zic: „Un om 

care e neînvățat, nu e învățat“, atunci trebuie să adăogăm 

aci condițiunea „totodată“; căci acela care întrun timp e neîn- 

văţat, în alt timp poate prea bine să fie învăţat. Dacă zic însă: 

„Niciun om neînvăţat nu este învăţat”, atunci propoziţia e 
*
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analitică deoarece nota (ignoranței) ajută acuma a constitui 
subiectul, și în acest caz propoziţia negativă rezultă nemijlocit 
din principiul contradicției, fără ca să trebuiască a se adăoga 
condițiunea. „totodată“. Or, aceasta e şi cauza pentru care eu 
am modificat, mai sus, formula sa în așa fel ca natura unei pro- 
poziţii analitice să fie lămurit exprimată prin aceasta. 

Sistemul principiilor intelectului pur 

Secțiunea -a doua 

Despre principiul suprem al tuturor judecăților sintetice 

Explicarea posibilităţii judecăţiilor sintetice este o problemă cu 
care n'are nimic a face logica generală, care nici chiar numele 
problemei n'are voie să-l cunoască. Dar, într'o logică transcen- 
dentală ea e afacerea cea mai importantă dintre toate şi chiar 
singura când e vorba de posibilitatea judecăților sintetice a 
priori, precum şi de condiţiunile şi sfera valabilităţii lor. Căci, 
după desăvârşirea acestei afaceri, logica transcendentală își 
poate împlini în mod perfect scopul, anume de a determina sfera şi limitele intelectului pur. 

In judecata analitică eu rămân la conceptul dat, pentru a spune ceva despre el. Dacă să fie afirmativă, atunci eu atribui acestui concept numai aceea ce a fost acuma gândit în el; dacă să fie negativă, atunci eu exclud numai din el contrarul său. În judecăţile sintetice însă eu ar fi să depăşesc conceptul dat pentru a considera, în raport cu el, cu totul altceva decât fusese gândit în el, ceeace deci nu este nicicând nici un raport de identitate, nici de contradicţie, şi unde, în judecata însăş, nu se poate cu- noaşte nici adevărul nici eroarea, 
Deci să admitem: că noi trebuie să depăşim un concept dat pentru a-l compara cu altul în mod sintetic; astfel e necesar un al treilea element, numai în care se poate naşte sinteza duor concepte. Ce este însă acest al treilea ca mediu al] tuturor ju- 

-
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decăţilor sintetice? E numai un concept total în care sunt con- 

ținute toate reprezentările noastre, anume simţul intern, şi forma 

sa a priori, timpul. Sinteza reprezentărilor se întemeiază pe ima- 

ginaţie, unitatea lor sintetică însă (care e necesară pentru ju- 

decată) pe unitatea apercepției, Aci se va căuta deci posibilita- 
tea judecăților sintetice, şi, deoarece toate trei conţin izvoarele 

pentru reprezentări a priori, şi posibilitatea judecăților sintetice 

pure, ba ele vor fi necesare chiar din aceste motive, dacă e să 

se înfăptuiască o cunoaștere de obiecte, care se întemeiază 

numai pe sinteza reprezentărilor. 

Dacă o cunoaștere e să aibă realitate obiectivă, adică să 
se raporteze la un obiect şi să aibă în el semnificaţie şi înțeles, 

obiectul trebuie să poată fi dat într'un mod oarecare, Fără de 

aceasta. conceptele sunt deşarte, şi am gândit, ce-i drept, prin 
ele, de fapt însă prin această gândire n'am cunoscut nimic, ci 

ne-am jucat numai cu reprezentări. A da un obiect, dar aceasta 

“nu iarăș numai în înţeles indirect, ci a-l prezinta în mod ne- 

mijlocit în intuiţie, nu e nimic altceva decât a raporta reprezen- 
tarea lui la experienţă (fie reală sau totuș posibilă). Chiar spaţiul 

şi timpul, ori şi cât de pure sunt aceste concepte de tot ce-i em- 

piric, şi ori şi cât de cert este că sunt reprezentate în minte cu 

desăvârşire a priori, ar fi totuş fără valabilitate obiectivă şi 

fără înțeles şi semnificație, dacă nu s'ar demonstra aplicarea 

lor necesară la obiectele experienţei, ba reprezentarea lor este o 
simplă schemă ce se raportează totdeauna la imaginaţia repro- 

ductivă, care cheamă obiectele experienţei, fără de care ele 

n'ar avea nicio semnificaţie; și aşa e cu toate conceptele fără 

deosebire. 
Posibilitatea experienţei este deci ceeace dă tuturor cunoaşte- 

rilor a priori realitate obiectivă. Or, experienţa se întemeiază 

pe unitatea sintetică a fenomenelor, adică pe o sinteză după con- 

cepte despre obiectul fenomenelor în general, fără de care ea 

nici n'ar fi cunoaştere, ci o rapsodie de percepții, cari nu s'ar 

reuni în niciun context, după regulele unei conştiinţe (posibile) 

legate în mod desăvârșit, deci nici în unitatea transcendentală şi 

necesară a apercepţiei. Experienţa are deci la bază principii



180 Teoria elem. P. Il-a. Diviz. 1-a. Cartea 2-a. Cap. 2 

ale formei ei a priori, anume regule generale ale unității în sin- 
teza fenomenelor, a căror realitate obiectivă, ca condiţii nece- 
sare, poate fi arătată oricând în experienţă, ba chiar în posi- 
bilitatea experienţei, Afară de acest raport însă propoziţii sin- 
tetice a priori sunt cu totul imposibile, deoarece n'au niciun al 
treilea element, anume niciun obiect, prin care unitatea sintetică a 
conceptelor lor ar putea exprima realitate obiectivă. 

Prin urmare, deşi, prin judecăţi sintetice, noi cunoaştem des- 
pre spaţiu în general, sau despre figurile pe cari imaginaţia pro- 
ductivă le trage în el, atât de multe a priori, aşa că, de fapt, 
pentru aceasta noi n avem nevoie de nicio experienţă; totuș a-. 
ceastă cunoaștere n'ar fi nimic, ci numai ocupaţiunea cu o sim- 
plă himeră, dacă nu s'ar considera spaţiul, ca o condiţie a feno- 
menelor cari constituesc materia pentru experiența exterioară: 
deaceea acele judecăţi sintetice pure se raportează, deşi numai 
în mod mijlocit, la o experienţă posibilă, sau mai bine zis la 
posibilitatea însăș a acesteia, şi-şi întemeiază numai pe aceasta 
valabilitatea obiectivă a sintezei lor. 

Deoarece deci experienţa, ca sinteză empirică „este în posibi- 
litatea ei, unicul mod de cunoaștere care dă oricărei altei sinteze 
realitate, atunci aceasta, ca o cunoaştere a priori „are adevăr, 
(acord cu obiectul), numai prin faptul că nu conţine nimic mai 
departe decât ceeace e în general necesar pentru unitatea sinte- 
tică a experienţei, 

Principiul suprem al tuturor judecăților sintetice este deci: 
orice obiect stă supt condiţiunile necesare ale unităţii sintetice 
a diversului intuiţiei într'o experienţă posibilă. 

In acest fel sunt posibile judecăţi sintetice a priori, dacă ra- portăm condiţiunile formale ale intuiţiei a priori, sinteza imagi- naţiei şi unitatea necesară a ei într'o apercepție transcendentală 
la o cunoaştere empirică în general „şi zicem: condiţiunile po- 
sibilităţii experienței în general sunt totodată condițiuni ale po- sibilității obiectelor experienței şi au deaceea valabilitate obiec- tivă într'o judecată sintetică a priori,
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Sistemul principiilor intelectului pur 

Secțiunea a treia 

Reprezentarea sistematică a tuturor principiilor sale sintetice 

Că există în general undeva principii, aceasta e de atribuit: 
numai intelectului pur, care nu este numai facultatea regulelor- 

cu privire la ceeace se întâmplă, ci este însuş izvorul principiilor- 

după care totul (ce numai ni se poate prezenta ca obiect) stă. 

în mod necesar supt regule, deoarece „fără de atari, fenomene- 

lor nu li s'ar putea atribui nicicând cunoaşterea unui obiect ce: 

le corespunde. Chiar legile naturale, când sunt considerate ca. 

principii ale întrebuințării empirice a intelectului, cuprind în 
acelaș timp în sine o expresie a necesităţii, deci cel puţin bă-- 

nuiala unei determinări din principii cari ar fi să fie valabile 

a priori şi înaintea oricărei experienţe. Dar, fără deosebire, 

toate legile naturii stau supt principii mai înalte ale intelectului, 

aplicându-le pe acestea numai la cazuri osebite ale fenomenului. 

Acestea singure dau deci conceptul care conține condiţiunea și. 

aşazicând exponentul la o regulă în general, experienţa însă. 

dă cazul care stă supt regulă. 

Primejdia ca principii numai empirice să fie considerate ca. 

principii ale intelectului pur, sau şi invers, nu poate exista bine. 

zis; căci necesitatea după concepte, care le distinge pe cele din 

urmă, şi a cărei lipsă în orice propoziţie empirică, ori şi cât de: 

generală ar fi valabilitatea sa, se observă lesne, poate lesne îm-: 

piedica această confuziune. Există însă principii pure a priori, 

pe cari însă totuş nu le-aş atribui propriu zis intelectului pur, 

pentrucă nu sunt scoase din concepte pure, ci din intuiții pure 

(deşi cu ajutorul intelectului); intelectul însă este facultatea con- 

ceptelor. Matematica are atari, dar aplicarea lor la experienţă, 

deci valabilitatea lor obiectivă, ba chiar posibilitatea unei atari 

cunoaşteri sintetice a priori (deducţiunea lor) se întemeiază: 

totuş ori şi când pe intelectul pur. 

Deaceea, între principiile mele nu voiu socoti şi pe cele ale. 

matematicei, dar bine înţeles pe acele pe cari se întemeiază po- 

sibilitatea acestora şi valabilitatea lor obiectivă a priori, şi cari
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deci sunt a se considera ca principiu fundamental al acestor principii şi pornesc dela concepte la intuiție, nu însă dela intuiție 
la concepte. 

In aplicarea conceptelor pure ale intelectului la o experiență posibilă întrebuințarea sintezei lor este sau matematică, sau di- namică: căci ea priveşte în parte numai intuiţia, în parte exis- tența unui fenomen în general. Condiţiunile a priori ale intui- ției sunt însă, în vederea unei experienţe posibile, absolut ne- cesare, cele ale existenței obiectelor unei intuiții empirice po- sibile sunt, în sine, numai contingente. Deaceea, principiile în- trebuinţării matematice vor exprima o necesitate absolută, adică vor fi apodictice, cele ale întrebuinţării dinamice însă vor avea, ce-i drept, şi ele caracterul unei necesităţi a priori, dar numai supt condițiunea gândirii empirice într'o experienţă, deci numai în mod mijlocit şi indirect, prin urmare nu vor conținea acea “evidență nemijlocită proprie acelora, (deşi rămânând neatinsă c-rtitudinea ei raportată în general la experiență). Dar aceasta se va putea mai bine judeca la sfârşitul acestui sistem de „Principii . ! 

Tabla categoriilor ne dă directivele foarte naturale pentru tabla principiilor, deoarece acestea nu sunt doar nimic altceva decât regule ale întrebuinţării obiective a celor dintâi. 'Toaie Principiile intelectului pur sunt prin urmare : 

1 

Axiome 

ale 
intuiţiei. 

2 
3 Anticipaţii 

Analogii ale 
ale percepţiei, 

experienței. 
4 

Postulate 

ale 
gândirii empirice 

în genera]
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Aceste denumiri le-am ales cu grijă, pentru a nu lăsa neob- 

servate deosebirile cu privire la evidenţa și aplicarea acestor: 

principii. Dar se va arăta în curând cumcă, în ce priveşte atât 

evidenţa, cât şi determinarea fenomenelor a priori după catego- 

riile cantității şi calității, (dacă dăm seama numai la forma celei 

din urmă), principiile lor se deosebesc în mod simţitor de cele: 

ale celorlalte două, întrucât acelea sunt susceptibile de o certi- 

tudine intuitivă, acestea însă de una numai discursivă, deşi a- 

mândouă de o certitudine deplină. Pe acelea le voiu numi deci 

principii matematice, pe aceste dinamice * ). Dar se va observa 

desigur cumcă eu am aci înaintea ochilor totatât de puţin prin- 

cipiile matematicei întrun caz, cât şi principiile dinamicei (fi- 

zice) generale în celalt caz, ci numai pe cele ale intelectului pur 

în raportarea la simţul intern (fără deosebirea reprezentărilor 

date în el) prin care deci acele toate îşi dobândesc posibilitatea 

lor. Eu le dau deci numele mai mult în vederea aplicării, decât 

considerând conţinutul lor, şi trec acuma la examinarea lor în 

aceeaş ordine cum sunt prezentate în tablă. 

  

*) VToată legătura (conjunctio) este sau composiţie (compo- 

sitio) sau înodare (nexus). Cea dintâi este sinteza diversului care 

nu se ţine în mod necesar deolalită, cum d. ex. cele două tri- 

unghiuri în care se divizează un patrat prin diagonala sa, nu se ţin pen- 

tru sine în mod necesar deolaltă, şi atare este sinteza omogenului 

în tot ce se poate cumpeni în mod matematic, (care sinteză iarăş poate 

fi împărțită în aceia a agregaţiei şi coaliţiei, din cari cea din- 

tâiu priveşte mărimi extensive, cealaltă mărimi intensive. A 

doua legătură (nex us) este sinteza diversi lui întrucât se ține în 

mod necesar deolaltă, cum d. ex. accidentul de o substanţă oare- 

care, sau efectul de cauză — deci diversul e reprezentat totuşi unit a 

priori şi ca eterogen, care legătură, deoarece nu e arbitrară, eu o 

numesc deaceea dinamică, deoarece ea priveşte legătura existenţei 

diversului (care iarăş se poate împărţi în cea fizică, a fenomenelor 

întreolaltă, şi cea metafizică, legătura lor în facultatea de cunoaştere- 

a priori).]
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Axiome ale intuiţiei 

Principiul lor este: Toate intuițiile sunt mărimi extensive 1), 

[Dovadă] 

[Toate fenomenele conţin, după formă, o intuiţie în spaţiu şi 
timp care stă a priori la baza tuturor fenomenelor. Ele nu pot fi 
deci în altfel aprehendate, adică primite în conştiinţa empirică, 
-decât prin sinteza diversului, prin care se produc reprezentările 
unui spațiu sau timp determinat, adică prin compoziţia omo- 
genului şi conştiinţa unităţii sintetice a acestui divers (acestui 
omogen). Or, conştiinţa omogenului divers în intuiţie în ge- 
neral, întrucât prin aceasta abia devine posibilă reprezentarea 
“unui obiect, e conceptul unei mărimi (quanti). Prin urmare, chiar 
percepţia unui obiect ca fenomen e posibilă numai prin aceeaș 
"unitate sintetică a diversului intuiţiei senzibile date, prin care e 
gândită unitatea compoziţiei omogenului divers în conceptul unei 
„mărimi, adică fenomenele sunt toate mărimi şi anume mărimi 
extensive, deoarece ele, ca intuiţii în spaţiu sau timp, trebuie să 
fie reprezentate prin aceeaş sinteză, prin care spaţiul și timpul se determină în general.] 

O mărime extensivă o numesc pe aceea în care reprezenta- “rea părţilor face posibilă reprezentarea întregului (şi o prece- dează deci pe aceasta în mod necesar). Eu nu-mi pot repre- 

semn abia prin aceasta această intuiţie. Totașa e şi cu tot tim- pul, chiar cu cel mai mic. Eu îmi gândesc în el numai progre- a îi 
1) E: 1. Despre axiomn mele intuiţiei | Principiul intelectului pur: Toate fenomenele sunt, după “intuiţia lor, mărimi extensive. 
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sarea succesivă dela o clipă la alta, unde prin toate porțiunile: 

de timp şi adăogarea lor se produce în sfârşit o mărime de timp. 

determinată. Deoarece simpla intuiţie la toate fenomenele este 

sau spaţiul sau timpul, fiecare fenomen e, ca intuiţie, o mărime. 

extensivă, deoarece ea poate fi cunoscută numai prin sinteză. 

succesivă (dela porţiune la porţiune) în aprehensiune. 

Toate fenomenele deci sunt intuite acuma ca agregate 

(multitudine de porţiuni date mai înainte), ceeace tocmai nu: 

e cazul la orice fel de mărimi, ci numai la acele cari sunt re- 

prezentate şi aprehendate de noi în mod extensiv ca atari, 

Pe această sinteză succesivă a imaginaţiei în producerea fi-- 

gurilor se întemeiază matematica extensiunii (geometria) cu a-- 

xiomele ei, cari exprimă condiţiunile intuiţiei senzibile a priori,. 

numai subt cari se poate înfăptui schema unui concept pur al 

fenomenului exterior; d. e. „între două puncte e posibilă numai 

o dreaptă“; „două drepte nu cuprind un spaţiu“, etc, Aceste 

sunt axiomele cari privesc, bine zis, numai mărimi (quanta) ca 

atari, 

În ce priveşte însă mărimea (quantitas), adică răspunsul la. 

intrebarea: cât de mare e ceva? cu privire la ea, deşi diverse: 

propoziţii de acest fel sunt sintetice și certe în mod nemijlocit. 

(indemonstrabilia), nu există totuş axiome în înţeles propriu. 

Căci, că egal adăogat la egal sau scăzut dela acesta dă o ega- 

iitate, sunt propoziţii analitice, deoarece eu îmi sunt conştiu 

nemijlocit de identitatea unei procucţiuni de mărime cu cea- 

laltă; axiomele însă ar fi să fie propoziţii sintetice a priori. Pe- 

dealtă parte, propoziţiile evidente ale raporturilor numerice: 

sunt, ce-i drept, desigur sintetice, dar nu generale ca cele ala: 

geometriei, şi tocmai deaceea nici nu sunt axiome, ci pot fi nu- 

mite formule numerice. Că 7+5=12, nu e o propoziţie anali-: 

tică. Căci eu nu gândesc nici în reprezentarea de 7, nici de 5,- 

nici în reprezentarea compunerii amândurora numărul 12; (că- 

eu aș trebui să gândesc acest număr în adiţiunea amândurora, 

despre aceasta nu e vorba aci; căci la propoziţia analitică e nu- 

mai chestiunea, ori de gândesc predicatul de fapt în reprezen- 

tarea subiectului). Dar, deşi ea e sintetică, totuş ea e numai o*
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“propoziţie particulară. Întrucât aci se consideră numai sinteza 
'omogenului (a unităţilor), sinteza poate avea loc aci numai 
într'un singur mod, deşi întrebuințarea acestor numere e apoi 
generală. Dacă zic : prin trei linii, din cari două luate la un loc 
Sunt mai mari decât a treia, se poate desemna un triungbhiu, 
atunci am aci numai funcțiunea imaginaţiei productive, care 
poate face să se tragă liniile mai mari şi mai mici, tot astfel 
putând face să, se întâlnească în diferite unghiuri după alegere. 
Dimpotrivă, numărul 7 e posibil numai într'un singur mod, 
totaşa numărul 12 care e produs prin sinteza celui dintâiu cu 
5. Atari propoziţii nu trebue să le numim deci axiome, (căci 
dealtfel ar exista un număr infinit de axiome), ci formule nu- 
merice, 

Acest principiu transcendental al matematicei fenomenelor 
dă cunoaşterii noastre a priori o mare întindere. Căci numai el 
face aplicabilă matematica pură, în toată preciziunea ei, la o- 
biecte ale experienței, ceeace fără de acest principiu n'ar ieşi 
aşa dela sine la iveală, ba a şi prilejuit multe contraziceri. Fe- 
nomenele nu sunt obiecte în sine. Intuiţia empirică e posibilă 
numai prin cea pură (a spaţiului şi timpului); ceeace zice deci 
geometria despre aceasta e valabil, fără contrazicere, şi despre 
aceea, şi pretextele zicând că. obiectele simţurilor nu trebue să fie în conformitate cu regulele construcțiunii în spaţiu (d. e. ale divizibilităţii infinite a liniilor sau unghiurilor), trebue să dis- pară. Căci, prin aceasta i se contestă spațiului şi, cu el tot- -odată, oricărei matematici valabilitatea obiectivă şi nu se ştie, de ce şi în ce măsură ea să se aplice la fenomene. Sinteza spa- ţiurilor și timpurilor, ca formă esenţială a toată intuiţia, e ce- eace totodată face posibilă aprehensiuinea fenomenului, deci orice experienţă exterioară, prin urmare şi toată cunoaşterea o- biectelor ei, şi ceeace dovedeşte matematica, în întrebuințarea pură, despre aceea e valabil, în mod necesar, şi despre aceasta. "Toate obiecţiunile împotrivă. sunt numai şicane ale unei raţiuni rău povăţuite, care, în mod greșit, caută să despartă obiectele simţurilor de condiţia formală a senzibilităţii noastre, şi le re- prezintă, deşi sunt numai fenomene, ca obiecte în sine, date
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intelectului, în care caz, bine înţeles, nu s'ar putea cunoaște de-- 
spre ele a priori absolut nimic în mod sintetic deci nici prin. 
concepte pure despre spaţiu, şi ştiinţa ce le determină pe ace- 
stea, anume geometria, n'ar fi, nici ea însăș, posibilă. 

2, 

Anticipaţii ale percepţiei 

Principiul loz este : In toate fenomenele realul, care e un o-- 
biect al senzaţiei, are mărime intensivă, adică un grad 1). 

[Dovadă] 

(Percepția este conştiinţa empirică, adică o atare în care este 

totodată senzaţie. Fenomenele, ca obiecte ale percepţiei, nu: 
sunt intuiții pure (numai formale), ca spaţiul şi timpul. (căci 

acestea nici nu pot fi percepute în sine). Ele mai conţin deci 

în sine peste intuiţie încă materiile pentru un obiect în general 

(prin care ceia existent e reprezentat în spaţiu sau în timp), 

conține adică realul senzaţiei, ca reprezentare numai subiectivă, 

de care putem să avem conştiinţă numai prin faptul că subiectul 
e afectat, şi pe care o raportăm la un obiect în general. Or, dela 

conştiinţa empirică la cea pură e posibilă o schimbare treptată, 

de oarece realul ei dispare cu totul și rămâne numai o conştiinţă 

pur formală (a priori) a diversului în spaţiu şi timp: deci și o 
sinteză a producerii de mărime a unei senzaţii dela începutul 

ei, intuiţia pură = O, până la verice mărime a ei. Deoarece însă 

senzaţia în sine nu e deloc o reprezentare obiectivă şi în ea nu 

se găseşte nici intuiţia de spaţiu, nici de timp, ei nu i se va cu- 

  

  

1) Ea: 2. Anticipaţiile perceptiei 
Principiul care anticipează toate percepțiile, ca atari, zice aşa: În toate 

fenomenele senzaţia şi realul care-i corespunde în obiect,  (realitas- 

phaenomenon), are o mărime intensivă, adică un grad.
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"veni, ce-i drept, o mărime extensivă, dar totuș o mărime (şi 

-anume prin aprehensiunea ei, în care conştiinţa empirică poate 

creşte într'un timp anumit dela nimic = O până la măsura ei 
dată), deci o mărime intensivă, conform căreia trebue să li se 
„atribue tuturor obiectelor percepţiei, întrucât aceasta conţine 
„senzaţie, mărime intensivă, adică un grad de influență asupra 
simțului]. 

Toată cunoașterea prin care pot cunoaşte şi determina a 
„Priori ceeace aparţine cunoașterii empirice poate fi numită o 
„anticipație, şi fără îndoială că acesta e înțelesul în care Epicur 
întrebuința expresia sa de mp6inwiş. Deoarece însă în feno- 
mene € ceva ce nu se cunoaşte nicicând a priori, şi care deci 

„Şi constitue adevărata: deosebire a cunoașterii empirice de cea 
-a priori, anume senzaţia (ca materie a percepţiei), atunci ur- 
mează că chiar senzaţia e ceeace nu poate fi nicidecum antici- 
pată. Pe când determinaţiunile pure în spaţiu şi timp, atât cu 
privire la figură cât şi la mărime, le-am putea numi anticipaţii 
-ale fenomenelor, deoarece reprezintă a priori ori şi ce ar putea 
îi dat a posteriori în experienţă. Presupunându-se însă că totuș 

-S'ar găsi ceva ce se poate cunoaște a priori în fiecare senzație 
„ca senzație în general, (fără ca să fie dată una osebită), atunci 
„acest ceva ar merita să fie numit anticipație în înțeles excep- 
ţional, deoarece se pare straniu de a anticipa asupra experienței 

“în ceeace tocmai priveşte materia ei pe care nu o putem scoate 
„decât din ea. Şi aşa stau defapt aci lucrurile. 

Aprehensiunea. numai cu ajutorul senzaţiei, nu umple decât 
o clipă, (dacă nu consider, anume, succesiunea multor senzaţii). 
Ca ceva în fenomen, deci es ca ceva a cărui aprehensiune nu este 

„sinteză succesivă, care me rge de la părţi la întreaga reprezen- tare, ea n'are deci mărime extensivă; lipsa senzaţiei în aceeaş clipă ar reprezenta-o pe aceasta goală, deci =O. Or, ceeace, în intuiţia empirică, corespunde senzaţiei e realitate (realitas phaenomenen); ceeace corespunde lipsei ei, negaţiune = O. Dar, orice senzaţie e susceptibiiă de diminuare, aşa că ea poate 
| pe încetul. Prin urmare, între reali- tatea în fenomen și negaţiune este o legătură continuă de multe
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senzaţii intermediare posibile, a căror diferență de olaltă e tot- 

deauna mai mică decât diferenţa între cea dată, și zero sau ne- 
gaţiunea totală. Adică : realul în fenomen are totdeauna o mă- 

rime. care însă nu se găseşte în aprehensiune, deoarece aceasta 

are loc cu ajutorul simplei senzaţii într'o clipă şi nu prin sin- 

teza succesivă a multor senzaţii şi nu merge deci dela părţi 

la întreg; realul are deci o mărime, dar nu una extensivă. 

Or, acea mărime care se aprehendează numai ca unitate şi 

în care multitudinea poate fi reprezentată numai prin apropiere 

de negaţie = O, eu o numesc mărime intensivă. Prin urmare, 

orice realitate în fenomen are mărime intensitvă, adică un grad. 

Dacă considerăm această realitate ca o cauză, (fie a senzației 

sau a altei realităţi în fenomen, d. e. a unei schimbări), atunci 

numim gradul realităţii, cu titlu de cauză: un moment, d. e. mo- 

mentul gravitației, și anume pentrucă gradul înseamnă numai 

mărimea a cărei aprehensiune nu e succesivă, ci momentană. 

Aceasta însă o amintesc aci numai în treacăt, căci cu cauzali- 

tatea încă n'am a face acum. 

Aşa are deci orice senzaţie, prin urmare şi orice realitate 

în fenomen, ori şi cât de mică ar fi, un grad, adică o mărime 

intensivă, care totdeauna mai poate fi micşorată; şi între rea- 

litate şi negaţiune e o înlănţuire continuă de realităţi posibile 

şi de percepții mai mici posibile. Orice culoare, d. e. cea roşie, 

are un grad care, fie el ori şi cât de mic, nu e nicicând cel mai 

mic; şi aşa e şi cu căldura, cu momentul gravitaţiei etc., pre- 

tutindeni cazul. 
Insuşirea mărimilor, după care în ele nicio porţiune nu e 

cea mai mică posibilă (nicio parte simplă), se numeşte con- 

tinuitate, Spaţiul şi timpul sunt quanta continua, deoarece nicio 
parte a lor nu poate fi dată fără a o închide între limite 

(puncte și clipe), deci numai așa ca această parte însăş să fie 

iarăş un spaţiu sau un timp. Spaţiul constă deci numai din 

Spațiuri, timpul din timpuri. Punctele şi clipele sunt numai li- 

mite, adică simple locuri ale limitării lor; locurile însă presupun 

totdeauna acele intuiţii cari au să le limiteze sau să le determine 

şi din simple locuri, ca din părţi constitutive cari ar putea fi
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date încă înainte de spaţiu sau de timp, nu se poate compune 

nici spaţiul nici timpul. Atari mărimi le putem numi şi curgă- 
toare, deoarece sinteza (imaginaţiei productive) este, în pro- 
ducerea ei, o progresare în timp, a cărei continuitate se obi- 
cinueşte a se arăta îndeosebi prin expresia de curgere (scur- 
gere). 

Toate fenomenele în general sunt prin urmare mărimi con- 
tinue, atât după ințuiţia lor ca mărimi extensive, cât şi după 
simpla percepţie (senzaţie şi deci realitate) ca mărimi inten- 
sive. Dacă sinteza diversului fenomenului e întreruptă, atunci 
divezsul este un agregat de multe fenomene, (şi nu fenomen 
propriu zis ca un quantum), care nu e produs prin simpla 
continuare a sintezei productive de un anumit fel, ci prin re- 
petarea unei sinteze tot întrerupte. Dacă numesc 13 galbeni 
un quantum de bani, atunci denumirea este exactă întrucât 
prin aceasta înțeleg conţinutul de o marcă argint fin; care însă 
e fără îndoială o mărime continuă, în care nici o porţiune nu 
e cea mai mică, ci fiecare parte ar putea constitui o piesă de 
bani ce tot ar mai conţinea materia pentru piese încă mai mici. 
Dacă însă, prin acea denumire, înţeleg 13 taleri rotunzi, ca 
rotatâtea monede, (conţinutul de argint poate fi care vrea), 
atunci e nepotrivit să numesc acest ceva un quantum de ta- 
leri, ci trebue să-l numesc un agregat, adică un număr de 
monede. Or, deoarece, cu tot numărul, totuş la bază trebue 
să fie unitate, fenomenul ca unitate e un Quantum şi, ca atare, 
totdeauna un continuum, 

Or, dacă toate fenomenele, considerate atât extensiv cât şi 
intensiv, sunt mărimi continue, atunci propoziţia: că şi toată 
schimbarea (trecerea unui lucru dintr'o stare în alta) e conti- nuă, ar putea fi dovedită aci lesne şi cu evidenţă matematică, 
dacă în general cauzalitatea unei schimbări nu s'ar afla cu totul în afară din limitele unei filozofii transcendentale şi n'ar presupune principii empirice. Căci, că o cauză e posibilă care schimbă .starea lucrurilor, adică le 
anumite stări date, despre aceasta 
nicio lămurire, nu numai pentrucă 

determină în contrarul unei 
intelectul nu ne dă a priori 

el nu înţelege de loc posibi-
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ltatea schimbării, (căci această inţelegere ne lipseşte în ma: 

multe cunoașteri a priori), ci deoarece variabilitatea atinge nu- 

mai anumite determinaţiuni ale fenomenelor, pe cari numai ex- 

periența poate face să le învăţăm, pe când cauza ei se găseşte 

în ceea ce-i irivariabil. Deoarece însă aici noi n'avem nimic 

de care să ne servim decât conceptele fundamentale pure a 

toată experiența posibilă, în cari nu trebue să fie absolut nimic 

empiric, noi nu putem, fără a viola unitatea sistemului, să-i luăm 

înainte ştiinţei naturale generale care e construită pe anumite 

experiențe fundamentale. 

Cu toate aceste nu ne lipsesc dovezi ale puternicei influenţe 

ce o are acest principiu al nostru, de a anticipa percepții şi de a 

înlocui chiar lipsa lor prin faptul că zăvoreşte intrarea tuturor 

concluziunilor falşe cari ar putea fi trase din aceasta. 

Dacă toată realitatea în percepţie âre un grad între care şi 

negaţiune are loc o serie infinită de trepte de grade tot mai 

mici și totuş fiecare simţ trebue. să aibă u ngrad determinat al 

receptivităţii senzaţiunilor, atunci nicio percepţie, deci nicio 

experiență nu e posibilă. care ar dovedi o lipsă totală a tot 

realul în fenomen, fie în mod nemijlocit sau mijlocit, (prin orice 

ocolire în raționament), adică din experienţă nu poate fi scoasă 

nicicând dovada unui spaţiu gol sau a unui timp gol. Căci lipsa 

totală a realului în intuiţia senzibilă mai întâiu că nu poate fi ea 

însaș percepută, al doilea, ea nu poate fi dedusă din nici un sin- 

gur fenomen şi din diferența gradului realităţii sale sau nici nu 

poate fi nicicând admisă pentru explicarea acestui fenomen. 

Căci, deși toată intuiţia unui spaţiu sau timp determinat e cu 

desăvârşire reală „adică nicio porţiune a lor nu e deşartă, totuș, 

deoarece orice realitate îşi are gradul ei, care, mărimea exten- 

sivă a fenomenului rămânând neschimbată, poate scădea, prin 

trepte infinite, la nimic (până la vid), trebue să existe grade 

infinit de variate cu cari să fie umplut spaţiul sau timpul, Ş 

mărimea intensivă trebue să poată fi, în fenomene diferite, mai 

mică sau mai mare, deși mărimea extensivă a intuiţiei e aceeaş. 

Vom da un exemplu despre aceasta. Aproape toţi fizicienii. 

observând o mare diferență a cantităţii materiei de fel diferit
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supt volum egal (parte prin momentul gravitației sau al greu- 
tăţii, parte prin momentul rezistenţei împotriva altor materii 
în mişcare), trag în unanimitate concluzia: că acest volum 
(mărime extensivă a fenomenului) trebue să fie vid în toate 
materiile, deși în măsură diferită. Dar care din aceşti fizicieni, 
în mare majoritate matematicieni şi mecanicişti, şi-ar fi putut 
imagina oare cândwa, că şi-ar întemeia această concluzie a lor 
numai pe o presupoziţie metafizică pe cae ei pretind doar 
atât de mult a o evita? întrucât ei admit că realul în spaţiu, 
(nu vreu să-l numesc aci impenetrabilitate sau greutate, deoa-. 
rece aceste sunt concepte empirice), ar fi pretutindeni totuna 
și sar deosebi numai după mărimea extensivă, adică prin mul- 
ţime. Acestei presupoziţii, pentru care ei nu puteau avea niciun 
temeiu în experienţă, şi care deci e numai metafizică, eu îi 
opun o dovadă transcendentală, care, ce-i drept, nu-i menită 
să explice difeența în umplerea spaţiurilor, totuș însă înlătură 
cu desăvârşire pretinsa necesitate a acelei presupoziţii de a nu putea explica diferența amintită în alt fel decât prin ad- miterea de spaţiuri goale, şi are meritul de a pune cel puţin intelectul în libertatea de a-şi gândi această diferență şi în alt ziod, dacă aci explicarea fizică ar fi să facă necesară o ipoteză oareşcare. Căci atunci noi vedem că, deşi spaţiuri egale ar putea fi cu desăvârşire umplute de materii diferite, astfel că în niciunul din ele nu c un punct în care nu s'ar găsi prezenţa. materiei, totuş orice real de aceeaş calitate are gradul (de re- zistență sau de cântărire) al acestei calităţi, grad care, fără icşozarea mărimii extensive sau a mulțimii, poate deveni 'a infinit nai mic, înainte de ce calitatea trece în vid şi dispare. Astiel o dilataţie care umple spaţiul, d. e. căldura, şi în acelaş. mod orice altă realitate (în fenomen), poate descrește, fără a lăsa cât de Puțin nici cea mai mică porţiune a acestui spațiu goală, în gradele sale până la infinit şi, cu toate aceste, poate umplea spaţiul cu aceste grade mai mici totatât de bine, ca şi alt fenomen cu grade mai mari. Intenţia mea nu este nicidecum. aici de a susţinea că așa stau de fapt lucrurile cu deosebirea. materiilor după greutatea lor specifică, ci numai de a expune 

B
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dintr'un principiu al intelectului pur, că natura percepţiilor noa- 

stre face posibil un astfel de mod de explicare, şi că în mod 

greșit se admite realul fenomenului ca fiind egal după grad 

şi numai după agregaţie şi mărimea sa extensivă că diferit, 

susținându-se a priori aceasta chiar printr'un pretins principiu al 

intelectului, 

Totuşi, pentru un cercetător deprins cu transcendentalul și 

devenit, prin acesta, circumspect, această anticipație a percep- 

ției are ceva neobișnuit în sine şi deşteaptă oareşcare neîn- 

credere că intelectul ar putea anticipa o astfel de propoziţie 

sintetică, cum e cea despre gradul a tot realul în fenomene, şi 
deci despre posibilitatea diferenței intrinsece a senzaţiei dacă 

se face abstracţie de calitatea ei empirică; şi e deci încă o pro- 

blemă care nu e nedemnă de rezolvire: cum aci intelectul ar 

putea face în mod sintetic enunțări a priori asupra fenomenelor 

şi le-ar putea anticipa chiar în ceea ce e de fapt şi numai em- 

piric, adică în ceea ce priveşte senzaţia, 
Calitatea senzaţiei e totdeauna numai empirică şi nu poate fi 

nicidecum reprezentată a priori (d. e. culori, gust, etc.). Dar 
realul, care corespunde în general senzaţiilor în opoziţie cu 

negațiunea = O, reprezintă numai ceva al cărui concept con- 

ține în sine o existență şi nu înseamnă nimic decât sinteza 
într'o conştiinţă empirică în general. În simţul intern, anume, 
conștiința empirică poate fi ridicată dela O până la orice grad 

mai înalt, aşa că aceeaş mărime extensivă a intuiţiei, (d. e. 
suprafață luminată), excită o senzaţie tot așa de mare ca şi un 

agregat de multe alte suprafețe (mai puţin luminate) la un loc. 
Putem face deci cu totul abstracţie de mărimea extensivă a fe- 

nomenului şi totuş să ne reprezentăm, în simpla senzaţie, într'un 

moment o sinteză a creşterii uniforme dela O până la conştiinţa 
empirică dată. 

Toate senzațiile, ca atari, sunt date deci, ce-i drept, numai a 
posteriori, dar însuşirea lor, de a avea un grad poate fi cu- 

noscută a priori, E interesant că, în ce priveşte mărimile, în 
general noi putem cunoaşte a priori numai o singură calitate, 

anume continuitatea, cu privire la toată calitatea însă (realul 
Kant. Critica raţiunii pure. 

5
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fenomenelor) noi nu putem cunoaște nimic mai departe a priori 
decât cantitatea ei intensivă, anume că au un grad, toate cele» 
lalte rămân în seama experienței. 

3, 

Analogii ale experienţei 

Principiul lor este: Experienţa e posibilă numai prin repre- 
zentarea unei legături necesare a percepțiilor 1). 

[ Dovadă] 

[ Experienţa e o cunoaştre empirică, adică o cunoaştere care 
determină un obiect prin percepții. Ea este deci o sinteză a per- 
cepțiilor care, ea însăş, nu e conținută în percepţie, ci conţine 
unitatea. diversului ei într'o conştiinţă, unitate care constitue 
esenţialul unei cunoaşteri a obiectelor simțurilor, adică a expe- 
rienței. (nu numai a intuiţiei sau a senzaţiei simţurilor). Or, 
în experienţă se întâlnesc, ce-i drept, percepțiile numai în mod întâmplător la un loc, astfel că din percepții înseși nu rezultă nicio necesitate a legăturii lor, şi nici nu poate rezulta, deoarece aprehensiunea e numai o compunere a diversului intuiției em- pirice; dar nicio reprezentare despre necesitatea existenţei re- unite .a fenomenelor, care le adună la un loc în spaţiu şi timp, nu se găseşte în ea. Deoarece însă experiența este o cunoaştere a obiectelor prin percepții, prin urmare raportul în existența diversului trebue să fie reprezentat în ea nu cum e compus în timp, ci cum este în mod obiectiv în timp, timpul însuş însă nu poate fi perceput, atunci determinarea existenței obiectelor în DI III II 

1) Ex: 3. Analogiile experienţei Principiul general al lor este: Toate fenomenele stau, după exi- stenţa lor, a priori supt regule ale determinării raportului lor între olaltă într'un timp. 
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timp se poate face numai prin legătura lor în timp în general, 

deci numai prin concepte ce leagă a priori. Or, aceste purtând 

cu sine totdeauna necesitate, experiența nu e posibilă decât 

printr'o reprezentare a legăturii necesare a percepțiilor]. 

Cele trei moduri ale timpului sunt persistența, succesiunea şi 

simultaneitatea. . 

Prin urmare, trei regule ale tuturor raporturilor de timp ale 

fenomenelor, după cari fiecărui fenomen i se poate determina 

existenţa cu privire la unitatea a tot timpul, vor preceda toată 

experienţa şi vor fâce-o abia posibilă. 

Principiul general al tuturor acestor trei analogii se întemeiază 

pe unitatea necesară a apercepţiei cu privire la orice conştiinţă 

empirică posibilă (percepţie) în fiecare timp, prin urmare, 

deoarece aceea stă a priori la bază, pe unitatea sintetică a 

tuturor fenomenelor. după raporturile lor în timp. Căci aper- 

cepţia originară se raportează la simțul intern, (totalitatea re- 

prezentărilor), şi anume a priori la forma sa, adică raportul 

conştiinţei empirice diverse în timp. În apercepţia originară 

urmează acuma să se reunească toată această diversitate după 

raporturile ei de timp; căci aceasta spune unitatea transcen- 

dentală a acestei, apercepţii a priori, supt care stă tot ce are să 

aparțină cunoaşterii mele, (adică cunoaşterii mele unitare), deci 

poate deveni pentru mine un obiect Această unitafe sintetică 

în raportul de timp al tuturor percepţiilor, care e determinată a 

priori, este deci legea: că toate determinaţiunile empirice de 

timp trebue să stea supt regulele determinaţiunii generale de 

timp; şi analogiile experienţei, despre cari vrem să tratăm 

acuma, trebue să fie astfel de regule. 

Aceste principii au în sine nota osebită că nu examinează 

fenomenele şi sinteza intuiţiei lor empirice, ci numai existența 

şi raportul lor întreolaltă cu privire la această existenţă a lor 

O:, modul cum se aprehendează ceva în fenomen poate fi de- 

terminat a priori în felul că regula sintezei sale poate da tot- 

odată această intuiţie a priori, adică o poate produce din ace- 

asta. Totuş existența fenomenelor nu poate fi cunoscută a priori, 

şi deşi pe această cale am putea ajunge a deduce o existență
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oarecare, totuş noi nam putea-o cunoaște în mod determinat, 

adică n'am putea anticipa ceea prin ce intuiţia sa empirică se 
deosebeşte de altele. 

Cele două principii precedente, pe cari le-am numit mate- 

matice, considerând că ele ne dau dreptul să aplicăm mate- 

matica la fenomene, se raportau la fenomene după simpla lor 

posibilitate și arătau cum ar putea fi produse, atât după in- 
tuiţia lor cât şi după realul percepţiei lor, după regulele unei 
sinteze matematice; deaceea, şi la una şi la cealaltă, pot fi în- 
trebuințate mărimile numerice și, cu ele, determinaţiunea fe- 
nomenului ca mărime. Așa, eu voiu putea compune d. e. gradul 
senzaţiilor luminii soarelui din cam 200.000 clarităţi de lună 
“dându-l ca determinat a priori, adică îl voiu putea construi. 
Prin urmare aceste principii prime le putem numi constitutive, 

Cu totul altfel trebue să fie.cu cele menite a supune a priori 
existenţa fenomenelor supt regule. Căci, aceasta neputându-se 
construi, ele vor putea privi numai raportul existenţei şi nu vor 
putea fi decât numai principii regulatoare. Aci deci nu ne putem 
gândi nici la axiome, nici la anticipaţii; ci dacă ni-i dată o 
percepţie întrun raport de timp față de altele (deși nedeter- 
minate), atunci a priori nu se va putea spune: care alta şi 
cât de mare percepţie, ci cum e unită cu aceea în mod necesar 
după existenţă în acest modo al timpului. In filozofie analogiile 
înseamnă ceva foarte diferit de ceea ce reprezintă în mate- 
matică. In aceasta, formulele exprimă egalitatea a două ra- 
porturi de mărimi, şi totdeauna în mod constitutiv, astfel că, 
dacă sunt daţi trei membri ai proporţiunii, prin aceasta e dat 
şi al patrulea, adică poate fi construit. In filozofie însă, ana- 
logia nu e egalitatea duor raporturi cantitative, ci calitative, 
unde din trei membri daţi eu pot cunoaşte şi da a priori numai 
raportul faţă de un al patrulea, nu însă acest al patrulea membru 
însuş, cert însă că am o regulă de a-l căuta în experienţă şi o 
notă de a-l găsi în ea. O analogie a experienţei va fi deci 
numai o regulă după care din percepții să se ivească unitatea 
exper ienţei, ( nu percepția însăş, ca intuiţie empirică în general), 
ŞI, ca principiu, ea va fi valabilă cu privire la obiecte (ale
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fenomenelor) nu în mod constitutiv, ci numai regulator. Acelaş 

lucru însă va fi valabil şi în ce priveşte postulatele gândirii em- 
pirice în general, cari privesc sinteza simplei intuiţii, (a formei 

fenomenului), a percepţiei (a materiei), şi a experienţei, (a ra- 

portului acestor percepții) totdeodată: anume, că aceste po- 
stulate sunt numai principii regulatoare, deosebindu-se de cele 

matematice, cari sunt constitutive, deşi nu în certitudine, care 
în amândouă. e bine stabilită a priori, dar totuș în modul evi- 

denţei, adică prin lăturea lor intuitivă, (deci şi prin demon- 

strațiune). 

Ceea ce însă a fost amintit la toate principiile sintetice 

şi trebue notat aci mai ales, e aceasta: că aceste analogii n'au 

semnificaţia şi valabilitatea lor exclusivă ca principii ale între- 

buinţării transcendentale a intelectului, ci numai a întrebuin- 

“ării lui empirice, deci pot fi demonstrate numai ca atari, că, 

prin urmare. fenomenele trebuesc subsumate nu supt categorii 

în general, ci numai supt schemele lor. Căci, dacă obiectele la 

cari ar fi să se raporteze aceste principii ar fi obiecte în sine, 
atunci ar fi cu totul imposibil de a cunoaște ceva despre ele 
în mod sintetic a priori. Or, ele nu sunt nimic decât fenomene, 

a căror cunoaştere completă, spre care, la urma urmei, trebue 

să se îndrepte toate principiile a priori, este numai experiența 
posibilă; prin urmare acele nu pot avea alt scop decât numai 

condiţiunile unităţii cunoașterii empirice în sinteza fenomenelor; 
aceasta însă e gândită numai în schema conceptului pur al in- 

telectului, iar funcțiunea unităţii ei, ca a unei sinteze în general, 

o conţine, nerestrânsă prin nicio condiţie senzibilă, categoria. 

Prin aceste principii deci, noi vom fi îndreptăţiţi a înlănțui fe- 

nomenele numai după o analogie, cu unitatea logică şi generală 

a conceptelor şi ne vom servi prin urmare ce-i drept, în prin- 

cipiu însuş, de categorie, în executare însă (în aplicare la fe: 

nomene), vom pune în locul principiului schema categoriei 

<a cheie a întrebuinţării ei, sau vom pune, mai bine zis, schema 

alături de categorie ca o condiţie restrictivă supt numele unei 

formule a principiului.
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A. 

Analogia întâia 

Principiul persistenţei substanţet 

La toată schimbarea fenomenelor persistă substanța, şi quan- 

tumul ei în natură nici nu sporeşte nici nu scade. 

Dovadă. 

, ” “Toate fenomenele sunt în timp, numai în care ca substrat, 
„(ca formă persistentă a intuiţiei interne), poate fi reprezentată. 
simultaneitatea precum şi succesiunea. "Timpul deci, în care tre- 
bue gândită toată schimbarea fenomenelor, rămâne şi nu se 
schimbă, deoarece este aceea în care succesiunea sau simulta-- 
neitatea- pot fi reprezintate numai ca determinaţiuni ale sale. 
Or, timpul nu, poate fi perceput pentru sine. Prin urmare. în 
obiectele: percepţiei, adică în fenomene, trebue Să se găsească 
substratul care reprezintă timpul în general, şi în care toată 
schimbarea sau simultaneitatea poate fi percepută în aprehen- 
Siune prin raportul fenomenelor față de el, Subsbtratul a tot 
realul însă, adică a ceea ce aparţine existenţei obiectelor, este: 
substanța, în care tot ce aparţine existenţei poate fi gândit numai 
ca determinaţiune. Prin urmare, persistentul, numai rapor- 
tate la care toate: raporturile de timp ale fenomenelor pot fi 
determinate, este substanța în fenomen, adică realul ei, care, 
ca substrat al oricărei schimbări, rămâne totdeauna acelaş. De- 
oarece substanţa deci în existență nu e poate schimba, nici. 
quantumul ei în natură nu poate nici spori nici scădea 1). 
    

  

1) Ea: A. Analogia întâia 

Principiul persistenţei: 
poate fenomenele conţin ceea ce persistă (substanţa) considerat ca o! iect Ansuş şi ceea ce se schimbă ca simplă determinaţiune a obiectulu:, adică un mod cum există obiectul.
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Aprehensiunea noastră a diversului fenomenului e totdeauna 
succesivă şi deci totdeauna schimbătoare. Numai prin ea deci 
noi nu putem nicicând, determina dacă această diversitate, ca 
obiect al experienţei, e simultană sau succesivă, dacă la baza 
experienţei nu e ceva ce este in orice timp, adică ceva stabil şi 
persistent, toată schimbarea și simultaneitatea căruia nu sunt 
nimic decât totatâtea moduri (modi ai timpului) cum există 

persistentul. Numai în persistent deci sunt posibile raporturi de 
timp, (căci simultaneitatea şi succesiunea sunt singurele rapor- 
turi în timp), adică persistentul este substratul reprezentării 
empirice a timpului însuş, numai în care substrat e posibilă 
toată determinarea de timp. Persistenţa exprimă în general 
timpul ca un corelat constant a toată existenţa fenomenelor, a 

toată schimbarea şi toată simultaneitatea. Căci schimbarea nu 
atinge timpul însuș, ci numai fenomenele în timp, (precum si- 

multaneitatea nu e un modus al timpului însuş, în care părţile 
nu sunt nicidecum deodată, ci toate după olaltă). Dacă am 
vrea să-i atribuim timpului însuş o succesiune după olaltă, atunci 
am trebui să mai gândim un alt timp, în care această suc- 
cesiune ar fi posibilă. Prin ceea ce-i persistent numai, existenţa 

dobândește în diferitele porţiuni ale seriei de timp după olaltă 
«0 mărime, pe care o numim durată. Căci în simpla succesiune 
numai, existenţa nu face decât tot să dispară şi să apară şi 
n'are nicicând nici cea mai mică mărime. | 

Fără de acest ceva pesistent deci nu există niciun raport de 
timp. Or, timpul în sine nu poate fi perceput; deci acest ceva 
persistent în fenomene e substratul a toată determinarea de. 

timp, prin urmare şi condiţiunea posibilităţii a toată unitatea sin- 

tetică a percepţiilor, adică a experienţei, şi în acest ceva per- 
sistent toată existenţa şi toată schimbarea în timp poate fi con- 

  

Dovada acestei prime analogii. 

Toate fenomenele sunt în timp. Acesta poate determina în două feluri 

raportul în existenţa lor, sau întrucât sunt după olaltă sau 

totdeodată. Cu privire la modul dintâiu timpul se consideră ca serie 

«de timp, cu privire la al doilea ca cuprins de timp. ”
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siderată numai ca un modus. al existenţei a ceeace rămâne şi 

persistă. Astfel, în toate fenomenele, persistentul este obiectul 
însuş, adică substanţa (phaenomenon); dar tot ce se schimbă 

sau se poate schimba, aparține numai modului cum această sub- 
stanță sau substanțe există, deci aparține determinaţiunilor ei. 

Găsesc că, în toate timpurile, nu numai filozoful ci şi inte- 

lectul comun au presupus această persistență ca un substrat a 

toată schimbarea fenomenelor şi vor admite-o totdeauna ca fiind 
neîndoelnică , numai că filozoful se exprimă asupra acestui fapt 

ceva mai exact zicând: la toate schimbările în lume rămâne sub- 
stanța, şi numai accidentele se schimbă. Nu întâlnesc însă des- 

pre această propoziţie sintetică nicăiri nici chiar încercarea unei 

demonstraţiuni „ba ea stă şi numai arareori, cum doar totuş i se 

cuvine, în fruntea legilor existente, pure şi cu totul a priori, ale 
naturii. De fapt, propoziția că substanţa e persistentă este tau- 

tologică. Căci numai această persistență e cauza că aplicăm la 

fenomen categoria substanţei, şi am fi trebuit să dovedim că în 
toate fenomenele este ceva persistent, în care ceeace e schimbă- 
tor nu e nimic decât determinaţiunea sa. Cum însă o atare de- 
monstraţie nu poate fi expusă nicicând în mod dogmatic, adică 
din concepte, deoarece priveşte o propoziţie sintetică a priori, şi 
cum nu i-a venit nimănuia în gând că atari propoziţii nu sunt 
valabile decât cu privire la o experienţă posibilă, şi nici nu pot 
fi deci dovedite detât printr'o deducţiune a posibilităţii celei din 
urmă; atunci nu e de mirare că, deşi a fost pusă la baza: ori- 
cărei experienţe, (deoarece trebuinţa ei la cunoaşterea empirică 
se simte), totuş nicicând n'a fost dovedită. 

Un filozof a fost întrebat: cât cântărește fumul? EI răspunse: 
Scade din greutatea lemnului ars greutatea cenușei rămasă, şi 
vei avea greutatea fumului. El presupunea deci ca fără posibi- 
litate de contradicţie: că în foc chiar materia (substanţa) nu 
dispare, ci că numai forma ei suferă o schimbare. 'Totaşa era 
propoziţia: „Din nimic nu naște nimic“ numai o altă concluzie 
din principiul persistenţei sau, mai bine zis, a existenţei perpe» 
tue a subiectului propriu zis în fenomene. Căci, dacă în fenomen 
aceea ce voim să numim substanță ar fi să fie adevăratul sub-
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strat a toată determinarea de timp, atunci toată existența, atât 
în timpul trecut cât și în cel viitor „trebuie să poată fi deter- 
minată numai şi numai prin acest substrat. Prin urmare, noi 
putem da unui fenomen numele de substanță numai pentru că 
presupunem existența sa în orice timp, ceeace prin cuvântul per- 

sistență nici nu se exprimă prea bine, întrucât acesta se rapor- 

tează mai mult la timpul viitor. Dar, necesitatea internă de a 

-persista este totuș unită în mod indisolubil cu necesitatea de a 

fi existat totdeauna, şi expresia poate deci rămânea. „Gigni de 

nihilo nihil, in nihilo nil posse reverti” erau două propoziţii 
pe cari cei vechi le legau nedespărţite, şi cari din nepricepere 
azi se separă câteodată, deoarece se arede că ele privesc obiecte 

în sine, şi că cea dintâiu ar putea fi împotriva dependenţei lumii 

de o cauză supremă, (chiar şi după substanţa ei); care nedu- 

merire nu e necesară, deoarece aci e vorba numai de fenomene, 

în câmpul experienţei, a căror unitate nicicând n'ar fi posibilă, 
dacă am vrea să lăsăm să se nască lucruri noui (după sub- 
stanță). Căci, atunci ar dispărea ceeace, în mod exclusiv, poate 

reprezenta unitatea timpului, anume identitatea substratului, 

numai în care toată schimbarea are unitate desăvârşită. Această 
persistență nu este totuş mai departe nimit decât modul de a 

ne reprezenta existența obiectelor (în fenomen). 
Determinaţiunile unei substanţe „cari nu sunt nimic altceva 

decât moduri osebite ale ei de a exista, se numesc accidente. Ele 
sunt totdeauna reale, deoarece privesc existența substanței, (ne- 

gaţiunile sunt numai determinaţiuni cari exprimă inexistența a 

ceva în substanță). Or, dacă atribuim acestui real în substanță 
o existenţă osebită (d. ex. mișcării, ca unui accident al materiei), 
atunci această existenţă e numită inherență spre deosebire de 

existența substanței care se numeşte subsistenţă. Dar de aci 
rezultă multe interpretări greşite, şi e mai exact şi mai bine ex- 

primat, dacă arătăm accidentul numai prin modul cum e deter- 
minată în mod positiv existența unei substanţe: Cu toate a- 

cestea, în virtutea condiţiunilor întrebuințării logice a intelectului 
nostru, e totuş inevitabil de a separa aşazicând ceeace se poate 

schimba în existenţa unei substanțe, pecând substanța rămâne,
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şi de a considera acest ceva în raport cu adevăratul persistent 

şi radical; şi deaceea deci această categorie stă supt titlul rapor- 

turilor, mai mult ca o condiţie a lor decât pentrucă ea însăş ar 
conţinea un raport, | 

Pe această persistență deci se întemeiază şi rectificarea con- 
ceptului de schimbare. Devenirea şi perirea nu sunt schimbări 
a ceeace devine sau piere. Schimbarea este un mod de a exista. 
care urmează după alt mod de a exista al aceluiaș lucru. Prin. 
urmare, tot ce se schimbă e permanent, şi numai starea sa se: 
schimbă. Deoarece deci acest schimb atinge numai determina- 
iunile cari încetează sau pot şi începe, noi, printr'o expresie 
ce ar părea cam paradoxală, putem zice: numai persistentul (sub- 
stanța) se schimbă, variabilul nu suferă o schimbare, ci un: 
schimb, deoarece unele determinaţiuni încetează şi altele încep. 

Schimbarea poate fi percepută deaceea numai la substanţe, 
şi devenirea sau perirea pentru sine, fără a privi numai o deter.. 
minaţiune a persistentului, nu poate fi nicio percepţie posibilă, 
deoarece tocmai acest persistent face posibilă reprezentarea des- 
pre trecerea dintr'o stare în alta şi dela inexistență la existenţă, 
cari deci pot fi cunoscute numai ca determinaţiuni variabile a ceea. 
ce rămâne. Presupuneţi că ceva începe în mod absolut a exista; 
atunci trebuie să aveţi un moment în care nu a existat, De ce 
însă vreţi să legaţi acest moment, dacă nu de ceeace există. 
acum? Căci un timp gol care ar preceda nu este un obiect al 
percepţiei; legând însă această devenire de obiecte cari existau: 
înainte și durează până la ceeace devine, atunci devenirea din 
urmă a fost numai o determinaţiune a celei dintâiu considerată 
ca persistentă „Totașa e şi cu perirea; căci aceasta presupune 
reprezentarea empirică a unui timp în care un fenomen nu mai 
există. 

Substanțele (în fenomen) sunt substratele tuturor determina- 
ţiunilor de timp. Devenirea unora şi perirea altora ar anula chiar 
condiția unică a unităţii empirice a timpului, şi fenomenele s'ar 
raporta atunci la două feluri de timpuri, în cari lângă olaltă 
Sar scurge existenţa; ceea ce-i absurd. Căci există numai Un
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timp, în care toate timpurile diferite trebuie puse nu deodată, 
ci după olaltă. 

Aşa este prin urmare persistența o condiţie necesară numai 
supt care fenomenele într'o experiență posibilă sunt determi- 

nabile ca obiecte sau lucruri. Despre ceea însă ce-i criteriul em- 

piric al acestei persistenţe necesare şi, cu ea, al substanțialităţii 
fenomenelor, expunerea ce urmează ne va da prilejul să însem- 
năm cele necesare. 

B. ă 

Analog i a a doua 

Principiul succesiunii de timp după legea cauzalităţii 

_ Toate schimbările au loc după legea legăturii 

cauzei şi efectului +) 

[Dovadă.] 

[ (Cumcă toate fenomenele succesiunii de timp sunt în în- 
tregime numai schimbări, adică o existență şi neexistenţă succe- 
sivă a determinaţiunilor substanţei care persistă, prin urmare 
cumcă existenţa substanţei înseși ce urmează după inexistența 
ei, sau inexistența ei ce urmează după existență, cu alte cuvinte: 

că devenirea şi dispariţia substanței înseș nu are loc, acestea 
le-a arătat principiul precedent. Acesta s'ar fi putut exprima și 
aşa: Tot schimbul (succesiunea) fenomenelor este numai schim- 

bare, căci devenirea sau dispariţia substanţei nu sunt schimbări 

  

î) Ea: B. Analogia a doua 

Principiul producţiunii 

Tot ce se întâmplă (începe să existe) presupune ceva după care 

urmează după o regulă.
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ale ei, deoarece conceptul schimbării presupune acelaş subiect 

cu două determinaţiuni opuse ca existent, deci ca persistent.. 

După această reamintire, urmează dovada). 

Eu percep cumcă fenomenele urmează după olaltă, adică o 
stare a lucrurilor este într'un timp al cărei contrar era în sta- 
rea precedentă. Eu leg deci, bine zis, două percepții în timp. 

Or, legătura nu este opera simplului simţ şi a intuiţiei, ci este, 
aci, produsul unei facultăţi sintetice a imaginaţiei, care determină 

simţul intern cu privire la raporturile de timp. Aceasta însă 
poate lega cele două stări amintite în două feluri, astfel că una 
sau cealaltă să precedeze în timp, căci timpul nu poate să fie 

perceput în sine şi, în raport cu el, să fie determinat în obiect, 

în mod aşazicând empiric „ceeace ar fi să precedeze şi ceeace 
să urmeze. Eu îmi sunt deci numai conştiu că imaginiţia mea 

pune una înainte, alta în urmă, nu că în obiect o stare o prece- 
dează pe alta; sau cu alte cuvinte: prin simpla percepţie raportul 
obiectiv al fenomenelor ce se succed rămâne nedeterminat. Or, 
pentruca acesta să fie cunoscut ca determinat, raportul între 
cele două stări trebuie gândit în aşa fel ca, prin aceasta, să se 
determine într'un mod necesar care din ele ar trebui pusă înainte, 
care în urmă şi nu invers. Conceptul însă care cuprinde în sine 
necesitatea unităţii sintetice -nu poate fi decât un concept pur al 
intelectului, care nu se află în percepţie; şi acesta este aci con- 
ceptul raportului cauzei şi efectului, din <ari cea dintâiu deter- 
mină pe cel din urmă în timp ca o consecinţă, şi nu ca ceva ce. 
numai în imaginaţie ar putea preceda, (sau chiar pretutindeni 
n'ar putea fi perceput ). Prin urmare, numai prin faptul că noi 
supunem succesiunea tenomenelor, deci toată schimbarea, legii 
cauzalităţii, e posibilă experiența însăş, adică o cunoaştere em- 
pirică despre ele; deci ele înseşi, ca obiecte ale experienţei, 
sunt posibile numai după legea aceasta.] 

Aprehensiunea diversului fenomenului este totdeauna suc- 
cesivă. Reprezentările părţilor se succed după olaltă. Ori de se 
succed şi în obiect, este un al doilea punct al reflexiunii, care 
nu e conţinut în cel dinâtiu. Or, noi putem numi, ce-i drept, 
toate şi chiar orice reprezentare, întrucât avem conştiinţă de ea,
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obiect; dar ceeace înseamnă acest cuvânt cu privire la fenomene, 
nu întrucât ele (ca reprezentări) sunt obiecte, ci numai întrucât 
arată un obiect, trebuie cercetat mai adânc. Întrucât ele ca re- 
prezentări sunt totodată obiecte ale conştiinţei, ele nu se deo- 
sebesc deloc de aprehensiurie, adică de primirea în sinteza ima- 
ginației, şi deci trebuie să zicem: diversul fenomenelor e pro- 
dus în minte totdeauna în mod succesiv. Dacă fenomenele ar fi 
obiecte în sine, atunci, din succesiunea reprezentărilor, nici un 

om nu şi-ar putea da seama în ce mod diversul lor e legat în 
obiect. Căci noi avem a face doar' numai cu reprezentările 
noastre; cum ar putea fi obiectele în sine (fără considerarea 
reprezentărilor, prin cari ne afectează) e cu totul în afară de 

sfera cunoaşterii noastre. Or, deşi fenomenele nu sunt obiecte 

în sine şi totuş sunt singurul lucru ce ne poate fi dat spre cu- 
noaştere, eu trebuie să arăt ce legătură în timp este a se atribui 
diversului în fenomene înseşi, pe când reprezentarea diversului 
în aprehensiune este totdeauna succesivă. Aşa d. ex. aprehen- 
siunea diversului în fenomenul unei case care stă înaintea mea 

este succesivă. Acuma e întrebarea: ori de diversul acestei 
case înseş este succesiv şi în sine, ceeace, fără îndoială, nu 

va admite nimeni. Or, îndată ce ridic conceptele mele despre 
un obiect până la semnificaţia transcendentală, casa nu e 

niciun obiect în sine, ci numai un fenomen, adică o reprezentare 

al cărei obiect transcendental e necunoscut; ce înțeleg eu deci 

prin întrebarea: cum ar putea fi legat diversul în fenomen însuş, 

(care doar nu e nimic în sine)? Aci se consideră ceeace se 
află în aprehensiunea succesivă ca obiect, fenomenul însă care 

mi-e dat, cu toate că nu este nimic altceva decât o totalitate a 
acestor reprezentări, e considerat ca obiect al lor, cu care con- 

ceptul meu, ce-l scot din reprezentările aprehensiunii, urmează 

să concorde. Se vede îndată că, deoarece concordanța cunoa- 

şterii cu obiectul este adevărul, aci nu se poate pune întrebarea 

decât despre condiţiunile formale ale adevărului empiric, şi că 

fenomenul, în raport de opoziţie cu reprezentările aprehensiunii, 

poate fi reprezentat ca obiect al ei deosebit de reprezentări numai 

prin aceea dacă aprehensiunea stă supt o regulă care o distinge
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de orice altă aprehensiune şi impune un mod de legare a diver- 

sului. Aceea în fenomen ce conţine condiţiunea acestei regule 
necesare a aprehensiunii este obiectul. 

Dar să trecem iarăş la problema noastră. Cumcă ceva are 

loc, adică devine ceva sau o stare ce nu era mai înainte, acest 

lucru nu se poate percepe în mod empiric, dacă nu precedează 
un fenomen care nu conține în sine această stare ; căci o reali- 

tate care să urmeze după un timp vid, deci o devenire 

înainte căreia nu precedează o stare a lucrurilor poate 

fi aprehencată totatât de puţin ca şi timpul gol însuş. 

Orice aprehensiune a unei întâmplări este deci o percep- 

ţie care succedează alteia. Dar, deoarece în tcată sinteza a- 

prehensiunii lucrurile stau aşa cum am arătat mai sus la fenome- 

nul unei case, ea prin aceasta încă nu se deosebește de altele. 
Dar mai observ că, dacă, într'un fenomen care conţine o întâm- 

plare, eu numesc starea precedentă a percepţiei A, pe cea urmă- 
toare însă B, că în aprehensiune B nu poate decât să succedeze 
pe A, percepţia A însă nu poate urma lui B, ci-l poate numai 
preceda. Eu văd d. ex. o corabie plutind pe râu în jos. Percep- 
ţia mea a locului ei în jos urmează percepţiei locului ei în susul 
râului şi e imposibil ca în aprehensiunea acestui fenomen co- 
rabia să fie percepută în josul, apoi însă, în susul râului. Or- 
dinea în succesiunea percepţiilor în aprehensiune este deci aci 
determinată, şi de această crdine e legată aprehensiunea. În 
exemplul precedent al unei case, percepțiile mele în aprehensiune 
puteau să înceapă din vârful ei şi să sfârşească la pământ, 
dar şi să înceapă de jos şi să sfârşească sus, totaşa să apre- 
hendeze la dreapta sau la stânga diversul intuiției empirice. In 
şirul acestor precepţii nu era deci nici-o ordine determinată care 
să impună unde aş trebui să încep în aprehensiune pentru a 
lega diversul în mod empiric. Această regulă însă se găseşte 
totdeauna în percepţia a ceeace se întâmplă, și ea face necesară 
ordinea percepţiilor ce se succed după olaltă (în aprzhensiunea 
acestui fenomen). 

Voiu trebui deci, _Voiu în cazul nostru, să deriv succesiunea su biectivă a aprehensiu nii din succesiunea obiectivă a fenomenelor,
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pentrucă, dealtfel „aceea e cu totul indeterminată și nu distinge 

niciun fenomen de altul. Aceea singură, fiind cu totul arbitrară, 

nu dovedeşte nimic cu privire la legarea diversului în obiect. 

Aceasta deci va consista în ordinea diversului fenomenului, după 

care aprehensiunea de ceva, (ce se 'ntâmplă), urmează pe cea 

a altceva, (ce precedează), după o regulă. Numai prin aceasta 

eu pot fi îndreptăţit să spun despre fenomen însuş, şi nu numai 

despre aprehensiunea mea, că în fenomen se găseşte o succe- 
siune, ceeace înseamnă atâta că eu nu pot face această aprehen- 

siune decât tocmai în această succesiune, 

După o atare regulă deci, în ceeace în general precedează o 
întâmplare, trebuie să se afle regula după care, totdeauna şi 

în mod necesar, trebuie să urmeze acea întâmplare; în mod in- 

vers însă, eu nu pot să merg dela întâmplare îndărăt şi să de- 

termin (prin aprehensiune) ceeace precedează. Căci, dela mo- 
mentul următor nu se întoarce nici un fenomen la cel precedent, 

dar se raportează totuş la vreunul precedent; dela un timp dat, 

dimpotrivă, e necesară progresarea la cel următor determinat. 
Prin urmare, deoarece totuş este ceva ce urmează, eu trebuie să 

raportez acest ceva în mod necesar la altceva ce precedează şi 

pe care-l urmează după o regulă, adică în mod necesar, astfel 
că întâmplarea, ca ceea ce-i condiţionat, arată în mod cert spre 

o condiţiune oarecare, aceasta însă determină întâmplarea. 

Să presupunem că o întâmplare nu e precedată de nimic, 
după care ea ar trebui să urmeze după o regulă, atunci toată suc- 
cesiunea percepției ar fi determinată numai în aprehensiune 

adică numai în mod subiectiv, dar prin aceasta nicidecum în mod 

obiectiv, ce anume ar trebui să precedeze şi ce să succedeze 

percepțiile. Noi am avea în acest fel numai un joc al reprezen- 
tărilor, care nu s'ar raporta la niciun obiect, adică prin percepția 

noastră un fenomen nu s'ar distinge deloc de oricare altul după 

raportul de timp, deoarece succesiunea în aprehensiune e pre- 

tutindeni totuna şi deci în fenomen nu este nimic ce-l determină 

aşa ca, prin aceasta, să devie necesară o anumită succesiune ca 

obiectivă. Eu nu voi zice deci, că întrun fenomen se succed 

două stări după olaltă; ci numai: că o aprehensiune urmează
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pe alta; ceeace e numai ceva subiectiv şi nu determină un obiect, 
prin urmare nu poate avea valoarea cunoașterii unui obiect oare- 
care (chiar nici în fenomen). 

Dacă experiem deci că se întâmplă ceva, atunci în aceasta 
presupunem totdeauna că oareşceva precedează după care acel 
ceva succedează. Căci fără de aceasta eu n'aş zice despre obiect 
că succedează, deoarece simpla succesiune în aprehensiunea 
mea, dacă nu e determinată printr'o regulă cu privire-la ceva 
precedent, nu justifică o succesiune în obiect. Astfel se întâmplă 
totdeauna cu privire la o regulă, după care fenomenele în suc- 
cesiunea lor, adică așa cum se întâmplă, sunt determinate prin 
starea precedentă, că eu fac obiectivă sinteza mea subiectivă (a 
aprehensiunii), şi numai supt această presupunere singură e 
posibilă chiar experiența de ceva ce se întâmplă. 

Se pare, ce-i drept, că acestea ar contrazice - toate observa- 
țiunile ce le-am făcut totdeauna asupra mersului întrebuințării 
intelectului nostru şi după cari noi abia numai prin succesiunile 
percepute şi comparate și găsite concordante ale multor în- 
tâmplări am fost conduşi a descoperi o regulă, după care anu- mite întâmplări urmează totdeauna după anumite fenomene, şi, prin aceasta, am fost abia împinşi de a ne forma conceptul de cauză. După această socoteală, acest concept ar fi numai em- piric, şi regula pe care o produce şi zicând că tot ce se întâmplă are o cauză ar fi totatât de contingentă ca şi experienţa însăşi; generalitatea şi necesitatea sa ar fi atunci numai o iluzie şi n'ar avea adevărată valabilitate generală, deoarece n'ar fi a priori, ci întemeiate numai pe inducţiune. Dar cu aceasta e așa ca şi cu alte reprezentări pure a priori, (d. ex. spaţiul şi timpul), pe cari numai deaceea le putem scoate din experiență ca concepte clare, deoarece le pusesem în experiență realizând-o deci pe aceasta abia prin acelea. Cert însă este că claritatea logică a 

ce determină şirul evenimen- 

ne-am servit de ea în experienţă; 
diție a unităţii sintetice a fenome 
melia experienței înseş şi a prece 

dar o considerare a ei, ca con- 
nelor în timp, a fost totuş te- 
dat-o deci a priori.
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E vorba deci să arătăm în exemplu că noi nu atribuim nici- 

când, chiar nici în experiență, succesiunea (unei întâmplări, 

când se întâmplă ceva ce nu era înainte), unui obiect şi o deo- 

sebim de cea subiectivă a aprehensiunii noastre, ca şi cum la 

bază ar sta o regulă care ne impune de a observa această ordine 
a percepţiilor mai mult decât pe alta, ba chiar că această ne- 

cesitate este, bine zis, ceeace face abia posibilă reprezentarea 

unei succesiuni în obiect. 
Noi avem reprezentări în noi, de cari noi putem și avea 

conştiinţă. Această conştiinţă însă poate fi întinsă cât de departe 

vrem și poate fi oricât de precisă sau exactă, rămân totuş numai 

reprezentări, adică determinațiuni interne ale minţii noastre în 

cutare sau cutare raport de timp. Or, cum ajungem noi să 

punem acestor reprezentări un obiect sau să le atribuim, pe lângă 

realitatea lor subiectivă, ca modificaţiuni, încă nu ştiu ce rea- 
litate obiectivă? Semnificaţia obiectivă nu poate consista în ra- 

portarea la altă reprezentare (despre ceeace am vrea să spunem 

despre obiect); căci dealtfel revine întrebarea: cum iese această 

reprezentare iarăş din sine însăş şi dobândeşte înțeles obiectiv 

încă peste cel subiectiv care-i este propriu ca determinațiune a 

stării mintale? Dacă cercetăm ce însușire nouă primesc oare 

reprezentările noastre prin raportarea la un obiect şi care ar fi 

demnitatea ce o dobân'lesc prin acest fapt, atunci găsim că a- 

ceastă raportare nu face nimic decât să impună ca necesară 

legătura reprezentărilor într'un anumit mod şi să le supună unei 

Tegule; că, dimpotrivă, numai prin faptul că o anumită ordine 

e necesară în raportul de timp al reprezentărilor noastre, li se 

dă înţeles obiectiv. 

In sinteza fenomenelor diversul reprezentărilor se succedează 

totdeauna după olaltă. Or, prin aceasta nu se reprezintă niciun 

obiect, deoarece prin această succesiune, care e comună tuturor 

aprehensiunilor, nu se deosebeşte nimic de altceva. Indată ce 

însă percep sau presupun că în această succesiune există o 

raportare la starea precedentă, din care reprezentarea rezultă 
după o regulă, atunci se reprezintă ceva ca eveniment sau ca 

ceva ce se întâmplă aci, adică eu cunosc un obiect pe care trebuie
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să-l pun în timp întrun arumit loc determinat care, după sta- 

rea precedentă, nu i se poate atribui altfel. Dacă percep deri 
să se întâmplă ceva, atunci, în această reprezentare, e cuprins 
mai întâi că ceva precedează „deoarece în raportarea cu aceasta 
fenomenul îşi capătă raportul său de timp, anume de a exista 
după un timp precedent în care el n'a fost. Dar locul său deter- 
minat de timp fenomenul nu şi-l poate dobândi în acest raport 
decât prin faptul că în starea precedentă se presupune ceva după 
care succedează totdezura, adică cupă o regulă; din care re- 
zultă deci că, mai întâiu, eu nu pot inversa şirul punând ceeace 
se întâmplă înainte a ceea după care succedează; al doilea, că, 
punându-se starea precedentă, acel eveniment determinat să 
urmeze în mod inevitabil şi necesar. Prin aceasta se întâmplă: 
că în reprezentările noaștre se iveşte o ordine în care prezentul, 
(întrucât a devenit), arată spre o stare oarecare precedentă, ca 
un corelat, deşi încă nedeterminat, al acestui eveniment care e 
dat; dar acest corelat se raportează, în mod determinant, la acest 
evenimert şi îl leagă de sine în mod necesar în şirul de timp. 

Or, dacă e o lege necesară a senzibilităţii noastre, deci o. 
condiție țormală a tuturor percepţiilor ca timpul precedent să 
determine în mod necesar pe cel ce urmează, (întrucât eu nu pot 
ajunge la cel ce urmează în altfel decât piin cel precedent): 
atunci e şi o lege indispensabilă a reprezentării empirice a şi- 
rului de timp, ca fenomenele timpului trecut să determine toată 
existenţa în cel următor, şi ca aceste, ca evenimente, să nu aibă 
loc decât în măsura ce acelea le determină existenţa în timp, 
adică le-o fixează după o regulă. Căci, numai în fenomene noi 
putem cunoaşte în mod empiric această continuitate în înlăn- 
fubtea timourilor. 

La toată experienţa şi posibilitatea ei e nevoie de intelect, și cel dintâi lucru ce-l face el nu e că lămureşte reprezentarea 
obiectelor, ci că face în general abia posibilă reprezentarea unui obiect. Or, aceasta se face prin faptul că el transferă ordinea de 
timp asupra fenomenelor şi existenței lor, atribuind fiecărui fe- 
nomen considerat ca urmare un loc determinat a priori în timp. cu privire la fenomenele precedente, fără de care loc fenome-
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nul n'ar concorda cu timpul însuș, care determină a priori locul 

tuturor părților sale. Or, această determinare a locului nu poate 

fi împrumutată din raportul fenomenelor față de timpul absolut, 

(căci acesta nu e un obiect al percepției), ci, dimpotrivă, feno- 

menele înseși trebuie să-și determine între olaltă locurile lor în 

timp făcându-le necesare în ordinea de timp, adică ceeace ur- 

mează sau se întâmplă trebuie să succedeze, după o regulă ge- 

nerală, după ceeace era cuprins în starea precedentă, din care 

se naşte un şir al fenomenelor care, cu ajutoiuil intelectului, 

produce şi face necesară chiar aceeaş ordine şi înlănțuire con- 

tinuă în şirul percepțiilor posibile, aşa cum se găsește a priori 

în forma intuiţiei interne, (a timpului), unde toate percepțiile 

trebuiau să-și aibă locul lor. 

Faptul deci că se întâmplă ceva e o percepţie care aparțirie 

unei experienţe posibile, care devine, prin aceasta, reală, când 

consider fenomenul, după locul său în timp, ca determinat, deci 

ca un obiect, care poate fi găsit totdeauna după o regulă în 

înlănţuirea percepţiilor. Această regulă însă, de a determina 

ceva după succesiunea de timp, este: că în ceeace precedează 

să se găsească condițiunea supt care întâmplarea urmează tot- 

deauna, (adică în mod necesar). Astfel principiul cauzei sufi- 

ciente este temeiul experienţei posibile, anume al cunoaşterii 

obiective a fenomenelor cu privire la raportul lor în succesiunea 

seriei timpului. 

„ Principiul demonstrațiunii acestei propoziţii însă se întemeiază 

numai pe momentele următoare. La toată cunoașterea empirică 

€ nevoie de sinteza diversului prin imaginaţie, care e totdeauna 

succesivă; adică reprezentările urmează în ea totdeanua după 

olaltă. Succesiunea însă, în imaginaţie, nu e deloc determinată 

după ordine (ce ar trebui să precedeze și ce să succedeze), și 

"şirul reprezentărilor ce urmează după olaltă poate fi luat totaşa 

de bine înașoi ca şi înainte. Dacă însă această sinteză este o 

sinteză a aprehensiunii (diversului unui fenomen dat), atunci 

ordinea e determinată în obiect, sau pentru a vorbi mai exact: 

este aci o ordine a sintezei succesive care determină un obiect, 

după care ceva trebuie să precedeze în mod necesar, şi, acest
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ceva fiind pus, celălalt ceva trebuie să urmeze. Dacă deci per- 
cepţia mea are să conţină cunoaşterea unei întâmplări, când 
anume ceva se întâmplă de fapt, atunci ea trebuie să fie o jude- 
cată empirică, în care ne gândim că succesiunea e determinată, 
adică cumcă ea presupune după timp un alt fenomen după care 
ea urmează în mod necesar sau după o regulă. In caz contrar, 
dacă eu pun precedentul, şi întâmplarea n'ar urma după el în 
mod necesar, eu aş trebui să o cred numai un joc subiectiv al 
iluziilor mele şi, reprezentându-mi totuş prin ea ceva obiectiv, 
să o numesc un simplu vis. Prin urmare „raportul fenomenelor, 
(ca percepții posibile ), după care succedentul (ceeace se întâm- 
plă) e determinat în timp după existenţa sa în mod necesar prin 
ceva precedent, prin urmare raportul cauzei la efect este condi- 
țiunea valabilităţii obiective a judecăților noastre empirice cu pri- 
vire la şirul percepţiilor, prin urmare a adevărului empiric al lor 
şi deci a experienţei. Principiul raportului cauzal în succesiunea 
fenomenelor e valabil deci şi pentru toate obiectele experienţei 
(supt condiţiunile succesiunii), deoarece el însuş este temeiul posibilităţii unei atari experienţe. 

Aci însă se mai iveşte o îndoială, care trebuie înlăturată. Prin- cipiul nexului cauzal între fenomene e restrâns, în formula noa- stră, la succesiunea şirului lor, dat fiind că în întrebuinţarea sa totuş se găseşte, că el se potriveşte şi la simultaneitatea lor, şi că efectul şi cauza pot fi deodată. Există d. ex. căldură în cameră, care nu se găseşte în aer liber. Caut cauza şi găsesc o sobă încălzită. Or, aceasta, care este cauză, există totdeodată cu efectul său, căldura din odae, astfel aci nu e o succesiune a şirului după timp între cauză şi efect, ci ele sunt în acelaş timp, şi legea totuş e valabilă. Cea mai mare parte a cauzelor efi- ciente în natură există deodată cu efectele lor, şi succesiunea de timp a celor din urmă e prilejuită numai prin faptul că, într'o clipă, cauza nu-şi poate produce efectul întreg. Dar în momentul ce efectul apare întâiu, e] este totdeauna deodată cu cauzali- tatea cauzei sale, deoarece, dacă aceea, o clipă mai înainte, ar fi încetat să existe, efectul nici nu s'ar fi putut produce. Aci trebuie să notăm bine că trebuie considerată ordinea timpului şi
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nu scurgerea lui: raportul rămâne chiar când niciun timp nu 

s'a scurs. Timpul între cauzalitatea cauzei şi efectul ei nemijlocit 
poate fi disparent, (deci cauza şi efectul pot fi deodată); dar 

raportul lor între olaltă rămâne totuş oricând determinabil după 

timp. Dacă eu consider o bilă, care e pusă pe o perinuţă umplută 

şi imprimă pe ea o gropiță, ca o cauză, atunci ea este deodată 

cu efectul. Dar eu le deosebesc totuş pe amândouă prin raportul 
de timp al nexului dinamic. Căci, dacă eu aşez bila pe perinuţă, 

atunci după forma ei netedă de mai înainte urmează gropiţa: 
dacă însă perina are (nu ştiu de unde) o gropiţă, după ea nu 

urmează o bilă de plumb. 

Prin urmare, succesiunea de timp este fără îndoială unicul cri- 

teriu empiric al efectului în raport cu cauzalitatea cauzei ce pre- 

cedează. Paharul este cauza urcării apei peste suprafaţa sa ori- 

zontală, deşi amândouă fenomene sunt deodată. Căci, dacă eu 

scot apa cu paharul dintr'un vas mai mare, atunci urmează ceva, 

anume schimbarea stării orizontale ce o avea acolo în una con- 

cavă pe care o ia în pahar. 

Cauzalitatea conduce la conceptul acţiunii, aceasta la concep- 

tul forţei şi, prin aceasta, la conceptul substanței. Deoarece 

eu nu vreau să amestec întreprinderea mea critică, care se in- 

dreaptă numai spre izvoarele cunoaşterii sintetice a priori, cu 

analize ce privesc numai lămurirea (nu lărgirea). conceptelor, 

eu rezerv expunerea amănunţită a lor pentru un sistem viitor al 

raţiunii pure, deşi o atare analiză se găseşte acuma în măsură 

largă în manualele cunoscute până acuma. Dar, criteriul empiric 

al unei substanţe, întrucât ea pare a se manifesta nu prin per- 

sistența fenomenului, ci mai bine şi mai lesne prin acţiune, eu 

nu-l pot lăsa neatins, , 

Unde e acţiune, deci activitate şi forță, acolo este şi sub- 

stanță, şi în aceasta singură trebuie căutat sediul acelui izvor 

fecund al fenomenelor. Aceasta e prea bine zis; dar când e vorba 

să ne explicăm ce înțelegem prin substanţă, şi vrem aci să evităm 

cercul vicios, atunci nu e aşa de lesne de răspuns. Oare cum 

vrem să concludem din acţiune imediat la persistenţa agentului, 

ceeace doar e un criteriu atât de esenţial şi caracteristic al
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substanței (phaenomenon)? Dar, după expunerile noastre pre- 
„cedente, rezolvarea chestiunii nu este totuş prea dificilă, deși 
-după modul obișnuit (de a proceda cu conceptele sale numai în 
mod analitic) ea ar fi cu totul insolubilă. Acţiunea înseamnă 
„acuma raportul subiectului cauzalităţii cu efectul. Or, tot efectul 
„stând în ceeace se întâmplă, deci în variabilul ce însemnează 
timpul după succesiune, atunci ultimul său subiect este persis- 
fentul <a substrat a tot ce se schimbă, adică substanţa. Căci, 
-după principiul cauzalităţii, acţiunile sunt totdeauna primul te- 
meiu a toată schimbarea fenomenelor și nu se pot afla deci în- 
tr'un subiect care, el însuș, se schimbă, deoarece, dealtminteri, 
ar fi necesare alte acţiuni şi un alt subiect care ar determina a- 

.ceastă schimbare. Or, în virtutea acestui fapt, acţiunea, ca criteriu 
“empiric suficient, dovedeşte substanţialitatea, fără să fiu nevoit 
a căuta abia persistenţa sa prin percepții comparate; ceeace, pe 
„această cale, nici nu s'ar putea face cu desfășurarea potrivită 
“mărimii şi strictei valabilităţi generale a conceptului. Căci fap- 
“tul că primul subiect al cauzalităţii a toată devenirea şi perirea 
“nu poate.el însuş, (în câmpul fenomenelor) să devină şi să piară 
este o concluzie logică care conduce la necesitate empirică şi 
persistență în existenţă, deci la conceptul unei substanţe ca 
fenomen. 

Dacă se întâmplă ceva, atunci simpla devenire fără considera- 
„Tea a ceea ce devine, este acum în sine un obiect, al cercetării. 
Trecerea din neexistența unei stări în această stare, presupu- 
„nându-se că aceasta nici n'ar conținea o calitate în fenomen, este 
acuma ea însăş o problemă pe care trebuie să o cercetăm, A- ceastă devenire psivește cum s'a arătat la numărul A, nu sub- „stanța. (căci aceasta nu devine), ci starea ei. Este deci numai schimbare și nu ivire din nimic. Dacă această ivire se con- „sideră efect al unei cauze străine, ea se cheamă creaţiune, care 
nu poate fi admisă ca eveniment între fenomene, întrucât chiar „posibilitatea ei ar suprima acuma unitatea experienței. deşi, dacă eu nu consider toate obiectele ca fenomene, ci ca lucruri în sine şi ca obiecte ale simplului intelect, ele pot fi considerate, cu toate "că sunt substanţe, totuș ca şi dependente după existența lor de
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o cauză străină; ceeace însă apoi ar trage după sine cu totul. 

alte înțelesuri de cuvinte şi nu s'ar-potrivi la fenomene ca obiecte. 

posibile ale experienței. 

Or, despre faptul cum în general ceva s'ar putea schimba, cum. 

e posibil ca după o stare întrun moment să poată urma una 

contrară în celalt moment, noi nu avem a priori nici cel mai. 

neînsemnat concept. Pentru aceasta se cere cunoaştere de forțe 

reale, care poate fi dată numai în mod empiric, d. ex. a forțelor 

„motrice, sau, ceea ce-i totuna, a unor anumite fenomene succe- 

sive (ca mișcări) care semnalează astfel de forțe. Dar forma. 

oricărei schimbări, condiţiunea numai supt care ea poate avea. 

loc ca o devenire a altei stări, (conţinutul ei, adică starea care. 

se schimbă poate fi care vrea), prin urmare însăş succesiunea. 

stărilor, (cele întâmplate), pcate Îi totuş considerată a priori 

după legea cauzalităţii şi după condiţiunile timpului *). 

Dacă o substanță trece dintr'o stare a în alta b, momentul. 

stării a doua este deosebit de momentul celei dintâi şi îi succe-: 

dează. Totașa şi starea a doua ca realitate (în fenomen) se 

deosebeşte de cea dintâiu, în care aceasta nu era, câ b de zero;: 

adică, dacă starea b s'ar şi deosebi de starea a numai după mă- 

rime, schimbarea e o devenire dela b—a, care nu era în starea. 

precedentă şi cu privire la care ea este= O. 

E întrebarea deci cum un lucru trece din starea =a în alta. 

=b. Intre două clipe este totdeauna un timp, şi între două stări 

în aceste clipe este totdeauna o deosebire care are o mărime; 

(căci toate părţile fenomenelor sunt totdeauna iarăș mărimi). 

Astfel, orice trecere dintr'o stare în alta are loc întrun timp care 

e cuprins între două clipe, din cari cea dintâiu determină starea 

din care iese lucrul, a doua pe cea în care intră. Amândouă. 

deci sunt limite ale timpului unei schimbări, prin urmare ale stăni 

intermediare întze cele două stări şi aparţin ca atari şi ele între- 

  

    

*) Să se ţină bine în seamă că eu nu vorbesc despre schimbarea unor" 

anumite relaţiuni în general, ci despre schimbarea stării. Prin urmare, dacă: 

un corp se mișcă în mod uniform, atunci el nu-şi schimbă starea (a- 

mişcării) de loc; dar desigur când mişcarea sa sporeşte sau scade.
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gei schimbări. Or, orice schimbare are o cauză care-şi dovedeşte 
cauzalitatea în tot timpul în care are loc schimbarea. Prin ur- 
mare, această cauză nu produce schimbarea dintr'o lovitură (din- 
tr'odată sau într'o clipă), ci într'un timp, astfel că, aşa cum 
crește timpul -dela clipa iniţială a până la terminarea sa în b, se produce şi mărimea realităţii (b—a) prin toate gradele mai mici, cari sunt cuprinse între primul şi ultimul. “Toată schimbarea deci nu e posibilă decât printr'o acţiune continuă a cauzalităţii, 
care, întrucât e uniformă, se numeşte un moment. Din aceste momente nu constă schimbarea, ci ea e produsă de ele ca efect al lor. 

Aceasta este deci legea continuității a toată schimbarea, al cărei principiu e acesta: că nici timpul, şi nici fenomenul în timp nu constă din părți cari ar fi cele mai mici, şi că totuşi starea lucrului la schimbarea sa să treacă în a doua sa stare prin toate aceste părţi ca elemente. Nicio diferență a realului în fenomen, precum şi nicio diferență în mărimea timpurilor nu este cea mai mică, şi astfel creşte noua stare a realităţii dela cea dintâiu 
în care aceasta nu era, prin toate gradele ei infinite, ale căror diferenţe de olaltă sunt în total mai mici decât diferența între 9 şia. 

Ce fel de folos ar putea avea acest principiu în ştiinţele na- turale, nu ne interesează aci. Dar, cum un astfel de Principiu, care pare a lărgi atât de mult cunoaşterea noastră a naturii, ar fi posibil cu totul a priori, aceasta cere chiar foarte mult examina- rea noastră, deşi observaţia nemijlocită dovedeşte că el este real şi exact, şi deci s'ar putea crede că am putea fi scutiţi de întrebarea cum a fost posibil. Căci există atâtea pretenţii neîn- temeiate ale lărgirii cunoașterii noastre prin rațiunea pură, încât e nevoie să stabilim principiul general de a fi, din această cauză, extrem de bănuitori şi de a nu crede şi admite nimic de acest fel fără de documente cari pot da o deducţiune temeinică, chiar în fața celei mai lămurite dovezi dogmatice. 
Toată creşterea cunoaşterii empirice şi tot progresul percep- ției nu e nimic decât o lărgire a determinării simțului intern, adică o Progresare în timp, obiectele putând fi orice vreau,
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fenomene sau intuiții pure. Această progresare în timp deter- 

mină totul şi nu-i determinată în sine prin nimic mai departe, 

adică părţile ei sunt date numai în timp şi prin sinteza timpului, 

nu însă înaintea ei. Din cauza aceasta, orice trecere în percepție 

la ceva ce urmează în timp este o determinare a timpului prin 

producerea acestei percepții şi, cum acea determinare este tot- 

deauna şi în toate părţile ei o mărime, trecerea este producţiunea 

unei percepții ca mărime prin toate gradele din cari niciunul nu e 

cel mai mic începând dela zero până la gradul ei determinat. Cr, 
de aci rezultă posibilitatea, de a cunoaşte a priori o lege a schim- 

bărilor după forma lor. Noi anticipăm numai aprehensiunea 
noastră proprie, a cărei condiţie formală fără îndoială că trebuie 

să poată fi cunoscută a priori, deoarece ea se găseşte în noi 

înşine înaintea oricărui fenomen dat. 

Prin urmare, aşa cum timpul conține condiţia senzibilă 
a priori despre posibilitatea unei progresări continue a existen- 

tului la succedent, totaşa intelectul, cu ajutorul unităţii apercep- 

ției, este conditia a priori a posibilităţii unei determinări con- 
tinue a tuturor locurilor pentru fenomene în acest timp prin şirul 

de cauze şi efecte ,din cari cele dintâi trag după sine în mod 

inevitabil existenţa celor din urmă, făcând prin aceasta valabilă 

cunoaşterea empirică a raporturilor de timp pentru orice timp (în 
mod general), deci în mod obiectiv. 

C. 

Analogia a treia 
Principiul simultaneităţii după legea interdependenţei 

sau a comunității 

Toate substanțele, întrucât pot fi percepute în spațiu ca si- 
multane, sunt în interdependență desăvârşită 1). 
  

1) E C. Analogiaatreia 

Principiul comunităţii 
Toate substanțele, întrucât sunt simultane, stau în comunitate 

desăvârşită, (adică în interdependenţă întreolaltă).
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Dovadă. 

[Simultane sunt lucrurile, când în intuiţia empirică percepția 
unuia poate urma după percepţia celuilalt în mod reciproc, 
(ceeace în succesiunea de timp a fenomenelor, cum s'a arătat 

la principiul al doilea, nu poate avea loc). Astfel, eu pot face 
percepţia mea privind întâi spre lună și apoi spre pământ, sau 
şi invers, mai întâiu spre pământ şi apoi spre lună, şi 
din cauza că percepțiile acestor obiecte pot urma după 
-olaltă în mod reciproc, eu zic cumcă ele există simultan. 
“Or, simultaneitatea este existența diversului în acelaș timp. 
Dar timpul însuş nu-l putem percepe, pentru a deduce, 
-din faptul că lucrurile sunt puse în acelaş timp, cumcă percep- 
ţiile lor pot urma olâltă în mod reciproc. Sinteza imaginației în 
-aprehensiune ar arăta deci numai pe fiecare din aceste percepții 
ca existând în subiect când cealaltă nu este, şi în mod reciproc, 
nu însă că obiectele sunt simultane, anume când unul este, că 

:şi celalt este în acelaş timp, şi că aceasta ar fi necesar pentru ca 
percepțiile să urmeze olaltă în mod reciproc. Prin urmare, se 
cere un concept al intelectului despre succesiunea reciprocă a 
-determinaţiunilor acestor obiecte existente simultan în afară de 
-olaltă, pentru a spune că succesiunea reciprocă a percepţiilor e 
întemeiată în obiect, și pentru a reprezenta, prin aceasta, simul- 
taneitatea ca obiectivă. Or, raportul substanţelor, în care una 
conţine determinațiuni al căror "principiu e cuprins în cealaltă, 
este raportul influenței, şi dacă, în mod reciproc, acest din urmă raport cuprinde principiul determinaţiunilor în celalt, el este ra- portul' comunităţii sau interdependenţei. Astfel, simultaneitatea 
substanţelor în spaţiu nu poate fi cunoscută în experiență în alt mod decât presupunându-se o interdependenţă a lor între- olaltă; aceasta este deci și condiţiunea chiar a lucrurilor ca o- biecte ale experienţei.] 

Lucrurile sunt simultane întrucât există în unul şi acelaş timp. Dar, prin ce se cunoaște oare că ele sunt în unul şi acelaş timp? Dacă ordinea în sinteza aprehensiunii acestui divers e indife- rentă, adică poate merge dela A prin B, C, D la E, sau şi
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invers dela E la A. Căci, dacă ar fi în timp după olaltă (în 
ordinea care începe la A şi sfârşeşte în E), atunci e imposibil. 

să începem aprehensiunea în percepţie dela E şi să păşim înapoi 

la A, deoarece A aparţine timpului trecut şi nu mai poate fi. 
„deci obiect al aprehensiunii. , 

Or, să presupunem: că într'o diversitate de substanţe ca fe- 
nomene fiecare din ele ar fi cu desăvârşire izolată, adică niciuna. 

n'ar acţiona asupra celeilalte şi n'ar primi dela aceasta influențe. 
în mod reciproc, atunci eu zic că simultaneitatea lor n'ar fi un 

obiect al unei percepții posibile, și că existența uneia n ar putea. 
conduce pe nicio cale a sintezei empirice la existența celeilalte. . 

Căci, dacă vă gândiţi că ele ar fi separate printr'un spaţiu cu. 
desăvârşire gol, atunci percepţia care merge în timp dela una. 
la alta ar determina, ce-i drept, existenţa lor cu ajutorul unei 
percepții ce urmează, dar n'ar putea deosebi, dacă fenomenul. 

urmează în mod obiectiv după cea dintâi sau dimpotrivă este. 

simultam cu aceea. 
Pe lângă simpla existență deci trebuie să mai existe ceva prin. 

care A determină lui B locul său în timp şi invers, şi B la rândul 
său, lui A, deoarece numai supt această condiţie substanţele 
amintite pot fi reprezentate în mod empiric ca existând deodată. - 

Or, numai aceea îi determină altui ceva locul în timp care e cauza 

lui sau a determinaţiunilor lui. Prin urmare, orice substanță, 

(deoarece poate fi consecință numai cu privire la determinațiu-. 

nile sale), trebuie să conţină în sine cauzalitatea unor anumite : 

condițiuni în cealaltă şi totodată efectele dela cauzalitatea celei- 

lalte, adică ele trebuie să stea: (nemijlocit sau mijlocit) în comu- 

nitate dinamică, dacă simultaneitatea să fie cunoscută într'o ex- 

perienţă oarecare posibilă. Or, cu privire la obiectele experienţei, 

sunt necesare toate elementele fără de cari însăş experiența des- 

pre aceste obiecte ar fi imposibilă. Așa deci e necesar ca sub-.- 

stanţele în fenomen, întrucât sunt simultane, să stea în comuni- 

tate desăvârşită de interdependenţă. 

Cuvântul comunitate e în graiul nostru echivoc şi poate în-: 

semna communio, dar şi commercium. Noi ne servim de el aci 

în înțelesul, din urmă, de comunitate dinamică fără de care chiar”
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ea locală (communio spatii) n'ar putea fi cunoscută nicicând. 
În experiențele noastre se poate lesne observa că numai influen- 
ţele continue în toate locurile spaţiului pot conduce simțul nostru 
dela un obiect la altul; că lumina, care joacă între ochiul nostru 
şi corpurile cerești, înfăptueşte o comunitate mijlocită între noi 
şi acestea, dovedind prin aceasta simultaneitatea celor din 
urmă; că noi nu putem schimba în mod empiric niciun loc (nu 

“putem percepe această schimbare), fără ca pretutindeni materia 
să ne înlesnească perceperea locului nostru şi că aceasta, numai 
cu ajutorul influenţei ei reciproce, poate arăta simultaneitatea 
“sa şi, prin aceasta, până la obiectele cele mai depărtate coexi- 
stenţa lor, (deşi numai în mod indirect). Fără de comunitate, 
orice percepţie (a fenomenului în spaţiu) e ruptă de cealaltă, şi 
lanțul reprezentărilor empirice, adică experienţa, ar începe la 
un obiect nou cu totul dela început, fără ca cea precedentă să 
poată fi legată, chiar câtuş de puţin, de aceasta sau să stea cu 
ea în raport de timp. Prin aceasta nu vreau nicidecum să dove- 
desc absurditatea spaţiului gol; căci acesta poate şi să fie, 
acolo până unde nu ajung deloc percepțiile şi deci n'are loc 
„nicio cunoaştere empirică a simultaneităţii; dar atunci el nu 
“e niciun obiect posibil pentru toată experienţa noastră posibilă. 

Pentru 'lămurire pot servi următoarele: In mintea noastră 
toate fenomenele trebuie să stea ca fiind cuprinse într'o experi- 
enţă posibilă, într'o comunitate (communio) a apercepţiei, şi 
întrucât obiectele ca simultan-existente urmează să fie reprezen- 
tate legate, ele trebuie să-şi determine locul lor întrun timp în 
mod reciproc şi să formeze astfel un întreg. Dacă această comu- 
nitate subiectivă e să se întemeieze pe un principiu obiectiv sau 
să fie raportată la fenomene ca substanţe, atunci percepţia 
uneia, ca principiu, trebuie să facă posibilă percepţia celeilalte, 
şi tot aşa invers, pentruca succesiunea, care este totdeauna în 
percepții, ca aprehensiuni, să nu fie atribuită obiectelor, ci ca 
acestea să poată fi reprezentate ca simultan existente. Aceasta 
însă este o influență reciprocă, adică o comunitate reală (com- 
mercium) a substanţelor, fără de care deci raportul empiric al 
simultaneităţii n'ar putea avea loc în experiență Prin acest com-
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mercium, fenomenele, întrucât sunt în afară de olaltă şi totuş 
stau în legătură, formează un compus (compositum reale), şi 
astfel de composita sunt posibile în multe feluri. Cele trei ra- 
porturi dinamice „din cari rezultă toate celelalte, sunt prin urmare 
cel al inerenţei, cel al consecinţei și cel al composiţiei. 

. * 

+ * 

Acestea sunt deci cele trei analogii ale experienţei. Ele nu 
sunt nimic altceva decât principii ale determinării existenţei 
fenomenelor în timp după toate aceste trei moduri ale sale: 
raportul față de timp însuş ca mărime, (mărimea existenţei, 
adică durata), raportul în timp ca serie (după olaltă), în sfâr- 
şit şi în timp ca totalitate a existenţei (deodată). Această uni- 
tate a determinării de timp este în întregime dinamică, adică 
timpul nu se consideră ca fiind ceea în ce experienţa ar deter- 
mina în mod nemijlocit oricărei existenţe locul ei, ceea ce-i im- 
posibil, deoarece timpul absolut nu este un obiect al percepției 
prin care fenomenele ar putea fi ţinute la un loc, ci regula in- 
telectului, numai prin care existența fenomenelor poate dobândi 
unitate sintetică după raporturi de timp, determină fiecărui te- 
nomen locul său în timp, deci a priori şi în mod valabil pentru 
tot timpul şi fiecare timp . 

Prin natură (în înţeles empiric) noi înţelegem înlănțuirea fe- 
nomenelor după existența lor după regule necesare, adică 
după legi. Există deci anumite legi, şi anume a priori, cari fac 
abia posibilă natura ;cele empirice pot avea loc şi pot fi găsite 
numai cu ajutorul experienţei şi anume în urma acelor legi origi- 
nare după cari experiența însăş devine abia posibilă. Analogiile 
noastre reprezintă deci bine zis unitatea naturii în înlănţuirea 
tuturor fenomenelor supt anumiţi exponenţi cari nu exprimă 
nimic altceva decât raportul timpului, (întrucât el cuprinde în 
Sine toată existenţa), față de unitatea apercepţiei, care poate 
avea loc numai în sinteză după regule. Toate la un loc ele zic 
deci: toate fenomenele sunt într'o natură şi trebuie să fie 
în ea, deoarece fără de această unitate a priori nicio unitate a
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experienţei, deci şi nicio determinare a obiectelor în ea n'ar fi 

posibilă. 

Dar, asupra modului de demonstrare de care ne-am servit 

cu prilejul acestor legi naturale transcendentale, şi asupra carac- 

terului particular al lor este de făcut o observaţie, care în ace- 

laş timp trebuie să fie foarte importantă ca precept pentru orice 
altă încercare de a dovedi propoziţii intelectuale și totodată sin- 

tetice a priori. Dacă am fi vrut să dovedim aceste analogii în 

mod dogmatic „adică din concepte: anume că tot ce există sar 

„găsi numai în ceea ce-i persistent; că orice eveniment presupune. 

- în starea precedentă ceva după care evenimentul urmează după 
o regulă; în sfârşit, că în diversul care e simultan şi stările sunt, 

în raportul lor întreolaltă, simultane după o regulă, (stau în 
comunitate): atunci toată străduința ar fi fost zădarnică. Căci, 

dela un obiect şi existenţa lui nu putem nicidecum ajunge, prin. 

simple concepte, la existenţa altuia sau la modul său de a exista, 
ori şi cum am vrea să analizăm aceste concepte.. Ce ne-a mai 

rămas deci? Posibilitatea experienţei ca o cunoaștere în care, 
în sfârșit, trebuie să ne poată fi date toate obiectele, dacă repre- 
zentarea lor ar.fi să aibă pentru noi realitate obiectivă. In acest 
al treilea element deci, a cărui formă esenţială consistă în uni- 
tatea sintetică a apercepției tuturor fenomenelor, noi am găsit. 
condițiunile a priori ale determinării de timp, desăvârşite şi ne- 
cesare, a toată existenţa în fenomen, fără de care chiar deter- 
minarea empirică de timp ar fi imposibilă, şi am găsit regule ale: 
unităţii sintetice a priori, cu ajutorul cărora noi am putut anti- 

cipa experienţa. In lipsa acestei metode şi în închipuirea deşartă. 
de a vrea să se dovedească în mod dogmatic propoziţii pe cari. 
întrebuințarea experimentală a intelectului le recomandă ca prin- 
cipii ale sale, s'a întâmplat deci că s'a încercat atât de adeseori, 
dar totdeauna în zadar, o dovedire a principiului rațiunii sufi- 
ciente. La celelalte două analogii n'a gândit nimene, deși în mod 
tacit ele au fost totdeauna întrebuințate *), deoarece lipsea firul 
  

* 

) Unitatea universului, în care toate fenomezele trebuie să fie legate, e 
se vede că o simplă consecinţă a principiului admis pe tăcute al comuni-- 
tăţii tuturor substanţelor. simultane; căci dacă ele ar fi izolate, atunci ele:
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conducător al categoriilor, care singur poate descoperi și face 

să se observe orice lacună a intelectului, atât în concepte cât şi 
în principii, 

4, 

Postulatele gândirii empirice în general 

- 1. Ceeace concordă cu condițiunile formale ale experienţei 

4 după intuiţie şi concepte) este posibil. 
2. Ceeace stă în legătură cu condiţiunile materiale ale expe- 

zienţei (ale senzaţiei) este real. 

3. Ceeace e legat cu realul întrun fel determinat de condi- 
ţiunile generale ale experienței este (există) în mod necesar. 

Lămurire. 

- Categoriile modalităţii au caracterul osebit că nu sporesc cu 
nimic, ca determinare a obiectului, conceptul căruia îi sunt adăo- 

gate ca predicate, ci exprimă numai raportul față de facultatea 

de cunoaştere. Când conceptul unui obiect e acuma cu totul com- 

plet, eu totuş mai pot întreba despre acest obiect, ori de-i numai 

posibil sau şi real sau, în cazul din urmă, dacă e poate chiar și 

necesar? Prin aceasta nu se mai gândesc determinaţiuni în o- 

biect însuş, ci se întreabă numai cum se comportă obiectul (cu 

toate determinaţiunile sale) faţă de intelect şi întrebuințarea sa 

mpirică, faţă de puterea de judecată empirică și faţă de ra- 

iune (în aplicarea ei la experiență). 

Chiar din această cauză şi principiile modalității nu sunt nimic 

  

n'ar constitui, ca părţi, un tot, şi dacă nexul lor,, (interdependenţa diver- 

ului), n'ar fi necesar acuma din cauza simultaneităţii, atunci din această 

simultaneitate, ca raport numai ideal, noi. n'am putea conclude la acel nex 

ca raport real. Totuş la locul său, am arătat cumcă, la drept vorbind, 

comunitatea este principiul posibilităţii unei cunoaşteri empirice a coexi- 

stenţei, şi că deci, de fapt, nu se face concluzia decât dela aceasta la 

aceea ca fiind condiţia. ei.
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mai departe decât explicaţii ale conceptelor posibilităţii, reali- 
tăţii şi necesităţii în întrebuințarea lor empirică şi deci, totodată, 

restricţiuni ale tuturor categoriilor la simpla întrebuințare em- 
pirică, fără a admite şi îngădui întrebuinţarea transcendentală. 

Căci, dacă acestea urmează nu numai să aibă o semnificaţie 
exclusiv logică şi să exprime în mod analitic forma gândirii, ci 

să se raporteze la obiecte şi a lor posibilitate, realitate sau nece- 
sitate, atunci ele trebuie să fie îndreptate spre experienţa posi- 

bilă şi unitatea ei sintetică, numai în care sunt date cunoaşterii 
obiecte. - 

Postulatul posibilităţii obiectelor cere deci ca să concorde con- 

ceptul lor cu condiţiunile formale ale unei experienţe în gene- 

ral. Aceasta, adică forma obiectivă a experienţei în general, 

conţine însă toată sinteza care se cere pentru cunoaşterea obiec- 

telor. Un concept care cuprinde în sine o sinteză se va considera 
gol şi nu se raportează la niciun obiect, dacă această sinteză 
nu aparţine experienţei, sau ca o sinteză împrumutată din-expe- 
riență, şi atunci el se cheamă un concept empiric, sau ca o sin- 
teză pe care, ca condiţie a priori, se întemeiază experiența în 
general (forma ei), şi atunci el este un concept pur, care totuş 
aparţine experienţei, deoarece subiectul său poate fi găsit numai 
în aceasta. Căci, de unde oare vrem să luăm caracterul posibili- 
tăţii unui obiect care a fost gândit printr'un concept sintetic a 
priori, dacă nu o facem dela sinteza care constitue forma cu- 
noaşterii empirice a obiectelor? Că într'un atare concept nu e 
îngăduit să fie cuprinsă nicio contradicție este, ce-i drept, o 
condiţie logică necesară; dar pentru realitatea obiectivă a con- 
ceptului, adică pentru posibilitatea unui atare obiect cum a fost 
gândit prin concept, nu ajunge nici pe departe. Astfel, în con- 
ceptul unei figuri care e închisă între două linii drepte nu e nicio 
contradicție, căci conceptele de două linii drepte şi întâlnirea 
lor nu conţin negaţiunea unei figuri; ci imposibilitatea nu se 
întemeiază pe concept în sine, ci pe construcţia sa în spaţiu, 
adică pe condiţiunile spațiului şi determinarea lui; aceste au 
însă iarăş realitatea lor obiectivă, adică ele se raportează la o-
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biecte posibile, deoarece conţin în sine a priori forma experien- 

ţei în general. 
Și acuma, vrem să expunem înaintea privirii larga utilitate şi 

influenţă a acestui postulat al posibilităţii. Dacă îmi reprezint un 

obiect care e persistent, aşa că tot ce se schimbă aparţine numai 

stării sale, atunci, numai dintr'un astfel de concept, eu nu pot 

nicicând cunoaşte că un atare obiect e posibil. Sau, eu îmi repre- 

zint ceva care să aibă o astfel de însuşire că, fiind pus, tot- 

deauna şi în mod inevitabil să urmeze alt ceva după el, atunci 

aceasta se poate gândi desigur fără contradicţie; ori de însă 

se găseşte o astfel de însuşire (ca o cauzalitate) în vreun obiect 

posibil, nu se poate nicicând hotărî. In sfârşit, îmi pot reprezenta 

diferite obiecte (substanţe) cari au însușirea că starea unuia 

atrage după sine o consecinţă în starea celuilalt şi totaşa re- 

ciproc; dar, oride atare raport se poate atribui unor obiecte oare- 

cari nu poate fi dedus deloc din aceste concepte, cari conţin o 

sinteză numai arbitrară. Numai prin faptul deci că aceste con- 

cepte exprimă a priori raporturile percepţiilor în orice experienţă, 

se cunoaşte realitatea lor obiectivă, adică adevărul lor transcen- 

dental, şi ce-i drept, în mod independent de experienţă, dar totuş 

nu independent de toată raportarea la forma unei experienţe 

în general şi la unitatea sintetică în care singură obiectele pot 

fi cunoscute în mod empiric. 

Dacă am vrea însă să ne formăm chiar noui conceptie de 

substanțe, de forţe, de interdependenţe, din materia ce ne oferă 

percepția, fără a împrumuta din experienţă însăș exemplul le- 

găturii lor, atunci am cădea în pure himere, a căror posibilitate 

n'are pentru sine nici cel mai neînsemnat criteriu, deoarece aci 

nu ne povăţueşte experienţa, şi nici nu împrumutăm dela ea 

aceste concepte. Astfel de concepte fictive nu pot primi caracte- 

rul posibilităţii lor aşa cum îl primesc categoriile a priori ca 

nişte condiţii de cari depinde toată experiența, ci numai a poste- 

riori ca fiind date prin experienţă însăş, şi posibilitatea lor tre- 

buie cunoscută sau a posteriori și în mod empiric, sau ea 

nu poate fi cunoscută deloc. O substanţă care ar fi în mod per: 

sistent prezentă în spaţiu, totuş fără a-l umplea, (cum e ace 

Kant. Critica raţiunii pure.
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ceva intermediar între materie şi ființă cugetătoare, ce unii au 
vroit să-l introducă), sau o putere fundamentală osebită a minţii 
noastre de a intui de mai înainte cele viitoare, (nu numai de a 
le conclude). sau, în sfârşit, o facultate a ei de a sta cu alţi oa- 
meni în comunitate de gândire, (oricât de depărtaţi ar fi ei), 
acestea sunt concepte a căror posibilitate e fără temeiu, deoarece 
nu poate fi întemeiată pe experienţă și legile ei cunoscute şi este 
fără ea o legătură arbitrară de gândiri care, deşi nu conţine o 
contradicţie, totuş nu poate pretinde să fie realitate obiectivă, 
deci posibilitatea unui atare obiect ce vrem să-l gândim aci. 
In ce priveşte realitatea, se înţelege prea bine dela sine că nu e 
îngăduit a şi-o gândi in concreto fără a chema în ajutor expe- 
riența, deoarece ea nu se poate raporta decât la senzaţie, ca 
materie a experienţei, şi nu priveşte forma raportului, formă cu 
care doar că în ficțiuni ne-am putea juca. 

Dar las. la o parte toate a căror posibilitate ar putea rezulta 
numai din realitatea în experiență şi cumpănesc aci numai posi- 
bilitatea obiectelor prin concepte a priori, despre cari eu persist 
a afirma că ele nu pot nicicând avea loc din astfel de concepte 
pentru sine, ci totdeauna numai ca condiţii formale şi obiective 
ale unei experiențe în general. 

Se pare, ce-i drept, ca şi cum posibilitatea unui triunghiu ar 
putea fi cunoscută chiar din conceptul său în sine, (cert e că 
este independent de experienţă); căci de fapt noi îi putem da, 
cu totul a priori, un obiect, adică îl putem construi. Deoarece 
însă aceasta e numai forma unui obiect, el ar rămânea totuş 
numai un produs al imaginaţiei, despre obiectul căruia posibili- 
tatea ar rămânea încă îndoelnică, pentru care se cere încă ceva mai mult, anume ca o atare figură să fie gândită numai supt condițiunile pe cari se întemeiază toate obiectele experienţei: Or, că spaţiul este o condiţie formală a priori a experiențelor exte- rioare, că aceeaş sinteză figurativă, prin care noi construim în imaginaţie un triunghiu, să fie cu totul la fel cu aceea pe care o aplicăm în aprehensiunea unui fenomen, pentru a ne face din el un concept experimental: numai aceasta este ceeace leagă cu acest concept reprezentarea despre posibilitatea unui atare obiect, :
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Şi astfel, posibilitatea unor mărimi continue, ba chiar a mărimilor 
în general, deoarece conceptele despre ele sunt toate sintetice, 
devine clară, nicicând chiar din concepte, ci abia din ele ca con- 
diţii formale ale determinării obiectelor în experiență în general; 
şi unde oare să şi căutăm obiecte cari ar corespunde conceptelor, 
dacă nu în experiență, prin care singură ne sunt date obiecte? 
deşi noi putem cunoaşte şi caracteriza posibilitatea obiectelor, 
fără a presupune tocmai experiență, numai cu privire la condi- 
ţiile formale supt cari în experiență în general e determinat ceva 
ca obiect, deci cu totul a priori, dar o putem face totuș numai 
raportându-ne la experienţă şi înăuntrul limitelor ei. 

Postulatul de a cunoaşte realitatea obiectelor cere percepție, 
deci senzaţie de care avem conştiinţă, deşi nu chiar nemijlocit 
despre obiect însuş a cărui existență urmează a fi cunoscută, 
dar cere totuş o legătură a lui cu oarecare percepţie reală după 
analogiile experienţei cari expun toată legătura reală într'o ex- 
periență în general. 

In simplul concept al unui obiect nu .se poate găsi niciun ca- 
racter al existenței sale. Căci, oricât de complet ar fi el, aşa că 

absolut nimic să nu-i lipsească pentru a se gândi un obiect cu 

toate determinaţiunile sale interne, existența totuş n'are nimie 

a face cu acestea toate, ci numai cu întrebarea: ori de un atare 

obiect ne este dat, astfel ca perceperea lui să precedeze în 
orice caz conceptul. Căci, faptul că conceptul precedează per- 

cepţia, înseamnă numai posibilitatea lui; percepţia însă, care dă 
materia pentru concept, este singurul caracter al realităţii. 

Dar noi putem cunoaşte existenţa obiectului şi înaintea per» 

cepţiei sale şi deci comparative a priori, dacă numai obiectul e 

legat cu câteva percepții după principiile nexului empiric al 

lor, (după analogii). Căci atunci existența obiectului este doar 
prinsă la un loc într'o experiență posibilă cu percepțiile noastre, 

şi urmărind firul conducător al acelor analogii, noi putem ajunge, 

în seria percepţiilor posibile, dela percepţia noastră reală la 

obiect, Aşa cunoaștem noi existența unei materii magnetice ce 

străbate toate corpurile din. percepția atragerii piliturii de fer, 

deși o percepţie nemijlocită a acestei materii ne este imposibilă
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din cauza constituţiei organelor noastre. Căci, în general, după 

legile senzibilităţii şi contextul percepţiilor noastre, noi am în- 

tâlni într'o experiență și intuiţia empirică nemijlocită a acelei 

materii, dacă simţurile noastre ar fi mai fine, a căror grosolănie 

nu priveşte în general întru nimic forma experienţei posibile. 

Până unde deci ajunge percepţia și anexele ei după legi empirice, 

până acolo se întinde şi cunoaşterea noastră despre existența lu- 

crurilor. Dacă nu pornim dela experienţă sau nu progresăm 

după legile nexului empiric al fenomenelor, . atunci ne fălim 

înzadar că vrem să ghicim sau să cercetăm existența vreunui 

lucru, 

[O puternică obiecţiune însă împotriva acestor regule, de a 
dovedi existența în mod mijlocit, o ridică idealismul, a cărui res- 

pingere e aci la locul potrivit, 

Respingerea idealismului 

Idealismul, (înțeleg pe cel material), este teoria care declară 

existența obiectelor în spațiu în afară de noi sau numai ca în- 

doelnică şi indemonstrabilă, sau ca falşă şi imposibilă; cel din- 
tâiu este idealismul problematic al lui Cartesius, care declară 
ca neindoelnică numai o aserţiune (assertio) empirică, anume 
„Eu sunt”; al doilea e cel dogmatic al lui Berkeley, care de- 
clară că spaţiul, cu toate lucrurile cărora el le este inerent ca 
condiţie inseparabilă, este ceva ce chiar în sine e imposibil, şi 
că, prin urmare, și lucrurile în spaţiu sunt simple ficțiuni. Idea- 
lismul dogmatic e inevitabil, dacă considerăm spaţiul ca însu- 
şire care ar fi să aparţină obiectelor în sine; căci atunci el este, 
cu acele toate cărora le serveşte ca condiţie, o neființă. Temeiul 
acestui idealism însă a fost înlăturat de noi în Estetica transcen- 

da in i pi dee ct n 
ltă existenţă decât pe ca | Pa a nemijlocită 

cu o gandi. filozofică temei ii AR onorate că: anume de a nu îngădui o
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judecată definitivă înainte de a fi găsit o dovadă suficientă. 
Dovada cerută trebuie deci să arate că noi avem despre lucrurile 
exterioare și experiență şi nu numai închipuire; ceeace nu se 

-va putea înfăptui în alt mod decât dacă putem dovedi cumcă 
chiar experienţa noastră internă, pentru Cartesius neîndoelnică, 
nu e posibilă decât numai presupunându-se experienţa exte- 
rioară. 

Teoremă 

Simpla conștiință, dar determinată în mod empiric, a existenţei 
mele proprii dovedeşte existența obiectelor în spaţiu în afară 
de mine. 

Dovadă. 

Eu am conştiinţa existenţei mele ca determinată în timp. 
"Toată determinarea de timp presupune ceva persistent în per» 
cepţie. [Acest ceva persistent însă nu poate fi ceva în mine, 
deoarece chiar existența mea în timp poate fi determinată abia 
prin acest persistent] 1). In acest fel, percepţia acestui persistent 
e posibilă numai printr'un obiect în afară de mine şi nu prin 
simpla reprezentare a unui obiect în afară de mine. Prin urmare, 
determinarea existenţei mele în timp e posibilă numai prin exi- 
stența de lucruri reale pe cari le percep în afară de mine. Or, 
conștiința în timp e legată în mod necesar cu conștiința posibi- 

lităţii acestei determinări de timp: prin urmare e legată în mod 
necesar şi cu existenţa lucrurilor în afară de mine, ca condiţie 
a determinării de timp; adică conștiința propriei mele existențe 
este totodată o conștiință nemijlocită a existenţei altor lucruri în 

afară de mine. 

Nota 1. — In dovada de mai sus se va observa că jocul pe 

care-l făcea idealismul se întoarce cu mai mare drept împotriva 

  

1) Vezi pg. 32—33 a traducerii de faţă, nota infrapaginală.
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sa. Acesta susţinea că singura experiență nemijlocită este cea 

internă şi că, de aci, se conclude numai la obiecte exterioare, dar, 

ca totdeauna când se conclude din efecte date la cauze deter- 
minate, numai în mod nesigur, deoarece şi în noi înşine se poate 

afla cauza reprezentărilor pe care o atribuim poate în mod greşit 

obiectelor exterioare. Dar aci se dovedeşte-că experiența externă 

e propriu zis nemijlocită *), că numai cu ajutorul ei e posibilă, 
deşi nu conştiinţa propriei noastre existenţe, dar totuş determi- 

narea ei în timp, adică experiența internă. Fără îndoială că 

reprezentarea „Eu sunt”, care exprimă conştiinţa ce poate însoți 

toată gândirea, este ceeace cuprinde în sine în mod nemijlocit 

existenţa unui subiect, dar încă nu o cunoaștere a lui, deci nici 

una empirică, adică experienţă; căci pentru aceasta, pe lângă 

gândirea a ceva existent, mai e nevoie de intuiţie şi, aci, internă, 
cu privire la care, adică la timp, trebuie să fie determinat su- 
biectul, în care scop sunt absolut necesare obiecte exterioare, ast- 
fe] că, prin urmare, experienţa internă însăş nu e posibilă decât 
în mod mijlocit şi prin experienţă externă.. 

Nota 2. — Cu aceste concordă în mod perfect toată între- 
buinţarea empirică a facultăţii noastre de cunoaştere în determi- 
narea timpului. Nu numai că noi putem înfăptui toată determi- 
narea de timp numai prin schimbul în raporturile exterioare, 
(mişcarea), în relație cu persistentul în spaţiu, (d. ex. mişcarea 
soarelui cu privire la obiectele pământului), noi nu avem chiar 
nimic persistent ce am pune la baza conceptului unei substanțe 

  

*) Conştiinţa nemijlocită a existenţei lucrurilor exterioare nu se 
presupune în teorema de mai sus, ci se dovedeşte, 
ba posibilitatea acestei conştiinţe. Problema cu pri 
ar fi ori de noi avem numai un simţ intern, 
închipuire externă. Dar e clar că, pentru a 

fie că înţelegem sau 

vire la cea din urmă 

dar nu unul extern, ci numai 
* ne închipui chiar numai ceva ca exterior, adică de a-l expune simțului în intuiţie, noi trebuie să avem acuma un simţ extern şi trebuie să distingem în mod nemijlocit prin acesta simpla receptivitate a unei ințuiţii exterioare de spontaneitate care carac- terizează orice imaginaţie. Căci, 

ar distruge chiar facultatea de i 
prin imaginaţie. 

de a-şi închipui numai un simţ extern 
ntuire care urmează să fie determinată
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<a intuiţie, decât numai materia, şi chiar această pezsistență” nu 
se scoate din experienţă exterioară, ci se presupune a :priori 
<a condiţie necesară a toată determinarea. de timp, deci şi ca 
determinare a simțului intern cu privire. la propria noastră exi»- 
stență prin existența de obiecte exterioare. Conştiinţa de mine 
însumi în reprezentarea Eu nu e nicio intuiţie, ci o simplă re- 
prezentare intelectuală a spontaneităţii unui. subiect cugetător. 
Deaceea, acest Eu nici nu are nici cel mai neînsemnat predicat 
al intuiţiei, care, ca persistent, ar putea servi ca corelat determi- 
nării de timp în simțul intern, cum este d. ex. impenetrabilita- 
fea în materie ca intuiţie empirică. 

Nota 3. — Din faptul că existenţa de obiecte exterioare se 
cere pentru posibilitatea unei conştiinţe de noi înşine determi- 
nate, nu urmează că orice reprezentare intuitivă de obiecte ex- 
terioare ar cuprinde în sine totodată existenţa lor; căci acea re- 
prezentare poate fi prea bine simplul efect al imaginaţiei (în 
visuri cât şi în nebunie); dar și aşa ea are loc numai prin re- 
producțiunea unor foste percepții exterioare, cari, cum s'a arătat, 
nu sunt posibile decât prin realitatea unor obiecte exterioare. 
Aci a fost numai să se dovedească că experiența internă în 
general nu e posibilă decât numai prin experiență exterioară în 
general. Ori de cutare sau cutare pretinsă experiență nu este 
simplă închipuire, trebuie să se stabilească după osebitele deter- 
minaţiuni ale ei şi prin concordanța cu criteriile oricărei expe- 
rienţe reale, ] 

* 
* * 

In sfârșit, în ce priveşte postulatul al treilea, el se raportează 
la necesitatea materială în existență şi nu. numai la legătura 
numai formală şi logică a conceptelor. Oz, deoarece nicio exi- 
stență a otiectelor simţurilor nu poate fi cunoscută cu totul a 
priori, dar otuş comparative a priori în raport cu altă existerţă 
acuma dată, dar deoarece totuș şi atunci nu putem găsi decât 
acea existență care trebuie să fie undeva în lanţul experienţe; 
din care percepția dată e o porțiune: atunci necesitatea existenţei 
nu poate fi cunoscută nicicând din concepte, ci totdeauna numai
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după legile generale ale experienţei, din legătura cu ceea ce se 
percepe. Or, nu este nicio existenţă care, supt condiţiunea eltor 

fenomene date, ar putea fi cunoscută ca necesară, decât existența 

efectelor din cauze date după legile cauzalităţii. Prin urmare, 

noi nu putem cunoaşte necesitatea existenţei obiectelor (substan- 

ţelor), ci numai pe cea a existenţei stării lor, şi anume din alte 

stări cari sunt date în percepţie după legile empirice ale cauzali- 

tății. De aci urmează că criteriul necesităţii se află numai în legea 

experienţei posibile :că tot ce se întâmplă'e determinat a: priori în 
fenomen prin cauza sa. Deaceea, noi cunoaştem numai necesitatea 

efectelor în natură, ale căror cauze ne sunt date; şi criteriul nece- 

sităţii în existenţă nu se întinde peste câmpul experienţei posibile; 
şi chiar în aceasta acest criteriu nu e valabil despre existența lu- 

crurilor ca substanțe, deoarece acestea nu pot fi nicicând consi- 
derate ca efecte empirice sau ca ceva ce se întâmplă şi devine. 

Necesitatea privește deci numai raporturile fenomenelor după 

legea dinamică a cauzalităţii şi posibilitatea, întemeiată pe acea- 
sta, de a conclude a priori dintr'o existență dată (cauză) la altă 

existenţă (efect). Tot ce se întâmplă e, în mod ipotetic, necesar; 

acesta e un principiu care supune schimbarea în lume unei legi, 
adică unei regule a existenţei necesare, o regulă fără de care 

nici chiar natura n'ar avea loc. Deaceea, propoziţia: „Nimic nu 

se întâmplă printr'un hazard orb“ (in mundo non datur casus) 
este o lege naturală a priori; totaşa „Nicio necesitate în natură 
nu e necesitate oarbă, ci condiţionată, deci inteligibilă“ (non 
datur fatum). Amândouă sunt astfel de legi prin cari jocul schim- 
bărilor e supus unei naturi a lucrurilor (ca fenomene) sau, ceea 
ce-i totuna, unităţii intelectului, numai în care ele pot aparținea 
unei experienţe ca unitate sintetică a fenomenelor. Aceste două 
principii aparţin celor dinamice. Cel dintâiu este, bine zis, o 
consecință a principiului cauzalităţii (în analogiile experienței). 
Al doilea aparţine principiilor modalităţii, care, la determinarea 

cauzală, mai adaogă conceptul necesităţii, care stă însă supt 
o regulă a intelectului. Principiul continuității a interzis, în şirul 
fenomenelor (schimbărilor), orice săritură (in mundo non datur 
saltus), dar şi în ansamblul tuturor intuiţiilor enipirice în spațiu
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orice lacună sau deschizătură între două fenomene (non datur 

hiatus); căci aşa putem exprima acest principiu: că nimic nu 

poate intra în experienţă ce ar dovedi un vacuum sau l-ar ad- 
mite chiar numai ca o parte a sintezei empirice. Căci în ce pri- 

vește vidul ce ni l-am putea gândi în afară din câmpul experien- 

ței posibile, (al lumii), el nu intră în competinţa tribunalului 

simplului intelect, care hotărăşte numai în chestiuni cari privesc 
folosirea unor fenomene date pentru cunoaşterea empirică, şi e o 
problemă pentru raţiunea idealistă care depăşeşte chiar sfera 

unei experienţe posibile şi vrea să judece despre ceeace o încon- 

joară şi limitează chiar pe aceasta, trebuie deci examinată în 

Dialectica transcendentală. Aceste patru propoziţii (in mundo 
non datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur 

fatum), le putem lesne reprezenta, ca şi toate principiile de ori- 

gine transcendentală, după ordinea lor în conformitate cu or- 
dinea categoriilor demonstrându-i fiecăreia locul ei; dar ceti- 
torul acuma exercitat o va face singur sau va descoperi lesne 

firul conducător pentru aceasta. Aceste principii se unesc însă 
numai în punctul de a nu admite în sinteza empirică nimic ce ar 

putea aduce pagubă sau scădere intelectului şi înlănțuirii con- 
tinue a fenomenelor, adică unităţii conceptelor sale. Căci numai 

în el e posibilă unitatea experienţei, în care toate percepțiile 

trebuie să-și aibă locul lor, 

Ori de câmpul posibilității e mai mare decât câmpul ce con- 

ține toată realitatea, acesta însă le rândul său mai mare decât 

mulţimea a ceea ce-i necesar, acestea sunt întrebări interesante și, 

anume, susceptibile de rezolvire sintetică, dar şi cari intră numai 

în competința tribunalului rațiunii; căci ele vreau să spună cam 

atâta că, ori de toate lucrurile ca fenomene aparţin totalităţii şi 

contextului unei singure experienţe, din care fiecare percepţie 

dată e o parte, care deci nu poate fi legată cu alte fenomene — 

sau ori de percepțiile mele pot aparţinea (în înlănțuirea lor ge- 

nerală) mai multor decât unei experienţe posibile. Intelectul dă 

a priori experienţei în general numai regula după condiţiunile su- 

biective şi formale atât ale senzibilităţii cât şi ale apercepţiei, 

cari singure o fac posibilă. Alte forme ale intuiției (decât spa-
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ţiul şi timpul), totaşa alte forme ale intelectului (decât cele dis- 
cuzrsive ale gândirii sau ale cunoaşterii prin concepte), deşi ar- 
putea fi posibile, noi totuş nu ni le putem gândi şi nici pricepe 
în niciun fel; dar, chiar dacă am putea-o, atunci totuş ele n'ar 
aparţinea experienţei ca unicei cunoaşteri în care ne sunt date 
obiecte. Ori de alte percepții, decât cele ce aparţin în general 
întregei noastre experienţe posibile, pot avea loc şi ori de există 
deci cu totul alt câmp după materie, nu poate hotări intelectul; 
el are a face numai cu sinteza a ceeace e dat. Dealtfel e foarte: 
izbitoare sărăcia concluziilor noastre obicinuite, prin care noi 
producem un mare imperiu al posibilităţii, din care toată realita-. 
tea, (tot obiectul experienţei), este numai o mică parte. „Tot 
realul e posibil“; de aci urmează fireşte, după regulele logice ale 
conversiunii, propoziţia numai particulară: „Unele lucruri po-. 
sibile sunt reale“, ceeace pare deci a însemna atâta că: multe 
lucruri sunt posibile cari nu sunt reale. Se pare, ce-i drept, că 
noi am putea chiar pune numărul posibilului peste cel al realului. 
prin faptul că la acela trebuie să se adaoge ceva pentru a-l 
forma pe acesta. Dar acest adaos la posibil nu-l cunosc. Căci. 
ceeace ar urma să mai fie adăogat pe deasupra lui ar fi im- 
posibil. Se poate adăoga numai la intelectul meu ceva despre concordanța cu condiţiunile formale ale experienţei, adică legă- tura cu o percepţie oarecare; ceeace însă e legat cu aceasta după legi empirice este real, deşi nu e perceput în mod nemijlocit. Că însă, în înlănţuirea integrală cu ceea ce-mi este dat în percep- ție, ar fi posibilă o altă serie de fenomene, deci ar fi posibile. mai multe decât o unică experiență atotcuprinzătoare, nu se poate conclude din ceeace e dat, şi încă mai puţin fără a (i ceva dat, deoarece fără materie pretutindeni nimic nu poate fi gândit. Ceeace e posibil numai supt condițiuni cari ele înseşi sunt numai posibile, nu e posibil în toată Privința. Intrebarea însă se ia în toată privința dacă vrem să Ştim, ori de posibilitatea lucrurilor se întinde mai departe decât Până unde poate ajunge experiența. i Am amintit aceste chestiuni numai pentru a nu lăsa o lacună. in ceeace, după părerea comună, aparţine conceptelor intelec- tului. De fapt însă „posibilitatea absolută, (care e valabilă în
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toată privinţa, nu este un simplu concept al intelectului și nu 
poate avea nici într'un fel, aplicare empirică, ci el aparţine numai 
rațiunii „care depășește toată posibila întrebuințare empirică a 
intelectului; Deaceea, noi am trebuit să ne mulțumim aci numai 
cu o notă critică, lăsând dealtminteri chestiunea în obscuritate 
până la o explicare viitoare mai largă. 

Deoarece vreau să închei acuma acest al patrulea număr şi, 
cu el totodată, sistemul tuturor principiilor intelectului pur, mai 
trebuie să arăt temeiul pentru care principiile modalităţii le-am 

numit tocmai postulate. Nu vreau să iau aci această expresie în 

înţelesul ce i l-au dat, împotriva înţelesului matematicienilor că- 

'rora doar bine zis le aparţine, unii autori filozofi mai noi, anume: 

că a postula ar fi să însemneze totatât ca a da o propoziție ca 

nemijlocit certă fără justificare sau dovadă; căci, dacă am admite 

aceasta la propoziţii sintetice, oricât de evidente ar fi ele, că 
noi le-am putea ataşa fără deducţiune, asentimentului necondi- 
şionat în virtutea greutăţii propriei lor afirmaţiuni, atunci toată 
critica intelectului e pierdută; şi deoarece nu lipsesc pretenţii aro- 
gante, dela cari nu se dă înapoi nici credinţa comună, (care însă 

nu e o scrisoare de acreditare), atunci intelectul nostru va fi 

deschis la toată aiureala, fără a putea refuza acelor afirmaţiuni 
asentimentul, cari cer şi ele, deşi pe nedrept, totuș în acelaş ton 

de încredere, să fie lăsate să intre ca advărate axiome. Dacă 
deci la conceptul unui lucru se adaogă în mod sintetic o determi- 
năţiune a priori, atunci despre o atare propoziţie trebuie să se 

mai adaoge neapărat, dacă nu o dovadă, totuş cel puţin o de- 

ducţie a legitimităţii aserţiunii sale. 

Principiile modalităţii nu sunt însă obiectiv-sintetice, deoarece 
predicatele posibilităţii, realităţii şi necesităţii nu sporesc nicide- 

cum conceptul despre care sunt enunțate prin aceea că au mai 

adăogat ceva la reprezentarea obiectului. Dar, cum totuş sunt 

tot sintetice, ele sunt sintetice numai în mod subiectiv, adică ele 

adaogă la conceptul unui obiect, (real), despre care de altfel 

nu spun nimic, puterea de cunoaștere, în care el se naşte şi-şi 

are sediul, astfel că, dacă el numai în intelect e în legătură cu 

condiţiunile formale ale experienţei, obiectul său se numeşte po-
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sibil; dacă e în legătură cu percepţia, (senzaţia, ca materie a 
simțurilor), şi e determinat prin aceasta cu ajutorul intelectului, 
atunci obiectul este real; dacă e determinat prin înlănţuirea per- 
cepţiilor după concepte, atunci obiectul se numeşte necesar. Prin- 
cipiile modalităţii deci nu exprimă despre un concept nimic alt- 
ceva decât acţiunea facultăţii de cunoaştere prin care e produs. 
Or, în matematică, se numeşte postulat propoziţia practică care 
nu conţine nimic decât sinteza prin care noi ne dăm mai întâi 
un obiect şi producem conceptul său, d. ex. de a descrie un cere 
pe un plan cu o linie dată dintr'un punct dat; şi o atare propo- 
ziție nu poate fi dovedită pentrucă procedeul pe care-l cere este 
chiar ceea prin ce producem abia conceptul unei atari figuri. Aşa 
deci, putem postula cu acelaş drept principiile modalităţii, de- 
oarece ele nu sporesc în general conceptul lor despre obiecte *), 
ci arată numai modul cum acest concept se leagă în general 
cu puterea de cunoaştere. 

[Notă generală la sistemul principiilor 

E ceva foarte demn de notat că noi nu putem înţelege po- 
sibilitatea niciunui lucru după simpla categorie, ci că trebuie să 
avem totdeauna o intuiţie la îndemână pentru a arăta prin ea realitatea obiectivă a conceptului pur al intelectului. Să luăm 
d. ex. categoriile relaţiunii, 
ca subiect, nu ca simplă de 
putea fi substanță, sau cu 
fie alt ceva, deci cum ceva 
când există mai multe luc 

Cum 1) ceva ar putea exista numai 
terminaţiune a altor lucruri, adică ar 

m 2) deaceea că ceva este, trebuie să 
în general poate fi cauză, sau 3) cum, 
ruri, din aceea că unul din ele există, ceva urmează după celelalte şi aşa în mod reciproc şi, în acest 

  

2), Prin realita tea unui obiect eu pun fără îndoială mai mult decât 
tinea mai li i e bi ect; căci acesta nu poate nicicând con- tegrală. Ci ali ate decât ce era conţinut în posibilitatea sa in- g „+ Ci, deoarece posibilitatea a fost numai o poziţiune a obiectului în r. i i 

aport cu intelectul, (cu aplicarea lui empirică), atunci realitatea este totodată o legare a lui cu percepţia.
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fel, poate avea loc o comunitate de substanțe, nu se poate în- 

țelege nicidecum numai din concepte. Acelaş lucru e valabil și 

despre celelalte categorii, d .ex. cum un lucru poate fi cu multe 
la un loc totuna, adică o mărime etc. Câtă vreme deci lipseşte 
intuiţia, nu se ştie dacă prin categorii se gândeşte un obiect și 

dacă lor pretutindeni chiar li s'ar putea atribui un obiect; şi așa 
se confirmă că ele pentru sine nu sunt nicidecum cunoașteri, ci 

simple forme de cugetare, pentru a înfăptui cunoașteri din in- 

tuiţii date. — Tot de aci rezultă că din simple categorii nu se 
poate face nicio propoziţie sintetică. D. ex. „În toată existenţa 

este substanță, adică ceva ce poate exista numai ca subiect şi 

nu ca simplu predicat“; sau: „Orice lucru e un quantum “ etc.. 

unde nu e nimic ce. ne-ar putea servi pentru a depăși un con- 

cept dat-şi a lega cu el alt concept. Deaceea, nici nu sa reuşit 

nicicând de a dovedi, din simple concepte pure ale intelectului, 

o propoziţie sintetică, d. ex. propoziţia „Tot ce există în mod 

contingent are o cauză“. Nu se putea ajunge nicicând mai de- 

parte decât de a dovedi că fără de acest raport noi nu putem 

înțelege deloc existența contingentului „adică n'am putea cu- 
noaşte a priori prin intelect existența unui atare lucru; din care 
însă nu urmează că chiar acelaş raport ar fi şi condiţia posibili- 
tăţii lucrurilor înseşi. Deci, dacă vrem să ne întoarcem privirea 

la dovada noastră a principiului cauzalităţii, vom observa că 

noi l-am putut dovedi numai despre obiectele experienței posi- 

bile: „Tot ce se întâmplă, (orice eveniment) presupune o cauză”, 
şi anume că noi l-am putut dovedi numai ca principiu al posibi- 
lităţii experienţii „deci al cunoaşterii unui obiect dat în intuitia 

empirică, şi nu din simple concepte. Că totuș propoziţia „tot 

contingentul trebuie să aibă o cauză“ e evidentă pentru oricine 

din simple concepte „nu se poate nega; dar atunci conceptul con- 

tingentului e acuma prins în aşa fel încât el nu conţine catego- 
ria modalităţii, (ca ceva a cărui neexistență poate fi gândită), 

ci pe acea a relaţiei, (ca ceva ce poate exista numai ca conse- 

cinţă a unui alt ceva), şi aci fără îndoială este o propoziţie iden- 

tică „„Ceeace poate exista numai ca consecință își are cauza sa“. 

De fapt, dacă e să dăm exemple despre existența contingentă,
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noi ne referim totdeauna la schimbări şi nu numai la posibilitatea 
gândirii contrarului * ). Schimbarea însă este eveniment, care, ca 
atare „e posibil numai printr'o cauză, a cărui inexistenţă deci e 
pentru sine posibilă şi astfel contingența se cunoaşte din faptul 
că ceva poate exista numai ca efect al unei cauze; dacă deci 
un lucru e admis ca contingent, atunci a zice că el are o cauză 
este o propoziţie analitică, 

Insă mai remarcabil e însă faptul că noi, pentru a înţelege 
posibilitatea lucrurilor în virtutea categoriilor şi, deci, pentru a 
arăta realitatea obiectivă a acestor din urmă, avem nevoie nu 
numai de intuiţii, ci oricând chiar de intuiții exterioare. Dacă 
luăm d. ex. conceptele pure ale relației noi găsim că 1) pentru a 
da ceva persistent în intuiţie ce corespunde conceptului substan- 
ței (şi a arăta prin aceasta realitatea obiectivă a acestui concept), 
noi avem nevoie de o intuiţie în spațiu, (a materiei), deoarece 
spaţiul singur e determinat în mod persistent, timpul însă, deci 
tot ce este în simţul intern, curge fără încetare. 2) Pentru a 
arăta schimbarea, ca intuiţie ce corespunde cauzalităţii, noi tre- 
buie să luăm ca exemplu mişcarea, ca schimbare în spaţiu, ba 
chiar numai prin aceasta noi ne putem reprezenta în mod in- 
tuitiv schimbări a căror posibilitate niciun intelect pur nu le 
poate înţelege. Schimbarea este legătura de determinaţiuni opuse 
olaltă în mod contradictoriu în existenţa unuia și aceluiaș lucru. 
Or, cum ar fi posibil ca dintr'o stare dată să urmeze una ei 
ÎN ae A II II II x 

aa: | ) Ne putem lesne gândi neexistenţa materiei, concludeau din aceasta contingenţa ei. 
neexistenţei unei stări date a unui lucru nu dovedeşte întru nimic contingenţa 

dar cei vechi totuş nu 
Dar, chiar schimbul existenţei şi 

» în care consistă toată schimbarea, 
acestei stări aşazicând din reali- 
unui corp, urmând după mişcare, 
lui din faptul că re 

, încă « 
paosul e con- trarul mişcării, Căci acest contrar e aci de vedere logic, nu realiter. Am tre mişcării în momentul precedent ar fi fie în repaos, pentru a dovedi contin în repaos după aceea; căci aşa, bine. 

bui să dovedim, că în locul 
fost posibil, ca atunci corpul să 
genţa mişcării sale, nu că el ar fi 

cele două contrare pot coexista prea
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opusă a aceluiaş lucru, nu numai că nicio rațiune nu o poate con- 

cepe, ci nici chiar nu o poate pricepe fără intuiţie, şi această in- 
fiuţie este cea a mişcării unui punct în spațiu, numai a cărui 

existență în locuri diferite (ca o consecință de determinaţiuni 
opuse) ne dă abia intuiţia schimbării; căci pentru a putea con- 
cepe apoi chiar schimbări interne „noi trebuie să ne reprezentăm 
fimpul ca formă a simțului intern în mod figurativ printr'o linie 

şi schimbarea internă prin tragerea acestei linii, (mișcare), prin 
urmare propria noastră existență succesivă în stare diferită prin 

intuiţie externă, despre care adevărata cauză este că toată 

schimbarea presupune ceva persistent în intuiţie, pentru a fi 

chiar numai percepută ca schimbare, în simţul intern însă nu se 
găseşte nicio intuiţie persistentă. În sfârșit, categoria comunității, 
după posibilitatea ei, nu se poate concepe deloc prin simpla ra- 

țiune şi deci realitatea obiectivă a acestui concept nu se poate 
înţelege fără de intuiţie, şi anume exterioară în spaţiu. Căci 

oare cum ne putem gândi posibilitatea, ca, existând mai multe 
substanţe, din existența uneia să poată urma după existența 
celeilalte în mod reciproc ceva (ca efect), şi deci, deoarece, 
în cea dintâi e ceva, deaceea şi în celelalte ar trebui să 

fie ceva ce, numai din existența. celei din urmă, nu se 
poate concepe nicidecum între lucruri din cari fiecare se 

izolează cu desăvârşire prin substanţa sa. Deaceea Leib- 
niz, atribuind substanțelor lumii, numai aşa cum şi le gân- 

deşte intelectul singur, o comunitate, a avut nevoie de o zeitate 

mijlocitoare; căci numai din existența lor ea i se părea cu drept 
cuvânt neînţeleasă. Noi putem însă pricepe prea bine posibili- 
tatea comunității (a substanțelor ca fenomene), dacă ni le re- 

prezentăm în spaţiu, deci în intuiţia exterioară. Căci aceasta con- 

ţine în sine acuma a priori relaţii exterioare formale ca condiţii 

ale posibilităţii celor reale (în acţiune şi reacțiune, deci ale co- 

munităţii). — 'Totaşa se poate lesne arăta că posibilitatea lu- 

crurilor ca mărimi şi, deci, realitatea obiectivă a categoriei mă- 

rimii poate fi demonstrată numai în intuiţia exterioară şi poate 

fi aplicată apoi, numai cu ajutorul ei, şi la simţul intern. Dar,
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pentru a evita o expunere prea lungă, eu trebuie să las exemplele 
în chestiune în seama reflexiunii cetitorului. | 

“Toată nota aceasta e de mare importanţă, nu numai pentru a 
confirma precedenta noastră respingere a idealismului, ci mai 
vârtos încă pentru a ne arăta, când va fi vorba de cunoașterea de 
sine din simpla conștiință internă şi determinaţiunea naturii 
noastre fără de ajutorul unor intuiţii empirice exterioare, limi- 
tele posibilităţii unei atari cunoașteri. 

Ultima consecință din toată secţiunea aceasta este deci: Toate 
principiile intelectului pur nu sunt nimic mai departe decât prin- 
cipii a priori ale posibilităţii experienţei, și numai la experienţă 
se raportează și toate propoziţiile a priori, ba chiar posibilitatea 
lor se întemeiază cu desăvârşire pe acest raport. ] 

Doctrina transcendentală a puterii de judecată 
(Analitica principiilor) 

Capitolul al treilea 

Despre principiul deosebiti tuturor lucrurilor în general 
în Phaenomena şi Noumena 

Nu numai că am parcurs acuma ţara intelectului pur şi am observat cu grijă toate părţile ei, ci am şi măsurat-o şi am fixat în ea fiecărui lucru locul său. Această ţară însă este o insulă şi chiar prin natură închisă în hotare neschimbate. E ţara adevă- rului, (un nume plin de farmec), împrejmuită de un ocean larg şi furtunos, adevăratul lăcaş al 
deasă şi ghiaţă ce repede se top 
fără încetare cu nădejdi deşarte pe navigatorul pornit fără ţintă după descoperiri îl încurcă în aventuri, de cari nicicând nu se mai poate desface, dar Și nicicând nu le poate duce la un sfârşit. Inainte de a ne încumeta să pornim pe această mare, pentru a o cerceta după toate întinderile Şi a ne asigura, dacă aci mai putem nădăjdui ceva, ne va fi defolos să aruncăm mai întâi încă O Privire pe harta ţării ce tocmai vrem s'o părăsim, şi să între- 

iluziei, unde nu arareori ceață 
eşte minte ţări noui, şi înşelând
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băm, mai întâi, dacă poate n'am putea fi mulţumiţi cu ceeace 

cuprinde în ea, sau şi am trebui, de nevoie, să fim mulțumiți, 

dacă dealtminteri nu există nicăiri pământ pe care am putea să 

ne așezăm lăcaşul; al doilea, să întrebăm supt ce titlu oare pose- 

dăm chiar această ţară şi putem să ne considerăm asiguraţi îm- 

potriva tuturor pretențiilor duşmane. Deşi, la aceste întrebări, 

noi am răspuns acuma în mod indestulător în cursul Analiticei, 

totuş o revizuire sumară a soluţiunilor lor poate întări convinge- 

rea prin faptul că ea concentrează într'un punct momentele lor. 

Noi am văzut, anume, că tot ce intelectul scoate din sine 

însuş, fără a împrumuta aceasta dela experiență, nu-i serveşte 

totuş pentru niciun alt scop decât numai pentru întrebuinţarea 

experienței. Principiile intelectului pur, fie ele acuma a priori 
constitutive (ca cele matematice), sau numai regulative (ca cele 

dinamice), nu conţin nimic decât aşazicând numai schema cu- 

rată pentru experiența posibilă; căci aceasta își are unitatea 

numai dela unitatea sintetică pe care intelectul, în mod originar 
şi dela sine însuş, i-o dă sintezei imaginaţiei cu privire la aper- 

cepţie, şi cu care fenomenele ca dafa pentru o cunoaștere po- 

sibilă trebuie să stea acuma a priori în raport şi concordanţă. 

Or, deși aceste regule ale intelectului nu numai că sunt a priori 

adevărate, ci chiar izvorul a tot adevărul „adică al concordanţei 

cunoașterii noastre cu obiectele prin faptul că conţin în sine 

principiul posibilităţii experienţei ca totalitate a oricărei cunoa- 

şteri în care ne-ar putea fi date obiecte, totuș nu ni se pare su- 

ficient de a expune ceeace-i adevărat, ci ceeace vrem să știm. 

Dacă deci, prin această cercetare critică, nu învăţăm mai multe 

decât ceeace, în întrebuințarea numai empirică a intelectului, am 

fi aplicat prea bine dela sine fără de o cercetare aşa de subtilă, 

atunci se pare că folosul ce-l scoatem din ea nu compensează 

cheltuelile şi pregătirile. Or, noi putem răspunde, ce-i drept, 

la aceasta că nicio curiozitate a lărgirii cunoaşterii noastre nu e 

atât de păgubitoare ca aceea care vrea să cunoască folosul 

totdeauna mai înainte de a începe cercetările şi înainte de a-şi 

fi putut face cea mai neînsemnată idee despre acest folos, chiar 

dacă l-am avea înaintea ochilor. Dar existâ un folos care poate
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fi făcut inteligibil și ademenitor chiar pentru cel mai dificil şi 

mai supărăcios discipol al acestui fel de cercetare transcenden- 

tală, anume acesta: că intelectul, ocupat numai cu aplicarea sa 

empirică şi care nu reflectează asupra izvoarelor cunoăşterii sale 

proprii, poate fără îndoială progresa foarte bine, dar că un 

lucru nu-l poate face nicidecum, anume să-şi determine sie 

însuş limitele aplicării sale şi să ştie ce se poate găsi înăuntrul 

său în afara întregii sale sfere; căci, pentru aceasta, e nevoie 

tocmai de cercetările adânci pe cari le-am făcut. Dacă însă el 

nu poate distinge, ori de anumite chestiuni se află în orizontul 

său sau ba, atunci el nu-i nicicând sigur de pretențiile sale şi 
de posesiunea sa, ci trebuie să se aştepte numai la multe ruşi- 

noase îndreptări când, (cum e inevitabil), depăşeşte neîntrerupt 

hotarele teritoriului său şi se pierde în aiureli şi iluzii. 
Deci, că intelectul, de toate principiile sale a priori, ba chiar 

de toate conceptele sale, nu poate face altă întrebuințare decât 
o întrebuințare empirică, nicicând însă una transcendentală, este 
o propoziţie care, dacă poate fi cunoscută cu convingere, de- 
schide perspectiva unor consecințe importante. Intrebuinţarea 
transcendentală a unui concept întrun principiu oarecare este 
aceasta: că ea se raportează la obiecte in general şi în sine, cea 
empirică însă, dacă se raportează numai la fenomene, adică 
obiecte ale unei experienţe posibile. Dar, că pretutindeni poate 

avea loc numai cea din urmă, se vede din aceasta: Pentru orice 
concept se cere, mai întâi, forma logică a unui concept, (a gân- 
dirii) în general şi apoi, în rândul al doilea, şi posibilitatea de 
a-i da un obiect la care să se raporteze. Fără acest din urmă, 

a Ca ae ră e ont eră cr 
un concept. Or, obiectul nu cate fi aa ui cin even ale data 
decât în intuiţie şi dacă o intuit “ i na concept în alt mod 

înaintea obiectului atunci totug chiaa e posibilă a priori SE 

obiectul, deci valabilitatea obiectivă d cat pri ni pe ca, a cărei simplă f - a, decât prin intuiţie empirică, 
plă formă este. 

toate principiile, orişicât ar 
tează totuș la intuiţii empir 

Astfel toate conceptele şi, cu ele, 
putea fi posibile a priori, se rapor- 
ice, adică la data pentru experiența



Despre principiul deosebirii etc. 243 

posibilă, Fără de acestea, ele n'au nicio valabilitate obiectivă, 

ci sunt un simplu joc, fie al imaginaţiei sau al intelectului, cu 

reprezentările lor respective. Să luăm numai conceptele matema- 

tice spre exemplu şi anume, mai întâiu, în intuiţiile lor pure: 

spaţiul are trei dimensiuni, între două puncte poate fi numai o 

singură dreaptă, etc. Deşi toate aceste principii şi reprezentarea 

obiectului, cu cari se ocupă acea ştiinţă, se produc cu totul a 

priori în minte, ele totuş n'ar însemna nimic, dacă n'am putea 

arăta oricând prin fenomene, (obiecte empirice), semnificația 

lor. Deaceea se şi cere să facem senzibil un concept abstract, 

adică să arătăm în intuiţie obiectul ce-i corespunde, deoarece 

fără acesta conceptul ar rămânea (cum se zice), fără senz adică 

fără de semnificaţie. Matematica împlineşte această condiţie prin 

construcţia figurei, care e un fenomen prezent simțurilor, (deşi 

produs a priori). Conceptul mărimii, în aceeaş ştiinţă, îşi caută 

sprijinul şi înțelesul în număr, acesta însă în degete, în bilele 

tablei de calcul sau în linii şi puncte cari se pun înaintea ochilor. 

Conceptul rămâne totdeauna produs a priori împreună cu prin- 

cipiile sintetice sau formulele din atari concepte; dar, întrebuin- 

țarea lor și raportarea la pretinse obiecte, la urma urmei, nu poate 

fi totuşi căutată altundeva decât în experienţă, a cărei posibili- 

tate (după formă) acelea o conţin a priori. 

Dar, că aceasta e cazul și cu toate categoriile şi principiile 

scoase din ele se vede şi din faptul că noi nici chiar pe una sin- 

gură nu o putem defini [în mod real, adică nu putem face inte- 

ligibilă posibilitatea obiectului ei], fără a ne cobori îndată la 

condițiuni ale senzibilităţii, deci ale formei fenomenelor, la cari 

prin urmare, ca singurele lor obiecte, ele trebuie să fie limitate, 

deoarece, dacă înlăturăm aceste condițiuni, dispare toată sem- 

nificaţia, adică raportarea la obiect şi prin niciun exemplu noi 

nu putem concepe ce anume obiect ar putea fi înţeles supt atari 

concepte 1). 

  

ÎI II N a 

1) E, intercalează aci următorul text, şters în E: | 

Mai sus, la expunerea tablei categoriilor, noi ne-am dispensat 

de definiţia fiecăreia din ele prin faptul: că intenţia noastră, în-
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Conceptul mărimii în general nimeni nu-l poate explica decât 
poate că aşa: că ea este determinaţiunea unui lucru prin faptul 
că se poate gândi de câte ori unitatea e conținută în el. Dar 
acest decâteori se întemeiază pe repetarea succesivă, deci pe 
timp şi sinteza (omogenului) în timp. Realitatea, în opoziţie cu 
negaţiunea ,o putem explica numai atunci când ne gândim un 
timp (ca ansamblu a toată existența), care este sau umplut cu 
ceva sau vid. Dacă las la o parte persistența, (care e o existență 
în tot timpul), atunci, pentru conceptul substanței, nu-mi rămâne 
nimic decât reprezentarea logică despre subiect pe care cred 
a o realiza prin faptul: că-mi reprezint ceva ce poate avea loc 
numai ca subiect, (fără a fi predicat a ceva). Dar nu numai că 
mu cunosc niciun fel de condițiuni supt cari acest avantaj logic 
va fi propriu vreunui lucru: ci nici nu se poate face nimic cu 
aceasta şi nu se poate trage nici cea mai neînsemnată concluzie, 
deoarece prin aceasta nu se determină niciun obiect al aplicării 
acestui concept şi deci nici nu Ştim, dacă acesta în general în- 
seamnă ceva. Din conceptul cauzei, (dacă las la o parte timpul, 

  

dreptată numai spre întrebuinţarea lor sintetică, n'ar face-o ne- cesară, și că n'ar trebui să ne expunem,cu întreprinderi inutile, la răspunderi de cari putem fi scutiţi. Aceasta n'a fost un pre- text, ci o regulă, foarte importantă, de prudență, de a nu ne încu- meta îndată a da definiţii şi de a încerca sau pretexta perfec- țiune sau precizie în determinarea conceptului, când ne putem mulţumi cu cutare sau cutare caracter al acestuia, fără a avea 

acestei precauţiuni se găseşte încă mai adânc, anume că noi nu le-am putut defini, chiar dacă am fi vroit *), ci, dacă înlăturăm DN 

*) Eu înţeleg aci definiţia reală, 
unui lucru alte cuvinte mai lămurite 
notă clară prin care obiectul (defi 
in mod cert, şi care face utilizabil 
Explicarea reală ar fi deci aceea care lă cept, ci totodată realitatea ob 
matice cari expun obiectul 
de felul din urmă. 

care nu numai că adaogă la numele 
„ci pe aceea care conţine în sine o. 
nitum) poate fi cunoscut oricând 
conceptul explicat pentru aplicare. 
mureşte pe deplin nu numai un con- 
iectivă a lui. Explicaţiile mate- 

» în conformitate cu conceptul, în intuiţie sunt:
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în care ceva urmează după alt ceva după o regulă), eu naș 

găsi în categoria pură nimic mai departe decât că ar fi aşa ceva 

din care se poate conclude la existența altui ceva,, şi, prin aceste, 

nu numai că nu s'ar putea distinge deloc deolaltă cauza și efec- 

tul, ci, deoarece această posibilitate de concludere cere doar în- 

dată condiții despre cari nu ştiu nimic, conceptul n'ar avea nicio: 

determinaţiune arătând cum se potrivește la un obiect oarecare. 

Pretinsul principiu: „Tot contingentul are o cauză” se prezintă 

ce-i drept cu destulă gravitate, ca şi cum şi-ar avea propria dem- 

nitate în sine însuş. Dar dacă întreb: ce înţelegeţi prin contin- 

gent? și voi răspundeţi: a cărui neexistență e posibilă, atunci 

aș vrea să ştiu prin ce vreţi să cunoaşteţi această posibilitate a 

neexistenţei, dacă, în şirul fenomenelor, nu vă reprezentaţi o 

succesiune şi în aceasta o existenţă care urmează după neexi- 

stență (sau în mod reciproc), deci un schimb; căci, ca neexistenţa 

unui lucru să nu se contrazică pe sine, e un apel neputincios la. 

o condiţie logică, necesară fără îndoială pentru concept, dar cu 

totul insuficientă pentru posibilitatea reală; cum, dealtfel, eu pot 

anula în gândire orice substanţă existentă fără a mă contrazice 

pe mine însumi, din care însă eu nu pot conclude deloc la con- 

tingenţa obiectivă a ei în existenţa sa, adică la posibilitatea ne- 

existenţei sale în sine. In ce priveşte conceptul comunităţii, se 

poate lesne înţelege că, deoarece categoriile pure ale substanţei 

precum, şi ale cauzalităţii nu admit o explicare ce determină 

obiectul, cauzalitatea reciprocă în raportul substanțelor între- 

olaltă (commercium) e totatât de puţin capabilă de a da această 

explicare. Posibilitatea, existența şi necesitatea nu le-a putut 

  

toate condiţiunile senzibilităţii cari le dă caracterul de concepte 

ale unei aplicări empirice posibile, şi dacă le luăm ca coricepte 

de lucruri în general (deci de întrebuințare transcendental 3), 

atunci, cu privire la ele, nu e nimic de făcut decât de a consi era 

funcțiunea logică în judecăţi ca condiţie a posibilităţii chiar a 

lucrurilor, fără a putea arăta totuş nicidecum, unde şi-ar putea 

avea ele aplicarea şi obiectul, deci cum ar putea avea, în în e- 

lectul pur fără senzibilitate, vreo semnificaţie şi valabilitate o- 

biectivă.
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încă nimeni explica decât prin tautologie evidentă, dacă am vrea 
să scoatem definiţia lor numai din intelectul pur. Căci, iluzia de 

a substitui posibilitatea logică a conceptului, (unde el nu se con- 

trazice pe sine), posibilităţii transcendentale a lucrurilor, (unde 

conceptului îi corespunde un obiect), poate înşela şi satisface 

numai spirite neîncercate *), 1) 

Or, de aci rezultă în mod netăgăduit cumcă conceptele pure 

ale intelectului nu pot avea nicicând o aplicare transcendentală, 
ci totdeauna numai o aplicare empirică şi că principiile intelec- 

tului pur numai cu privire la condiţiunile generale ale unei ex- 
perienţe posibile pot fi raportate la obiecte ale simţurilor, nici- 

când însă la obiecte în general, (fără a se considera modul cum 
le-am intui). 

Amalitica transcendentală are deci acest rezultat important: 
că intelectul nu poate face a priori nicicând mai mult decât să 
anticipeze forma unei experiențe posibile în general, şi, cum 

  

[*) Cu un cuvânt: toate aceste concepte nu pot fi justificate 
Prin nimic, pentru a expune, prin aceasta, posibilitatea lor reală, dacă 
se înlătură toată intuiţia senzibilă, (unica ce o avem), şi aşa mai rămâne 
numai posibilitatea logică, anume că conceptul (gândirea) e posibilă; 
despre aceasta însă nu e vorba, ci ori de el se raportează la un obiect şi 
deci înseamnă ceva.] ! 
N N 

  

1) In E, e intercalat aci următorul text, şters în E,: 
E cam straniu și chiar absurd ca să existe un concept căruia totuş trebuie să i se atribuie o semnificație, dar care n'ar fi sus- ceptibil de nicio explicaţie. Dar, categoriile au aci caracterul osebit: că numai cu ajutorul condiţiei senzibile generale ele pot avea o semnificaţie determinată şi raportare la un obiect oare- “care, această condiţie însă a fost înlăturată din categoria pură, deoarece aceasta nu poate conţinea doar nimic decât functiunea logică de a aduce diversul supt un concept. Din această fun& țiune, adică numai din forma conceptului nu se poate cunoaşte şi distinge absolut nimic, care obiect cade supt acel concept, de- oarece sa făcut abstracţie de conditia senzibilă supt care în general obiecte pot cădea supt ele. Deaceea, categoriile, încă pe lângă conceptul pur al intelectului, mai au nevoie de condi- ţiuni ale aplicării lor la senzibilitate în general (schema) şi fără
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ceeace nu e fenomen nu poate fi obiect al experienţei: că el nu. 

poate depăşi nicicând limitele senzibilității; numai înăuntrul că- 

rora ne sunt date obiecte. Principiile sale sunt numai principii ale: 

expoziţiei fenomenelor, şi numele mândru al unei ontologii care 

se încumetă de a da, într'o doctrină sistematică, cunoașteri 'sin- 

tetice a priori despre obiecte în general. (D. ex. principiul cau- 

zalităţii), trebuie să facă loc celui modest al unei simple analitice 

a intelectului pur. 

Gândirea este acţiunea de a raporta intuiţia dată la un obiect. 
Dacă felul acestei intuiţii nu e dat în niciun mod, obiectul e: 

numai transcendental, şi conceptul intelectului n'are altă aplicare 

decât transcendentală, adică unitatea gândirii unui divers în 

general.' Or, printr'o categorie pură, în care se face abstracţie de 
toată condiţiunea intuiţiei senzibile, care singură ne este posibilă, 

nu se determină deci niciun obiect, ci se exprimă numai gândirea: 

unui obiect în general după diferiți modi. Or, pentru aplicarea 

unui concept mai e nevoie de o funcţiune a puterii de judecată, 
  

de acestea ele nu sunt concepte prin cari un obiect ar fi cunoscut. 

şi deosebit de altele, ci ele sunt numai totatâtea moduri de a 

gândi un obiect pentru îintuiţii posibile şi de a-i da, după o 

funcţiune oarecare a intelectului, semnificaţia sa (supt condițiuni: 

încă cerute), adică de a-l defini: ele înseși deci nu pot fi definite. 

Funcţiunile logice ale judecăților în general: unitate şi pluralitate, 

afirmaţie și negaţie, subiect şi predicat nu pot fi definite fără a 

comite un cerc, deoarece definiția ea însăş trebuie să fie doar 

o judecată şi ar trebui deci să conțină acuma această funcţiune. 

Categoriile pure nu sunt însă nimic altceva decât reprezentări ale 

lucrurilor în general, întrucât diversul intuiției lor trebuie gân- 

dit prin cutare sau cutare din aceste funcțiuni logice: Mărimea 

este determinaţiunea care poate fi gândită numai printr o Ju- 

decată ce are cantitate (judicium commune); realitatea aceea 

care poate fi gândită numai printr'o judecată afirmativă, sub- 

stanţa, ce, în raportare la intuiţie, trebuie să fie subiectul tuturor 

celorlalte determinațiuni. Rămâne însă aci cu totul nehotărit ce 

fel de obiecte sunt acelea cu privire la cari trebuie să ne servim 

de această funcţiune mai degrabă decât de alta: prin urmare ca- 

tegoriile, fără de condiţiunea intuiției senzibile, pentru care ele 

conţin sinteza, n'au nici o raportare la vreun obiect determinat, 

nu pot deci defini niciun obiect şi n'au deci în sine valabilitate de 

concepte obiective.
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prin care un obiect e subsumat supt el, prin urmare condiţia, 

cel puţin formală, supt care poate fi dat ceva în intuiţie. Lipsind 

această condiţie a puterii de judecată, (schema), toată sub- 

sumpţia dispare; căci nu e dat nimic ce ar putea fi subsumat supt 
concept. Aplicarea numai transcendentală deci a categoriilor nu 

e de fapt nicio aplicare și n'are niciun obiect determinat sau 

chiar numai după formă determinabil. De aci urmează cumcă 

categoria pură nu ajunge nici pentru un principiu sintetic a 

priori, şi că principiile intelectului pur au aplicare numai empi- 

rică, nicicând însă transcendentală, dincolo însă de câmpul ex- 

perienţei posibile nicăiri nu pot exista principii sintetice a priori. 

Ar fi deci poate că bine să ne exprimăm aşa: categoriile pure 

fără de condiţii formale ale senzibilităţii au numai semnificaţie 
transcendentală, dar n'au aplicare transcendentală, deoarece a- 

vceasta în sine e imposibilă, lipsindu-le toate condițiunile vreunei 
întrebuinţări (în judecăți), adică condiţiunile formale ale sub- 
sumpţiei vreunui pretins obiect supt aceste concepte, Deoarece 

deci ele (ca simple categorii pure) ar fi să nu aibă aplicare em- 
pirică şi nu pot avea aplicare transcendentală, ele n'au nicio 
aplicare, dacă le separăm de toată senzibilitatea, adică ele nu 
pot fi aplicate la nici un pretins obiect; dimpotrivă, ele sunt 
numai forma pură a întrebuințării intelectului cu privire la o- 
biecte în general și la gândire, fără însă ca să putem gândi sau 
determina vreun obiect numai prin ele singure, 

1) [Dar, în fond „aci e o iluzie greu de evitat. Categoriile nu 

1) In locul celor ce urmează în [ ], E, are textul următor: Cele ce ne apar, întrucât sunt gândite ca obiecte după unita- tea categoriilor, se numesc phaenomena. Dacă admit însă lucruri cari sunt numai obiecte ale intelectului, şi totuşi, ca atari pot fi date unei intuiţii, deși nu celei senzibile (aşazicând coram in- tuitu intelectuali); atunci astfel de lucruri s'ar chema noumena (intelligibilia). 
Or, ar fi să gândim cumcă c prin Estetica transcendentală, dă 

i ă i înd fenorfenc şi mesa: 5 Indrepl Ş ne, deci şi a 

onceptul fenomenelor, limitat 
acuma dela sine realitatea o- 
ăţeşte diviziunea lucrurilor în 
lumii într'o lume a simţurilor



Despre principiul deosebirii etc. 249 

se întemeiază, după origina lor, pe senzibilitate, ca formele in- 

tuiţiei, spaţiul şi timpul; ele par deci a îngădui o aplicare în- 

tinsă dincolo de toate obiectele simţurilor. Dar ele „la rândul. 

lor, nu sunt nimic decât forme de gândire, cari conţin numai 

facultatea logică de a uni a priori într'o conştiinţă diversul din 

intuiţie, şi aci, dacă le luăm intuiţia singură posibilă pentru noi, 

ele pot avea încă mai puţină semnificaţie decât acele forme 

senzibile pure, prin cari totuş cel puţin e dat un obiect, pe când 

un mod de unire a diversului, propriu intelectului nostru, nu în- 

seamnă nimic, dacă nu se adaogă acea intuiţie în care singură 

diversul poate fi dat. — Cu toate aceste, când anumite lucruri, 

ca fenomene, noi le numim fiinţe ale simţurilor ( phaenomena)+ 

deosebind modul cum le intuim de însuşirea lor în sine, e cu- 

prins doar acuma în conceptul nostru că noi sau le intuim pe 

acestea după această însușire din urmă, deşi nu în aceasta, sâu 

şi opunem aşazicând acelora alte lucruri posibile, cari nu sunt 

deloc obiecte ale simţurilor noastre, câ obiecte gândite numai 

prin intelect, numindu-le fiinţe ale intelectului (noumena). Or, 

se ivește întrebarea: dacă conceptele noastre pure ale intelectului 

nu au semnificaţie cu privire la aceste din urmă şi n'ar putea 

fi un mod de cunoaştere a lor? 

Chiar dela început însă se arată aci un echivoc care poate pri- 

ntelectul, numind un lucru 

lejui mare neînțelegere .că, deoarece i u 

e în acelaş timp, afară de 

într'o privință numai fenomen, îşi fac 

acest raport, încă o reprezentare despre un obiect în sine şi 

POI
 

şi o lume a intelectului (mundus sensibilis et intelligibilis ), si 

anume aşa că deosebirea să atingă aci nu numai forma logică 

a cunoaşterii obscure sau clare a unuia şi aceluiaş obiect, E 

modul diferit cum obiectele pot fi date cunoaşterii noastre del 

origine, şi după care ele se deosebesc în sine între ola tă upă 

gen. Căci „dacă simţurile ne reprezintă numa! ceva c p re. 

atunci acest ceva trebuie să fie doar şi în sine un lucră şi 

obiect al unei intuiţii nesenzibile, adică al intelectului, a ică tre 

buie să fie posibilă o cunoaştere în care nu se găseşte senzi i 

- . i i care, 

tate şi care singură are absolută realitate obiectivă, prin c 

i 
ând în 

anume, ne sunt reprezentate obiectele cum sunt, pe can



- 
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îşi reprezintă deci că şi-ar putea face şi concepte despre un atare 

obiect, şi că, deoarece intelectul nu dă alte concepte decât cate- 

goriile, obiectul ar trebui să poată fi gândit, cel puţin în semni- 

ficaţia din urmă, prin aceste concepte pure ale intelectului, prin 

„aceasta însă el e ademenit să ia conceptul cu totul nedeterminat 

despre o fiinţă a intelectului, considerată ca ceva în general în 

afară de senzibilitatea noastră, drept un concept determinat 

despre o ființă pe care am putea-o cunoaşte prin intelect într'un 

mod oarecare, 

Dacă prin noumenon înțelegem un lucru întrucât nu e obiect 

al intuiției noastre senzibile, prin faptul că facem abstracţie de 

modul de intuire a lui, atunci acesta e un noumenon în înţeles 

negativ. Dacă însă înţelegem prin el un obiect al unei intuiții 

nesenzibile, atunci presupunem un mod osebit de intuire, anume 

cel intelectual, care însă nu e al nostru, şi despre care nici posi- 
bilitatea nu o putem înțelege, şi aceasta ar fi noumenon în semni- 

ficaţie positivă, 

Or, teoria despre senzibilitate este totodată teoria despre nou- 

  

aplicarea empirică a intelectului nostru obiectele sunt cunoscute 
numai cum apar. Astfel, pe lângă aplicarea empirică a categorii- 
lor (care e limitată la condițiuni senzibile) ar mai exista o apli- 
care pură şi totuşi de valabilitate obiectivă, şi noi n'am putea 
susținea ceeace am spus până acuma: că cunoaşterile noastre 
intelectuale pure pretutindeni nu sunt nimic mai departe decât 
principii ale expunerii fenomenelor, cari nici a priori n'ar merge 
mai departe decât până la posibilitatea formală a experienței, 
căci aci ar sta pentru noi deschis cu totul alt câmp, aşazicând o 
lume în spirit gândită, (poate şi intuită), care nu mai puţin, 
ba chiar într'un mod cu mult mai nobil ar putea ocupa intelec- 
tul nostru pur. 

Toate reprezentările noastre sunt raportate de fapt prin inte- 
lect la vreun obiect, şi, deoarece fenomenele nu sunt nimic decât 
reprezentări, intelectul le raportează la ceva ca obiect al intui- 
ţiei senzibile: dar acest ceva este, într'atâta numai, obiectul 
transcendental. Acesta înseamnă însă un ceva = x despre care 
nu ştim deloc nimic, nici în general, ( după constituţia actuală 
a intelectului nostru), nu putem şti, ci care poate servi numai ca 
un correlatum al unităţii apercepţiei la unitatea diversului în in-
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menon în înţeles negativ, adică despre obiecte pe cari intelectul 

trebuie să şi-le gândească fără această relaţie cu modul nostru 

de intuire, deci nu numai ca fenomene, ci ca obiecte în sine, de- 

spre cari însă, în această separaţiune, el înţelege totodată că el, 

în acest fel de a le considera, nu poate face nicio întrebuințare 

de categoriile sale, deoarece acestea au o semnificaţie numai în 

raportare la unitatea intuiţiilor în spaţiu şi timp, şi că ele pot 

determina a priori prin concepte generale de legătură chiar a- 

ceastă unitate numai din cauza simplei idealităţi a spaţiului şi 
timpului. Unde nu se poate găsi această unitate de timp, deci 

la noumenon, acolo încetează cu desăvârşire toată întrebuința- 

rea, ba chiar toată semnificaţia categoriilor; căci chiar posibi- 

litatea lucrurilor, cari ar fi să corespundă categoriilor, nu se 

poate deloc înţelege; deaceea pot să mă refer numai la cele ce 

am expus îndată la început în nota generală la capitolul prece- 

dent. Or, posibilitatea unui lucru nu se poate nicicând dovedi 

numai din faptul că un concept al său nu se contrazice, ci 

numai prin aceea că-l justificăm pe acesta printr'o intuiţie ce-i 

  

tuiţia senzibilă, cu ajutorul căreia intelectul uneşte diversul în 

conceptul unui obiect. Acest obiect transcendental nu se poate 

deloc separa de datele senzibile, deoarece atunci nu rămâne 

nimic prin ce ar fi gândit. El nu este deci un obiect al cunoaşterii 

în sine „ci numai reprezentarea fenomenelor, supt conceptul unui 

obiect în general care e determinabil prin diversul fenomenelor. 

Or, chiar din această cauză, nici categoriile nu reprezintă un 

obiect osebit, dat numai intelectului, ci servesc numai pentru a 

determina obiectul transcendental (conceptul despre ceva în 

general) prin ceeace e dat în senzibilitate, pentru a, cunoaşte 

prin aceasta în mod empiric fenomenele supt concepte de obie e 

In ce priveşte însă cauza pentru care, nemulţumiţi încă pre 

substratul senzibilităţii, noi mai adăogăm fenomenelor noumenel e 

pe cari numai intelectul pur le poate gândi, ea se întemei ză 

numai pe următoarele. Senzibilitatea_ şi cămpul ei, anume ce. 

al fenomenelor, este ea însăși limitată prin inte ect în PI i nţa: 

că ea nu se raportează la obiecte în sine, ci numai a iti 

obiectele ne apar nouă în virtutea constituției noastre subiee : 

Acesta a fost rezultatul întregei Estetice transcenc SĂ 

rezultă şi în mod natural din conceptul unui fenomen în genera!:
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corespunde. Dacă am vrea deci să aplicăm cotegoriile la lucruri 

cari nu sunt considerate ca fenomene „atunci am trebui să punem 

la bază altă intuiţie decât pe cea senzibilă, şi atunci obiectul ar 

fi un noumenon în înțeles positiv. Or, deoarece o atare intuiţie, 

anume intelectuală, se află absolut în afară de facultatea noastră 

de cunoaştere, atunci și aplicarea categoriilor nu poate trece 

nicidecum peste hotarul obiectelor experienţei, şi făpturilor sim- 
turilor le corespund fără îndoială făpturi ale intelectului, și 

poate că există făpturi ale intelectului, la cari facultatea noastră 

de intuire senzibilă nu are nicio raportare; dar conceptele noa- 

stre ale intelectului, ca simple forme de gândire pentru intuirea 
noastră senzibilă, nu ajung nici câtuşi de puţin până la acestea, 

ceeace numim noi deci noumenon trebuie să fie înţeles ca atare 
numai în semnificaţie negativă. ] 

Dacă dintr'o cunoaștere empirică eu înlătur toată gândirea 
(prin categorii), nu rămâne nicio cunoaştere a vreunui obiect; 
căci prin simplă intuiţie nu se gândeşte nimic, şi că această afec- 

ţiune a senzibilităţii e în mine, nu constitue nicio raportare a 

  

că fenomenului trebuie să-i corespundă ceva ce în sine nu este 
fenomen, deoarece fenomenul nu poate fi nimic pentru sine însuş 
şi în afară de modul nostru de reprezentare, deci, dacă să nu 
rezulte un cerc continuu, cuvântul fenomen arată acuma o rapor- 
tare la ceva, a cărui reprezentare nemijlocită este, ce-i drept, 
senzibilă, dar care în sine şi fără această însuşire a senzibilității 
noastre, (pe care se întemeiază forma intuiţiei noastre), trebuie 
să fie ceva, adică un lucru independent de senzibilitate, 

Or, de aci se iveşte conceptul despre un noumenon, care însă 
nu e deloc positiv şi nu înseamnă o cunoaştere determinată des- 
pre un obiect oarecare, ci numai gândirea a ceva în general, în care eu fac abstracţie de toată forma intuiţiei senzibile. Dar, 
pentru ca un noumenon să însemne un lucru adevărat şi care trebuie deosebit de toate fenomenele, atunci nu e destul: ca eu să-mi purific gândul meu de toate condiţiunile intuiţiei senzibile, 
cu mai trebuie, pe lângă aceasta, să am temeiu a presupune un alt mod de intuire decât e cel senzibil şi supt care un atare o- biect ar putea fi dat; căci, dealtfel, gândul meu e gol, deşi fără 
contradicţie. Noi n'am putut dovedi, ce-i drept, mai sus: că in- tuiția senzibilă ar fi singura intuiţie posibilă în general, ci că ea
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unei atari reprezentări la un obiect oarecare. Dacă las însă, dim- 

potrivă, la o parte toată intuiţia, mai rămâne totuş încă forma 

gândirii, adică modul de a determina 'diversului unei intuiţii po- 

sibile un obiect. Deaceea, categoriile se întind mai departe decât 

intuiţia senzibilă, deoarece ele gândesc obiecte în general, fără 

a mai considera modul osebit (al senzibilităţii) în care ele ar 

putea fi date. Dar prin aceasta, ele nu determină o sferă mai 

mare de obiecte, deoarece nu se poate admite că atari pot fi 

date, fără a se presupune ca posibil un alt mod de intuire decât 

cel senzibil, la care însă nu suntem deloc îndreptățiți. 

Problematic numesc eu un obiect care nu conţine o contradic- 

ţie şi care, şi ca limitare a unor concepte date, e legat cu alte 

cunoașteri, dar a cărui realitate obiectivă nu poate fi cunoscută 

în niciun mod. Conceptul unui noumenon, adică al unui lucru 

care să nu fie gândit nicidecum ca obiect al simţurilor, ci ca 

obiect în sine, nu e deloc contradictoriu; căci despre senzibilitate 

nu se poate doar afirma că ea este singurul mod posibil al in- 

tuiţiei. Mai apoi, acest concept e necesar pentru a nu întinde 

  

este astfel numai pentru noi, dar nici n'am putut dovedi: că un 

alt mod de intuire ar fi posibil şi, cu toate că gândirea noastră 

poate face abstracţie de acea senzibilitate, rămâne totuș între- 

barea, dacă, în acest caz, gândirea nu este o simplă formă a 

unui concept şi dacă, la această separaţiune, mai rămâne undeva 

un obiect, _ | | 

Obiectul la care eu raportez fenomenul în general este lucru 

transcendental, adică gândul cu totul nedeterminat despre ceva 

în general. Acesta nu poate fi numit noumenon: căci eu nu ş iu 

despre el nimic ce ar fi în sine, şi n am niciun concept espre e. 

decât numai despre obiectul unei intuiţii senzibile,, care eci e 

identic pentru toate fenomenele. Eu nu-l pot gândi prin nicio 

categorie ;căci aceasta e valabilă despre intuiţia empirică p tea 

a o aduce supt conceptul unui obiect în genera “ ap icare re 

a categoriei este fără îndoială posibilă, adică fără co dicție 

dar n'are nicio valabilitate obiectivă, deoarece nu se rapo oază 

la intuiţie, care ar fi să primească, prin aceasta, unitatea o pe 

tului ;căci categoria este doar o simplă funcţiune i a dr 

prin care nu-mi este dat niciun obiect, ci se gândește n 

ce ar putea fi dat în intuiție.
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intuiţia până peste obiectele în sine şi deci pentru a limita vala- 
bilitatea obiectivă a cunoaşterii senzibile, (căci cele ce rămân şi 
până la cari acea intuiţie nu 'ajunge, se numesc noumene tocmai 
pentru a arăta prin aceasta că acele cunoaşteri nu-şi pot întinde 
teritoriul asupra tot ce gândește intelectul). La urma urmei însă, 
totuş posibilitatea unor atari noumena nu se poate deloc înțelege, 
şi întinderea în afară de sfera fenomenelor e (pentru noi) goală, 
adică noi avem un intelect care, în mod problematic se întinde 
mai departe decât fenomenele, dar n'avem o intuiţie, ba chiar 
nici cel puţin un concept despre o intuiție posibilă, prin care, 
în afară de câmpul senzibilităţii, ne-ar putea fi date obiecte şi 
intelectul ar putea fi aplicat, în mod asertoric, dincolo de ea. 
Conceptul unui noumenon este deci un concept de limită, pentru 
a restrânge pretenţia senzibilităţii, şi are deci aplicare numai 
negativă. Dar totuş el nu este o ficţiune arbitrară, ci stă în le- 
gătură cu limitarea senzibilităţii, fără a putea pune totuş ceva positiv în afară de sfera acesteia. 

Clasificarea lucrurilor în Phaenomena şi noumena şi împăr- ţirea lumii într'o lume a simţurilor şi una a intelectului nu se poate deci admite deloc în înțeles positiv], deşi conceptele fără îndoială îngăduesc ciasificarea în senzibile şi intelectuale; căci celor din urmă nu |; se poate determina niciun obiect şi ele nu pot fi deci nici prezintate ca obiectiv-valabile. Dacă ne depărtăm de simţuri, cum am putea oare face să se înţeleagă, cumcă ca- tegoriile noastre, (cari ar fi singurele concepte ce rămân pentru noumene), înseamnă încă pretutindeni ceva, deoarece pentru ra- portarea lor la vreun obiect trebuie să fie dat încă ceva mai mult decât numai unitatea gândirii, adică pe lângă aceasta o intuiţie posibilă la care categoriile pot fi aplicate? 
j Conceptul unui noumen, luat numai în mod problematic, rămâne cu toate acestea nu numai admisibil, ci şi inevitabil ca un concept ce impune senzibilității hotare, Dar atunci, acesta nu mai este un obiect inteligibil osebit pentru intelectul nostru, CI un intelect, căruia i-ar aparţine, ar fi el însuş o problemă, a- nume de a cunoaște, nu în mod discursiv prin categorii, ci într'o intuiție nesenzibilă, obiectul său, ca despre care noi-nu ne putem
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face nici cea mai neînsemnată reprezentare a posibilităţii sale. 
Intelectul nostru dobândeşte deci în acest mod o lărgire nega- 
tivă, adică el nu e limitat prin senzibilitate, ci o limitează dimpo- 
trivă pe aceasta prin faptul că el numeşte obiecte în sine, (nu 
considerate ca fenomene), noumena. Dar îndată, el. îşi pune 
sie însuş limite, de a nu le cunoaşte prin categorii, deci de a le 

gândi numai supt numele unui ceva necunoscut. 

Găsesc totuş în scrierile unor autori mai noi o întrebuințare 
<u totul diferită a expresiilor unui mundi sensibilis şi intelligi- 

bilis *), care diferă cu totul de înțelesul celor Vechi, şi unde fără 
îndoială nu e nicio dificultate „dar nu se găseşte nimic decât vor- 

bărie goală. După acest înțeles, unora le-a plăcut să numească 
ansamblul fenomenelor, întrucât e intuit, lumea simţurilor, întru- 

cât se gândeşte. însă legătura ei după legi generale ale intelectu- 

lui, lumea intelectului. Astronomia teoretică „care expune sim- 

pla observaţie a cerului. înstelat, ar reprezenta pe cea dintâiu, 
pecând cea contemplativă (explicată d .ex. după sistemul co- 
pernican, sau chiar după legile gravitaţiunii ale lui Newton), 
pe a doua, adică o lume inteligibilă. Dar o atare intortochiare a 
cuvintelor e numai un pretext sofistic pentru a ocoli o chestiune 

dificilă potrivind înțelesul ei la comoditatea proprie. Cu privire 

la fenomene se poate întrebuința fără îndoială intelectul şi ra- 

țiunea; dar e întrebarea dacă aceste mai au aplicare, când obiec- 
tui nu e fenomen, (ci noumenon), şi în acest senz e luat, când 

€ gândit în sine ca numai inteligibil, adică dat numai intelectului 
şi deloc simțurilor. E deci întrebarea: dacă afară de acea aplicare 

empirică a intelectului (chiar în reprezentarea lui Newton a 

constituției Universului) mai e posibilă una transcendentală, care 

se raportează la noumenon ca un obiect, întrebare la care noi 

am răspuns în mod negativ. 
  

  

[*) Nu trebuie să întrebuinţăm în locul acestei expresii pe cea a unei 

lumi intelectuale, cum se obicinueşte a se face în expunerea ger- 

mană; căci intelectuale sau senzitive sunt numai cunoaşteri le. Ceeace 

însă poate fi numai un obiect al unui sau al celuilalt mod de cu- 

noaştere, obiectele deci, trebuie să se numească (cu toată duritatea su- 

aetului) inteligibile sau senzibile.]
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Deci, când zicem: simţurile ne reprezintă lucrurile cum apar, 
intelectul însă cum sunt, expresia din urmă se va lua nu în în- 
ţeles transcendental, ci numai în înţeles empiric, anume cum tre- 
buesc reprezentate ca obiecte ale experienţei în înlățuirea de- 
săvârşită a fenomenelor, şi nu după ceea ce ar putea fi în afară 
de raportarea la experiența posibilă şi deci la simţuri în general, 
prin urmare ca obiecte ale intelectului pur. Căci, aceasta ne va 
rămânea totdeauna necunoscut, şi nu vom cunoaşte nici chiar, 
că rămâne necunoscut, dacă o atare cunoaştere (extraordinară) 
transcendentală e posibilă undeva, cel puţin de aşa fel ca să stea 
supt categoriile noastre obişnuite. Intelectul şi senzibilitatea pot 
determina, la noi, obiecte numai unindu-se. Dacă le despărțim, 
atunci avem intuiţii fără concepte sau concepte fără intuiţii, în 
amândouă cazuri însă reprezentări pe cari nu le putem raperta la 
niciun obiect determinat. 

Dacă, după toate aceste expuneri, cineva mai stă la cumpănă 
de a renunţa la aplicarea numai transcendentală a categoriilor, 
atunci să le încerce într'o aserțiune sintetică oarecare. Căci una 
analitică nu duce intelectul prea departe, şi deoarece el e ocupat 
numai cu ceeace e gândit acuma în concept, el lasă nehotărită 
chestiunea dacă acest concept se raportează în sine la obiecte sau 
înseamnă numai unitatea gândirii în general, (care face cu 
desăvârşire abstracţie de modul cum un obiect ar putea fi dat); 
el se mulţumeşte a şti ce se găsește în concept; la ce s'ar putea 
raporta conceptul însuș, îi este indiferent. Să încerce deci cu 
vreun principiu sintetic şi pretins transcendental, ca d. ex. 
„Tot ce este există ca substanță sau determinaţiune inerentă sub- stanţei'”, „Tot ce-i contingent există ca efect al altui lucru, anume 
al cauzei sale“, etc. Or, eu întreb: de unde vrea el să iee 
aceste propoziţii sintetice, deoarece conceptele au să fie valabile 
nu în virtutea raportării la o experiență posibilă, ci despre obiecte 
în sine (noumena)? Unde e aci acel al treilea termen, care se cere totdeauna pentru o propoziţie sintetică, pentru a lega în ea întreolaltă concepte cari n'au nicio înrudire logică (analitică)? EI nu va dovedi nicicând propoziţia sa, ba chiar, ce e mai mult, nici 
nu va putea justifica cel puţin posibilitatea unei atari afirmaţiuni



  

Adaos. Despre amfibologia conceptelor reflexiunii 257 

pure, fără a considera aplicarea empirică a intelectului şi a re- 

nunța prin aceasta cu desăvârşire la judecata pură şi indepen- 

dentă de simțuri. Aşa deci, conceptul de obiecte pure, numai 
inteligibile, este cu desăvârşire gol de toate principiile aplicării 

lor, deoarece nu se poate imagina niciun mod, cum ar fi să fie 

date, şi cugetarea problematică ce le lasă totuş un loc deschis, 

serveşte numai ca un spaţiu gol pentru a limita principiile empi- 

rice, fără totuş a conţinea în sine sau a arăta vreun alt obiect al 

cunoașterii în alară de slera celer din urmă. 

Adaos 

Despre amfibologia conceptelor reflexiunii 

prin 

confuziunea întrebuinţării empirice a intelectului 
cu cea transcendentală 

Reflexiunea (reflexio) nu are a face cu obiectele înseşi pen- 

tru a dobândi chiar din ele concepte, ci este starea minţii în care 

noi ne pregătim mai întâi pentru a descoperi condiţiunile su- 

biective supt cari noi putem ajunge la concepte. Ea este con- 

Ştiinţa aportului unor reprezentări date cu diferitele noastre iz- 

voare de cunoaştere, conştiinţă prin care singură poate fi deter- 

minat raportul lor întreolaltă. Întâia întrebare, înainte de a 

continua expunerea reprezentărilor noastre, este aceasta: Cărei 

facultăți de cunoaştere îi apa:ţin ele toate? E oare intelectul 

sau sunt simțurile prin cari ele sunt unite sau comparate? Multe 

judecăţi sunt admise din obişnuință sau legate prin inclinaţiune; 

deoarece însă nu le precedează nicio reflexiune sau cel puţin nu 

le urmează cu critica, ele sunt considerate ca judecăţi <ari își 

âu originea în intelect. Nu toate judecăţile au nevoie de o cerce- 

tare, adică de o atenţie privind principiile adevărului; căci dacă 

sunt nemijlocit certe, d. ex. „Intre două puncte poate fi numai 
na 

o linie dreaptă“, atunci despe ele nu se mai poate arăta niciun 

Kant. Critica raţiunii pure.
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criteriu mai aproape al adevărului decât exprimă ele înseşi. Dar 

toate judecăţile, ba chiar toate comparaţiunile au nevoie de o 
reflexiune, adică de o deosebire a puterii de cunoaștere căreia îi 
aparţin conceptele date. Acţiunea prin care prind în general 
comparaţia reprezentărilor de puterea de cunoaştere în care ea 
se înfăptueşte, şi prin care eu disting dacă ele sunt comparate 
întreolaltă ca aparţinând intelectului pur sau intuiţiei senzibile, 
eu o numesc reflexiune transcendentală. Raportul însă, în care 
conceptele pot fi legate întreolaltă într'o stare mentală, sunt 
cele de identitate şi diversitate, de concordanţă și discordanță, 
de intern şi extern, de determinabil şi determinare (materie şi 
formă). Determinarea exactă a acestui raport se întemeiază pe 
imprejurarea, în ce putere de cunoaştere ele se leagă în mod 
subiectiv întreolaltă, dacă în senzibilitate sau în intelect. Căci di- 
ferența acestor din urmă constitue o mare deosebire în modul 
cum trebuie să gândim conceptele. 

Astfel, pentru toate judecăţile obiective, noi comparăm con- 
ceptele cu privire la identitate (a multor reprezentări supt un 
concept) în vederea de judecăți generale, sau la diversitatea lor 
pentru producerea de judecăți particulare, la concordanță, din 
<are pot rezulta judecăți afirmative, şi la discordanță, din care - 
pot rezulta judecăţi negative, ete. Din această cauză, noi am 
trebui, pare-se, să numim conceptele amintite concepte de com- 
paraţie (conceptus comparationis).  LJeorece însă, când nu e 
vorba de forma logică, ci de conţinutul conceptelor, adică dacă 
lucrurile înseşi sunt identice sau diferite, concordante sau dis- 
cordante, etc., obiectele pot avea un îndoit raport, cu puterea 
noastră de cunoaştere, anume cu senzibilitatea şi cu intelectul, 
de acel loc însă în care ele se leagă întreolaltă depinde modul 
cum trebuie să se lege: atunci numai reflexiunea transcendentală, 
adică raportul reprezentărilor date în unul sau celalalt mod de 
cunoaştere va putea determina raportul lor întreolaltă: şi ori de 
lucrurile sunt identice sau diferite, concordante sau discordante, 
etc., nu se va putea constata imediat chiar din concepte prin 
simpla comparaţie ( comparatio), ci abia cu ajutorul unei reflexi- 
uni transcendentale ( reflexio), prin deosebirea modului de cu-
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noaștere căruia îi aparţin. Am putea deci fără îndoială zice că 
rețlexiunea logică este o simplă comparaţie; căci în ea se face 

cu totul abstracţie de puterea de cunoaştere căreia-i aparţin 

reprezentările date, și ele sunt deci, din acest punct de vedere, 

după sediul lor, a se considera în minte ca omogene; reflexiunea 
transcendentală însă, (care se raportează chiar la obiecte), con- 

ține principiul posibilităţii comparaţiei obiective a reprezentărilor 
intreolaltă şi se deosebește deci foarte mult de cea din urmă, 

deoarece puterea de cunoaştere căreia-i aparţin nu este tot ace- 

eaș. Această reflexiune transcendentală e o datorie de care nu 
se poate dispensa nimeni, când vrea să judece a priori ceva 

asupra lucrurilor. Ne vom ocupa acuma de ea şi vom scoate din 

ea multă lumină pentru determinarea adevăratei funcțiuni a in- 

teleetului. ” 

1. Identitate şi diversitate, Când un lucru ni se prezintă de 

mai multe ori, oricând însă cu aceleași determinaţiuni interne 

(qualitas et quantitas), atunci el, dacă e valabil ca obiect al in- 

telectului pur, este totdeauna chiar acelaş şi nu mai multe, ci 

numai un lucru (numerică identitas); dar dacă e fenomen, atunci 

nu e deloc vorba de comparația conceptelor, ci orişicât cu pri- 

vire la acestea totul ar fi identic, totuş diversitatea locurilor a- 

cestui fenomen în acelaş timp e un temeiu suficient al diversității 

numerice a obiectului (simţurilor) însuş. Astfel la doi stropi de 

apă noi putem face desăvârșită abstracţie de toată diversitatea 

internă (a calităţii şi cantităţii), şi ajunge ca ei să fie intuiţi în 

locuri diverse în acelaş timp pentru a-i considera deosebiți din 

punct de vedere numeric. 

Leibniz luă fenomenele drept obiecte în sine, deci drept intelli- 

gibilia, adică obiecte ale intelectului pur, (deşi, din cauza ob- 

scurităţii reprezentărilor lor, el le dădu numele de fenomene); şi 

atunci fără îndoială că principiul său al nedeosebitului (princi- 

pium identitatis indiscernibilium) nu. putea fi atacat; deoarece 

însă ele sunt obiecte ale senzibilităţii, şi intelectul, cu privire la 

ele, nu are aplicare pură, ci numai empirică, pluralitatea şi di- 

versitatea numerică e arătată acuma chiar prin spaţiu, ca con- 

diţie a fenomenelor exterioare. Căci, o porţiune a spațiului, deşi
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poate fi cu desăvârşire asemănătoare şi egală alteia, este totuş 

în afară de ea şi chiar prin aceasta o porţiune deosebită de cea 

dintâi, care i se adaogă pentru a forma un spaţiu mai mare, şi 

acest lucru trebuie să fie valabil şi despre tot ce este în acelaş 

timp în diferitele locuri ale spaţiului, ori şi cât dealtfel ar fi de 

asemănător şi egal. 

2. Concordanţă şi discordanță. Când realitatea e reprezentată 

numai prin intelectul pur (realitas noumerion), între realităţi nu 

se poate gândi nicio discordanţă, adică un astfel de raport în 

care ele, unite într'un subiect, şi-ar anula reciproc consecințele 

lor, şi să fie 3—3=0. Dimpotrivă, realul în fenomen (realitas 

phaenomenon) poate fi, ce-i drept, întreolaltă în discordanţă și, 

unit în acelaş subiect, poate nimici,.cu totul sau în parte, unul 

consecința altuia, cum e cazul duor forţe motrice pe aceeaş linie 

dreaptă, întrucât sau trag sau apasă un punct în direcție opusă, 

sau şi o plăcere care ţine echilibru durerii. 
3. Internul şi externul, Intr'un obiect al intelectului pur numai 

aceea e intern ce nu se raportează deloc (după existenţă) la 
altceva deosebit .Pe când, determiraţiunile interne ale unei 

substantia phaenomenon în spaţiu nu sunt nimic decât raporturi, 

şi ele înseşi cu desăvârşire un ansamblu de pure relaţiuni. Sub- 

stanţa în spăţiu o cunoaştem numai prin forțe cari acţionează 

în el, sau pentru a împinge pe altele într'acolo (atracţiune) sau 

a le împiedica să pătrundă în el (repulsiune şi impenetrabilitate); 

alte însuşiri nu cunoaştem, cari ar constitui conceptul despre 

substanța care apare în spaţiu şi pe care o numim materie. Ca 
obiect al intelectului pur însă, orice substanţă trebuie să aibă de- 
terminaţiuni şi forţe interne cari se raportează la realitatea in- 
ternă. Dar ce accidente interne îmi pot eu oare gândi decât pe 
cele ce mi le oferă simțul intern? adică ceeace sau însuş este o 

gândire sau este analog cu aceasta. Deaceea Leibniz făcu din 

de eubstanţele, de oarece şi le reprezenta ca noumena chiar 
in elementele materiei ă 4 i ândi 

poate însemna relaţie ca d ce siria i a te înzestrate cu cuteri dee e i şi composiția, simple subiecte 

4. Materie şi formă Acestea CS eavenc monade. Ș . sunt două concepte cari se pun
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la baza oricărei alte reflexiuni; așa de mult sunt legate ele în 

mod nedespărţit cu orice întrebuințare a intelectului. Ce] dintâiu 
concept înseamnă determinabilul în general, al doilea determi- 

națiunea sa, (amândouă în înțeles transcendental, deoarece se 

face abstracţie de toată deosebirea a ceea ce e-dat, şi-de 
modul zum e determinat). Logicienii numeau pe vremuri ceea 
ce-i general materie, diferența specifică însă forma. In fiecare 

judecată conceptele date le putem numi materie logică (pentru 

judezată), raportul lor (cu ajutorul copulei) forma judecății. In 
orice fiinţă părţile ei constitutive (essentialia) sunt materia; 

modul cum sunt legate întrun lucru, forma esenţială. Și, cu 
privire la lucruri în general, realitatea nelimitată s'a considerat 

ca materie a toată posibilitatea, limitarea ei însă (negaţiunea) 

ca acea formă prin care un lucru se deosebeşte de altul după: 
concepte transcendentale. Intelectul, anume, cere mai întâiu ca 

ceva să fie dat, (cel puţin în concept), pentru a-l putea deter- 

mina într'un anumit mod. Deaceea, în conceptul intelectului pur, 

materia precedează forma, şi Leibniz a admis din această cauză 

mai întâiu lucruri (monade) și, în intern, o putere de repre- 

zentare a lor, pentru a întemeia apoi pe aceasta, raportul lor 

exterior şi comunitatea stărilor lor, (anume, a reprezentărilor). 

Deareea, spaţiul şi timpul au fost posibile ca principii şi conse- 

cințe, şi anume, spaţiul.numai prin raportul substanţelor, timpul 

prin legătura determinaţiunilor lor intreolaltă. Aşa ar trebui 

să fie de fapt, dacă intelectul pur ar putea fi raportat nemij- 

locit la obiecte, şi dacă spaţiul şi timpul ar fi determinaţiuni 

ale obiectelor în sine. Dacă sunt însă numai intuiţii senzibile 

în cari noi determinăm toate lucrurile numai ca fenomene, atunci 

forma intuiţiei (ca o însușire subiectivă a senzibilităţii) prece- 

dează toată materia, (senzațiile), deci spaţiul şi timpul prece- 

dează toate fenomenele şi toate datele experienţei făcându-le, 

dimpotrivă, abia posibile pe acestea. Filozoful intelectualist nu 

putea să sufere ca forma săl precedeze chiar lucrurile şi să de- 

termine posibilitatea lor; o observaţie ce era foarte justă, dacă 

presupunea că noi intuim lucrurile aşa cum sunt (deşi cu o re- 

prezentare confuză). Deoarece însă intuiţia senzibilă este o
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condiţie subiectivă cu totul osebită care stă a priori la baza 
oricărei percepții, şi a cărei formă e originară: atunci forma e 
dată pentru sine singură, şi lipseşte mult ca materia (sau lu- 
crurile înseşi cari apar) să stea la bază, (cum am trebui să 
judecăm după simple concepte), ci, mai vârtos, posibilitatea ei 
presupune ca dată o intuiţie formală (timp şi spaţiu). 

Notă la amfibologia conceptelor reflexiunii 

Să-mi fie îngăduit a. numi loc transcendental locul ce-l atri- 
buim unui concept sau în senzibilitate sau în intelectul pur. În 
acest fel, determinarea acestui loc, care i se cuvine fiecărui con- 
cept după diversitatea întrebuinţării sale, și instrucţiunea după 
regule de a determina tuturor conceptelor acest loc, ar fi topica 
transcendentală; ea ar fi o doctrină, care,ne-ar scuti în mod te- 
meinic de subrepțiuni ale intelectului pur şi de iluzii născute din 
ele, prin faptul că ar distinge totdeauna cărei puteri de cunoa- 
ştere aceste concepte i-ar aparţine în adevăr. Putem numi orice 
concept, orice titlu supt care intră multe cunoașteri un loc logic, 
Pe aceasta se. întemeiază fopica logică a lui Aristotel, de care 
se puteau servi retorii şi oratorii, pentru a căuta, supt anumite 
titluri ale gândirii, ce se potrivește mai bine pentru materia pro- 
pusă fiecăruia, şi de a raţiona cu aparență de temeinicie sau a lungi vorba fără rost, 

Pe când, topica transcendentală nu conține mai mult decât cele patru titluri amintite ale oricărei comparații şi deosebiri, titluri cari se deosebesc de categorii prin faptul că prin ele se reprezintă, nu obiectul după ceeace formează conceptul său, (mărime, realitate), ci, în toată diversitatea ei, numai comparația reprezentărilor ce precedează conceptul de obiecte. Această comparaţie însă are mai întâi nevoie de reflexiune, adică de de- terminarea acelui loc căruia-i aparţin reprezentările lucrurilor cari Sunt comparate, pentru a se şti dacă intelectul Pur le gândeşte sau senzibilitatea le dă ca fenomene. 
Conceptele pot fi comparate din punct de vedere logic fără să ne preocupăm de a şti cui aparţin obiectele lor, dacă aparţin
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intelectului ca noumene sau senzibilităţii ca fenomene. Dacă 
însă, cu aceste concepte, noi vrem să ne îndreptăm spre obiecte, 
atunci avem mai întâi nevoie de reflexiunea transcendentală 
pentru care, anume, putere de cunoaştere au să fie ele obiecte, 
dacă pentru intelectul pur sau pentru senzibilitate. Fără de acea- 
stă reflexiune eu fac o întrebuințare foarte nesigură de aceste 
concepte, şi -rezultă pretinse principii sintetice pe cari raţiunea 
critică nu le poate recunoaşte şi cari se întemeiază numai pe o 
amfibologie transcendentală, adică pe o confuziune a obiectului 
intelectului pur cu fenomenul. 

In lipsa unei atari topice transcendentale şi înşelat deci de 
amfibologia conceptelor reflexiunii, renumitul Leibniz construi 
un sistem intelectual al lumii sau crezu, mai bine zis, a cunoaște 

însuşirea internă a lucrurilor, comparând toate lucrurile numai 
cu intelectul și cu conceptele formale abstracte ale gândirii sale. 

Tabla noastră a conceptelor reflexiunii ne dă avantajul ne. 

aşteptat de a lămuri caracterul distinctiv al doctrinei sale în 

toate părţile sale şi, în acelaş timp, principiul conducător al a- 

cestui mod osebit de gândire care nu se întemeia pe nimic alt- 

ceva decât pe o neînțelegere. El compară toate lucrurile între- 
'olaltă numai prin concepte și nu află fireşte că alte deosebiri 

decât pe acele prin cari intelectul distinge deolaltă conceptele 
sale pure. Condiţiunile intuiţiei senzibile, cari îşi au în sine deo- 
sebirile lor proprii, el nu le consideră originare; căci senzibilita- 
tea era pentru el numai un mod confuz de reprezentare şi nu 

un izvor osebit al reprezentărilor; fenomen era pentru el repre- 
zentarea obiectului în sine, deşi, după forma logică, deosebită de 
cunoașterea prin intelect, deoarece acea reprezentare, lipsindu-i 
de obiceiu analiza, îngăduie un anumit amestec de reprezentări 

secundare în conceptul obiectului, amestec pe care intelectul știe 

să-l înlăture. Cu un cuvânt: Lebniz intelectualiză fenomenele, 
aşa cum Locke senzifică toate conceptele intelectului după si- 

stemul său al noogoniei, (dacă mi se îngăduie a mă servi de a- 

ceste expresii), adică nu le prezentase ca nimic alta decât ca 

concepte ale reflexiunii, empirice sau abstracte. În loc de a căuta 
în intelect și senzibilitate două izvoare cu totul diferite ale re-
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prezentărilor, cari însă numai unite ar putea judeca despre o- 

biecte într'un mod obiectiv-valabil, fiecare din aceşti doi mari. 
bărbaţi se ţin numai de un izvor, care, după părerea lor, sar 

raporta: nemijlocit la obiecte în sine, pe când al doilea izvor nar 
fi făcând nimic alta decât să încurce sau să ordoneze reprezen- 

tările celuilalt. 

Leibniz compară prin urmare obiectele simțurilor ca lucruri 
în general numai în intelect, mai întâi, întrucât ele au să fie. 
judecate de intelect ca identice sau diferite. Având el deci în 
vedere numai conceptele lor şi nu locul lor în intuiţie, în care 
singură pot fi date obiectele, şi neglijând cu desăvârşire locul 
transcendental al acestor concepte, (dacă obiectul e de socotit 
între fenomene sau între obiecte în sine), rezultatul nu putea. 
fi altul decât că el întinse principiul său al indiscernabilului, care. 
e valabil numai despre conceptele lucrurilor în general, şi asupra 
obiectelor simţurilor (mundus phaenomenon) crezând a fi do- 
bândit prin aceasta cunoașterii naturii o lărgire importantă. In- 
tr adevăr, cunoscând un strop de apă ca obiect în sine după de- 
terminaţiunile sale interne, eu nu pot admite ca unul să fie deose- 
bit de altul, dacă conceptul total al lui e identic cu dânsul, Dar. 
dacă stropul e fenomen în spaţiu, atunci el îşi are locul nu numai 
în intelect (între concepte), ci în intuiţia senzibilă externă (în 
spaţiu), şi aci locurile fizice sunt, cu privire la determinațiunile: 
interne ale lucrurilor, cu totul fără de importanță, şi un loc = b 
poate primi un lucru care e cu totul asemănător şi identic cu alt 
lucru în locul=a tot aşa de bine ca şi în cazul când ar fi oricât 
de deosebit de acesta înăuntrul său, Diversitatea locurilor, a- 
cuma pentru sine şi fără alte condițiuni, nu numai că face po- 
sibilă „ci şi necesară pluralitatea şi deosebirea lucrurilor ca fe- 
nomene. Așadar, acea pretinsă lege nu este o lege a naturii. Ea 
e numai o regulă analitică a comparaţiei lucrurilor prin simple. 
concepte, 

| Al doilea: principiul zicând că realităţile (ca simple afirma- 
ţiuni) nu se contrazic olaltă nicicând din punct de vedere logic, 
e 9 Propoziţie prea adevărată despre raporturile conceptelor, 
nu inseamnă însă absolut nimic nici cu privire la natură, nici
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pretutindeni cu privire la vreun obiect în sine, (despre acesta” 
noi navem niciun concept). Căci contradicția reală are loc 
pretutindeni „unde A—B=(, adică unde o realitate unită cu 
alta într'un subiect anulează una efectul alteia; ceeace arată 
neîntrerupt în mod clar toate piedicele și reacţiunile în natură, 
cari totuş, fiind întemeiate pe forţe, trebuesc numite realitates' 
phaenomena. Mecanica generală poate chiar arăta condiţia em- 
pirică a acestei contradicții într'o regulă a priori, ţinând seama 
'de opoziţia direcţiunilor; o condiţie despre care conceptul trans- 
cendental al realităţii nu ştie absolut nimic. Deşi d-l de Leibniz 
-n'a proclamat această propoziţie chiar cu toată pompa unui prin-- 

cipiu nou, el s'a servit totuş de el pentru afirmaţiuni noui, şi 
«urmaşii săi îl înscriseră în mod expres în sistemul lor Leibaizo- | 

"Wolfian. După acest principiu d, ex. toate relele nu sunt decât 
“urmări ale limitelor creaturilor adică negaţiuni, deoareec aceste 
reprezintă singura contradicţie a realităţii, (în simplul concept 
:al unui lucru în general e într'adevăr așa, dar nu în lucruri ca 
fenomene). 'Totastfel discipolii lui Leibniz cred nu numai posibil, 

dar şi necesar de a uni într'o ființă toată realitatea fără a se 
teme de nicio opoziţie, deoarece ei nu cunosc decât pe cea a con- 

tradicţiei, (prin care conceptul însuş al unui lucru e anulat), 
nu însă pe cea a păgubirii reciproce, unde un principiu real 

anulează efectul altuia și pentru care găsim numai în senzibi- 
litate condiţiunile de a ni-l reprezenta. 

Al treilea: monadologia lui Leibniz n'are alt temeiu decât că 

acest filosof a reprezentat deosebirea între intern şi extern numai 
“prin. raport la intelect. Substanțele în general trebuie. să aibă 
ceva intern, care e liber de toate raporturile externe, prin ur- 

mare şi de compoziţie. Simplul este deci temelia internului 
-obiectelor în sine. Dar internul stării lor nici nu poate consista 
în loc, figură, atingere sau mișcare, (cari determinaţiuni sunt 
toate raporturi externe), şi prin urmare noi nu putem atribui 

substanţelor nici o altă stare internă decât pe aceea prin care 
-noi determinăm înăuntru chiar simţul nostru, adică starea repre- 
zentărilor. Așa deci, se săvârşiră monadele cari urmează a 

“constitui materia primă a întregului univers, a căror forţă ac-
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tivă însă consistă numai în reprezentări, astfel că la drept vor- 
bind ele sunt active numai în sine înseşi. 

Chiar deaceea însă şi principiul său al comunității posibile a 
substanțelor între olaltă trebuia să fie o armonie prestabilită şi 
nu putea fi o influenţă fizică. Căci, deoarece totul e ocupat 
numai în intern, adică cu reprezentările sale, atunci starea repra- 
zentărilor unei substanțe nu putea sta în nicio legătură activă 
cu cea a celeilalte substanţe, ci o a treia cauză oarecare influen- 
țând asupra tuturor celorlalte trebuia să facă stările lor cores- 
pondente întreolaltă, deşi nu chiar prin asistenţă ocazională şi 
potrivită la fiecare caz în parte (systema assistentiae), ci prin 
unitatea ideii unei cauze valabile pentru toate cazurile, în care 
ele toate trebuie să-şi primească existența şi persistența, deci şi 
corespondenţa lor întreolaltă după legi generale. 

Al patrulea: renumita lui teorie despre timp şi spaţiu, în care el 
intelectualiză aceste forme ale senzibilităţii, era izvorită din chiar aceeaş iluzie a reflexiunii transcendentale. Dacă vreau să-mi 
reprezint numai prin intelect raporturi exterioare ale lucrurilor, 
aceasta se poate face numai cu ajutorul unui concept al efec- 
tului lor reciproc, şi dacă am să unesc o stare a aceluiaş lucru cu o altă stare, aceasta poate avea loc numai în ordinea princi- piilor şi consecinţelor, Aşa îşi gândi deci Leibniz spaţiul ca o. ordine anumită în comunitatea substanțelor şi timpul ca o con- secinţă dinamică a stărilor. lor. Ceeace însă par a avea ele amân- două în sine caracteristic şi independent de lucruri, el o atribui confuziunii acestor concepte, care făcea ca ceeace-i o simplă. formă de raporturi dinamice să fie considerat ca intuiţie proprie existentă pentru sine şi premergătoare lucrurilor înseş:. Astfel, spaţiul şi timpul erau forma inteligibilă a nexului lucrurilor în. sine, (al substanţelor şi stărilor lor). Lucrurile însă erau sub- stanţe inteligibile (substantiae noumen 
vroia să facă aceste concepte valabile 
rece nu admitea senzibilităţii niciun m 
căuta toată reprezentarea. chiar 
intelect şi nu lăsa simțurilor ni 

2). Cu toate aceste el 
pentru fenomene, deoa-. 

od propriu de intuiţie, ci 
pe cea empirică, a lucrurilor în. 

mic decât disprețuita funcţiune, de a încâlci şi schimonosi reprezentările intelectului.



m 
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Dar, chiar dacă am spune ceva despre obiecte in sine în mod 
sintetic prin intelect, (ceeace totuş e imposibil), aceasta nu sar 
putea raporta totuş nicidecum la fenomene, cari nu reprezintă 
obiecte în sine. În acest din urmă caz, eu voiu trebui deci să 
compar, în reflexiunea transcendentală, conceptele mele tot- 
deauna numai supt condiţiunile senzibilităţii, şi astfel spaţiul şi 
timpul nu vor fi- determinăţiuni ale obiectelor în sine, ci ale fe- 
nomenelor; ceeace ar putea. fi obiectele în sine eu nu ştiu şi nici 
nu am nevoie să ştiu, deoarece doar nicicând un lucru nu mi 
se. poate prezenta altfel decât în fenomen.: 

Așa procedez și cu toate celelalte concepte ale reflexiunii. 
Materia este substantia phaenomenon. Ceeace i se cuvine în 
întern eu caut în toate părţile spaţiului ce-l ocupă, şi în toate 
efectele ce le produce, şi cari fără îndoială pot fi totdeauna 
numai fenomene ale simţurilor externe. Eu n'am deci, ce-i drept, 
nimic ce ar fi absolut intern, ci numai ceva ce e relativ intern 
-Şi care însuş e compus iarăş din raporturi externe. 

Dar şi ceeace, după intelectul pur, ar fi în materie absolut 
intern este numai închipuire; căci materia nu e nicăieri un obiect 

pentru, intelectul pur; obiectul transcendental însă, care ar putea 
fi temeiul acestui fenomen pe care-l numim materie, este un sim- 

plu ceva despre care noi nici n'am înţelege ce este, chiar dacă 

cineva. ne-ar putea-o spune. Căci noi nu putem înțelege nimic 
;decât ceeace poartă în sine ceva ce corespunde, în intuiţie, cu- 

vintelor noastre. Dacă plângerile: „Noi nu pricepem deloc inte- 

riorul lucrurilor” ar fi să însemne atâta ca ,,„Noi nu pricepem 

prin intelectul pur ce ar putea fi în sine lucrurile ce ne apar“, 
ele sunt cu totul neîndreptăţite şi neraţionale; căci ele vreau ca 
fără simţuri să cunoaştem totuş lucruri, deci să le putem intui, 

prin urmare ca să avem o facultate de cunoaştere deosebită de 
cea omenească nu numai după grad, ci chiar după intuiţie şi 

mod, deci să fim nu oameni, ci fiinţe despre cari noi înşi-ne nu 

putem arăta ori de în general sunt posibile, încă mai puţin cum 

sunt constituite. În interiorul naturii pătrunde observaţia şi 

analiza fenomenelor, şi nu se poate şti cât de departe se va 

ajunge aci cu vremea. Acele probleme transcendentale însă cari
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depăşesc natura noi, cu toate acestea, nu le-am putea Jeslega 
nicicând, chia- dacă ni s'ar desvălui toată natura, deoarece 

nici nu ne este dat de a observa mintea noastră proprie cu zltă 

intuiţie decât zu cea a simțului nostru intern. Căci, în acesta 
se află secretul originii senzibilității noastre. Raportarea ei la 
un obiect, ci ceea ce-i principiul transcendental al acestei uni- 
tâţi, fără îndoială că sunt probleme prea adânc ascunse pentru 
ca noi, cari ne cunoaştem chiar pe noi înşine numai prin sim- 
țul intern, deci ca fenomen, să putem întrebuința un instrument 
atât de nepotrivit al cercetării noastre în scopul de a găsi alt- 
ceva decât tot numai fenomene, a căror cauză nesenzibilă noi 
am fi dorit doar mult să o descoperim. 

Ceeace face prea utilă această critică a concluziunilor din 
simplele acte ale reflexiunii este faptul că ea arată în mod evi- 
dent nevalabilitatea tuturor concluziunilor făcute asupra unor 
obiecte pe care le comparăim întreolaltă numai în intelect şi că. confirmă totodată ceeace noi am accentuat în primul rând: că, 
deşi fenomenele nu sunt cuprinse ca obiecte în sine între o- biectele intelectului pur, ele sunt totuş singurele lucruri prin 
cari cunoaşterea noastră poate avea realitate obiectivă, anume unde conceptelor le corespunde intuiţie. 

Dacă reflectăm numai în mod logic, noi com 
ceptele noastre întreolaltă în intelect pentru 
două au acelaş conţinut, ori de se contrazic s 
conținut în mod intrinsec în concepi sau se a din amândouă e dat, care însă să nu aibă 
moi; de a-l gândi pe celalt. Da. 
obiect (în înţeles transcende 
„acesta, dacă e un obiect al 
atunci se arată îndată restric 
cept), cari pervertesc orice în 

parăm numai con- 

a şti ori de amân- 

au ba, dacă ceva e. 
daogă a el, şi care 

valoare decât ca un 
că aplic însă aceste concepte la un 
ntal) fără a-l mai determina pe 
intuiţiei senzibile sau intelectuale, 
țiuni, (de a nu ieşi din acest con- 
trebuinţare empirică a lor dovedind. chiar Prin aceasta că reprezentarea u nu este numai insuficientă, ci că, £ 

şi în mod independent de condiţi 
tradictorie în sine, deci că e nevoi orice obiect (în logică), sau, adm 

nui obiect ca lucru în general 
ără determinarea ei senzibilă 
unea empirică, ea este con- 
e său să facem abstracţie de: 
ițând un obiect, să-l gândim:
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supt condițiunile intuiţiei senzibile, prin urmare că inteligibilul 

ar cere o intuiţie cu totul osebită pe care n'o avem şi, în lipsa 

acesteia, el n'ar fi nimic pentru noi, dar pedealtăparte nici fe- 
nomenele zu pot fi lucruri în sine. Căci, dacă îmi gândesc numai 

lucruri în general, atunci fără îndoială că diversitatea raporturilor 

exterioare nu poate constitui o diversitate chiar a lucrurilor, ci 
o presupune dimpotrivă pe aceasta, și dacă conceptul uneia nu 

diferă deloc din punct de vedere intrinsec de conceptul celeilalte, 
atunci eu pun numai pe unul şi acelaș lucru în raporturi diferite. 

Mai apoi, prin adăogarea unei simple afirmaţiuni, (realitate), 

la alta, positivul e sporit şi nimic nu i se detrage nici nu i se 

suprimă; de aceea, realul în lucrurile în general nu poate fi 

contradictoriu, etc. 

% 

* %* 

Conceptele reflexiunii au, precum am arătat, printr'o anumită 
interpretare greşită atât de mare influenţă asupra întrebuinţări 

intelectului încât ele au fost în stare să-l ademenească pe unul 

din cei mai pătiunzători dintre toţi filozofii de a construi un 

pretins sistem de cunoaştere intelectuală, un sistem care între- 

prinde de a determina obiectele sale fără intervenția simțurilor. 

Chiar de aceea, desvăluirea cauzei înşelătoare a amfibologiei a- 
cestor concepte în producerea de principii falşe este de mare 

folos pentru a determina şi asigu:a în mod cert limitele in- 
telectului. 

Trebuie, ce-i drept, să zicem: ceeace se cuvine în general unui 

concept sau i se opune, se cuvine sau se opune și la tot particu- 

larul cuprins supt acel concept (dictum de Omni et Nullo); ar 

fi însă absurd să modificăm acest principiu logic în aşa fel ca 

să zică: ceeace nu-i cuprins într'un concept universal nu-i cu- 

prins nici în cele particulare cari stau supt el; căci aceste sunt 

concepte particulare chiar din cauza că conţin în sine mai mult 

decât e gândit în cel universal. Or, de fapt, tot sistemul inte- 

lectual al lui Leibniz e clădit chiar pe acest din urmă principiu; 

el cade deci deodată cu acest principiu, împreună cu tot echivo- 

cul ce rezultă din el în întrebuințarea intelectului.
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Principiul indiscernabilului se întemeia bine zis pe presupoziţia: 
că, negăsindu-se în conceptul despre un lucru în general o anu- 
mită deosebire, atunci ea nu se găseşte nici în lucruri înseși; prin 
urmare că toate lucrurile sunt cu desăvârşire identice (numero 
cadem), cari nu se deosebesc deolaltă acuma în conceptul lor 
(după calitate sau cantitate). Deoarece însă, la simplul concept 
despre un lucru oarecare, se făcuse abstracţie de multe con- 
diţiuni necesare ale unei intuiţii, atunci, printr'o grabă curioasă, 
se crede că ceea de ce se face abstracţie nu s'ar găsi nicăiri, 
neacordându-se lucrului nimic decât ceeace e conţinut în con- 
ceptul său. 

Conceptul de un picior cub de spaţiu, unde şi oridecâteori 
vreau să mi-l gândesc, e în sine cu totul identic. Dar două pi- 
cioare cubice sunt: deosebite în spaţiu totuş numai prin locu- 
rile lor (numero diversa), aceste sunt condițiuni ale intuiţiei în 
care e dat obiectul acestui concept, şi aceste condițiuni nu apar- 
țin conceptului, dar totuş întregei senzibilități. Deasemenea, în 
conceptul unui lucru nu e nicio contradicţie, dacă n'a fost unit 
nimic negativ cu ceva afirmativ, Şimconcepte numai afirmative, 
fiind unite, nu pot produce nicio negaţiune. Dar, în intuiţia sen- 
zibilă unde e dată realitate, (d. ex. mişcare), se găsesc condi- 
țiuni, (direcţii opuse), de cari în conceptul mişcării se făcuse 
în general abstracţie şi cari fac posibilă o contradicţie, care, ce-i drept, nu e logică, dând anume din ceva numai positiv un 
zero =: şi nu se putea spune că toată realitatea e întreolaltă în concordanță din cauza că între conceptele ei nu se găseşte 
nicio contradicţie *). După simple concepte, interiorul este sub- 

n = BI - - PE - = i 
) Dacă am vrea să ne servim aci de obicinuitul pretext că cel puţin 

ena nu pot acţiona una împotriva celeilalte, am trebui să arătăm totuş un exemplu de atare realitate de simţuri, pentru ca să se înţelea 
ceva sau absolut nimic. Dar 
decât din experienţă, 

pură şi independentă 
gă dacă o atare reprezintă în generai 

niciun exemplu nu poate fi luat de altundeva
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stratul tuturor raporturilor sau determinaţiunilor exterioare. 
Dacă fac deci abstracţie de toate condiţiunile intuiţiei şi mă ţin 
numai de conceptul unui lucru în general, atunci pot tace ab- 
stracţie de orice raport exterior, şi totuş trebuie să rămână un 
concept despre ceeace nu înseamnă niciun raport, ci numai de- 
terminaţiuni interne. Or, se pare aci că din aceasta urmează: că 
în orice lucru (substanţă) este ceva ce-i absolut intern şi care pre- 
cedează toate determinaţiunile exterioare, făcându-le pe acestea 
abia posibile; că prin urmare acest substrat este aşa ceva ce 

nu mai conţine în sine niciun fel de raporturi exterioare, prin 

urmare e simplu; (căci lucrurile corporale sunt doar oricând 
numai raporturi, cel puţin ale părţilor în afară deolaltă); și că, 
deoarece noi nu cunoaştem determinațiuni absolut interne, decât 
pe cele prin simţul nostru intern, acest substrat este nu numai 
simplu, dar şi determinat (după analogia cu simţul nostru in- 
tern) prin reprezentări, adică toate lucrurile ar fi bine zis mo- 

nade sau fiinţe simple înzestrate cu reprezentări. Aceste toate 
ar fi şi adevărate, dacă n'ar fi nevoie de ceva mai mult decât 

de conceptul unui lucru în general pentru a împlini condiţiunile 
numai supt cari ne pot fi date obiecte ale intuiţiei externe, şi de 
cari face abstracţie conceptul pur. Căci, se arată aci cumcă un 

fenomen persistent în spaţiu, (extensiune impenetrabilă), nu 

poate conţinea decât numai raporturi şi nimic ce-ar fi absolut 

intern și totuş poate fi primul substrat a toată percepția externă. 

Prin simple concepte eu nu pot gândi, ce-i drept, fără ceva in- 

tern, nimic extern, chiar din cauza că concepte de relaţie presu- 

pun doar lucruri date în mod absolut şi nu sunt posibile fără 

de aceste. Dar, deoarece în intuiţie este conţinut ceva ce în sim- 

plul concept al unui lucru în general nu se găsește deloc, şi a- 

ceasta dă la îndemână substratul care prin simple concepte n'ar 

putea fi deloc cunoscut, anume un spațiu, care cu toate cele ce 

conţine constă numai din raporturi formale sau şi reale, atunci 

eu nu pot zice: că, deoarece fără ceva ce-i absolut intern nici 

un lucru nu poate fi reprezentat prin simple concepte, atunci şi 

în lucrurile înseşi car sunt conţinute supt aceste concepte şi în 

intuiţia lor n'ar fi nimic extern la baza căruia n'ar sta ceva ce-i
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absolut intern. Căci, dacă am făcut abstracţie de toate condiţiunile 
intuiţiei, fără îndoială că în simpiul concept nu ne rămâne nimic 
decât internul în general şi raportul acestuia întreolaltă prin care 
numai e posibil externul. Această necesitate însă „care se înte- 
meiază numai pe absiracţie, nu află loc în lucruri, întrucât sunt 
date în intuiţie cu astfel de determinaţiuni cari exprimă simple 
raporturi fără a avea ceva intern la bază, chiar pentru faptul că 
ele nu sunt obiecte în sine, ci sunt numai fenomene. Ori şi ce 
am cunoaşte în materie, toate sunt numai raporturi, (ceeace 
numim determinaţiuni interne ale ei nu este intern decât în mod 
coraparativ); dar între ele sunt unele independente și persistente 
prin cari ni se dă un obiect determinat. Faptul că eu, când 
fac abstracţie de aceste raporturi, n'am absolut nimic mai mult 
de gândit, nu suprimă conceptul unui lucru ca fenomen, şi nici 
conceptul unui lucru in abstracto, dar fără îndoială toată posi- 
bilitatea unui astfel de obiect determinabil după simple concepte, 
adică a unui noumenon. 

Fără îndoială că e surprinzător să auzim că uh lucru să con- 
siste cu totului tot din raporturi; dar un atare lucru e și el 
simplu fenomen şi nu poate fi nicidecum gândit prin categorii 
pure; el consistă însuș în simplui raport a ceva în general cu 
simțurile. “Tot astfel, raporturile lucrurilor în abstracto, dacă 
o începem cu simple concepte, nu le putem gândi bine în altfel 
decât că unul este cauza unor determinațiuni în celalalt; căci a- 
cesta e chiar conceptul intelectului nostru despre raporturi. Dar, 
dat fiind că aci noi facem abstracţie de toată intuiţia, atunci 
dispare tot modul cum diversul işi poate determina reciproc locul, 
anume forma senzibilităţii (spaţiul), care precedează doar toată 
cauzalitatea empirică. 

Dacă prin obiecte numai inteligibile înţelegem acele lucruri 
cari se gândesc. prin categorii pure fără orice schemă a senzibi- mt sat tt it re Că crt ț ror conceptelor intelectului nostru este numai modul intuiţiei noastre senzibile, prin care ni se dau obiecte, şi dacă facem abstracţie de cea din 

ăi 
urmă, cele dintâi n au nici o raportare la vreun obiect; -Ba chiar „dacă am şi vrea
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să admitem un alt mod de intuiţie decum e cea senzibilă a noa- 
stră, totuș funcţiuzile ncastre de gândire n'ar fi de nicio semni- 

ficaţie cu privire la ea. Dacă înţelegem prin ele numai obiecte 
ale unei intuiţii nesenzibile, cu privire la cari categoriile noastre, 

ce-i drept, n'au fără îndoială nicio valabilitate, şi despre cari 

„deci noi nu putem avea nicicând vreo cunoaştere, (nici intuiţie. 
nici concept), atunci în tot cazul trebuie să admitem noumena 

în această semnificaţie numai negativă; deoarece atunci ele nu 

Spun nimic altceva decât: că modul nostru de intuiție nu se re- 
feră la toate lucrurile, ci numai la obiectele șimţurilor noastre, . 

prin urmare că valabilitatea sa obiectivă e limitată, şi deci că 

rămâne loc pentru un alt mod oarecare de intuiţie şi deci şi 
pentru lucruri ca obiecte ale ei. Dar atunci, conceptul unui nou- 

menon e problematic, adică reprezentarea unui lucru despre care 

noi nu putem spune nici că e posibil nici că e imposibil, dat fiind 

că nu cunoaştem niciun mod de intuiție decât pe cel al intuiţiei 

noastre senzibile și niciun fel de concepte decât categoriile, ne- 

fiind însă nici intuiţia nici categoriile potrivite unui obiect ne- 

senzibil. Deaceea, noi încă nu putem lărgi câmpul obiectelor 

gândirii noastre peste condițiunile senzibilităţii noastre şi nici nu 

putem admite, pe lângă fenomene, încă obiecte ale gândirii pure, 
adică noumena, deoarece aceste obiecte n'au nicio semnificaţie 

positivă ce s'ar putea arăta. Căci, despre categorii trebuie să 
mărturisim că ele singure încă nu ajung pentru cunoașterea o- 

biectelor în sine și că, fără de datele senzibilităţii,ele ar fi numai 

forme subiective ale unităţii intelectului, dar fără obiect. Gân- 

direa în sine, ce-i drept, nu este un produs al simțurilor și, din 

acest punct de vedere, nici nu e limitată prin ele, dar din aceasta 

nu rezultă că are imediat o întrebuințare proprie şi pură fără 

intervenţia senzibilităţii, căci atunci ea e fără obiect. Nici nou- 

menul nu poate fi numit un atare obiect; căci acest termen în- 

seamnă tcemai conceptul problematic despre un obiect pentru o 

intuiţie cu totul alta și un intelect cu totul altul decum e al no- 

stru, care deci el însuş este o problemă. Conceptul unui noume- 

non nu este deci conceptul unui obiect, ci e problema legată în 

mod inevitabil de limitarea senzibilităţii noastre, anume de a şti
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dacă n'ar putea exista lucruri desprinse cu desăvârşire de intuiţia 
senzibilităţii, la care chestiune se poate răspunde numai într'un 
mod nehotărit, anume: că, deoarece intuiţia senzibilă nu se ra- 
portează la toate lucrurile fără deosebire, rămâne loc pentru mai 
multe şi alte lucruri; şi că aceste obiecte deci nu pot fi negate în 
mod absolut, în lipsa unui concept determinat însă, (deoarece 
nici o categorie nu e potrivită pentru aceasta), nici nu pot fi 
afirmate ca obiecte pentru intelectul nostru, 

Intelectul limitează, prin urmare, senzibilitatea, fără a-și lărgi 
prin aceasta câmpul său propriu, şi avertizând-o pe aceasta să 
nu se încumete a se îndrepta spre obiecte în sine, ci numai spre 
fenomene, el își gândeşte un obiect în sine, dar numai ca obiect 
transcendental care este cauza fenomenului, (deci el însuş nu e 
fenomen), şi nu poate fi gândit nici ca mărime, nici ca realitate, 
nici ca substanţă, etc., (deoarece aceste concepte cer totdeauna 
forme senzibile, în cari ele determină un obiect); despre care 
obiect deci e cu totul necunoscut ori de se găsește în noi sau şi 
în afară de noi, ori de dispare odată cu senzibilitatea sau, în 
caz că o înlăturăm pe aceasta, ar mai rămânea încă în urmă. 
Ne stă în voie să numim acest obiect, dacă vrem, noumenon, 
pentru faptul că reprezentarea despre el nu e senzibilă. Deoarece 
însă noi nu-i putem aplica niciun concept al intelectului nostru, 
această reprezentare rămâne totuş pentru noi goală Şi nu ser- veşte la nimic decât de a însemna hotarele cunoaşterii noastre senzibile şi de a lăsa în urmă un spaţiu pe care nu-l putem um- plea nici prin experienţa posibilă „nici prin intelectul pur. i Critica acestui intelect pur nu îngăduie deci de a ne creia un câmp nou de lucruri pe lângă acele ce i se pot prezenta intelec- tului ca fenomene nici de a ne aventura în lumi inteligibile, chiar nici în conceptul lor. Eroarea care ademenește spre aceasta în modul cel mai aparent şi care poate fi, ce-i drept, o scuză, deşi nu poate fi justificată, consistă în „faptul că întrebuințarea inte- lectului e făcută, împotriv 

€
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fapt însă e iarăş că apercepţia şi, cu ea, gândirea precedează 

toată ordinea determinată posibilă a reprezentărilor. Noi gândim 

deci ceva în general şi determinăm acest ceva pedeoparte în 

mod senzibil, dar deosebim totuş, de acest mod de a-l intui, 
obiectul general şi reprezentat în abstracto; or, atunci, ne mai 

rămâne un mod de a-l determina numai prin gândire, un mod 
care, ce-i drept, e numai o formă logică fără conţinut, dar totuş 

pare a fi un mod cum există obiectul în sine, (noumenon) fără 

a considera intuiţia, care e limitată la simţurile noastre. 

% 

% Ei 

Inainte de a părăsi Analitica transcendentală trebuie să mai 

adăogăm ceva ce, deși în sine de importanță nu prea mare, ar 

putea părea totuş necesar pentru întregimea sistemului. Con- 

ceptul suprem, dela care se obicinueşte a se începe o filosofie 

transcendentală, este de regulă diviziunea în posibil şi imposibil. 

Deoarece însă toată diviziunea presupune un concept divizat, 

trebuie să se arate un concept încă mai înalt, şi acesta este 

conceptul unui lucru în general, (luat în mod problematic și ră- 

mânând nehotărit dacă el e ceva sau nimic). Deoarece catego- 

riile sunt singurele concepte cari se raportează la obiecte în ge- 

neral, deosebirea unui obiect, dacă e ceva sau nimic, va înainta 

după ordinea și indicaţia categoriilor. 

1. Conceptelor de tot, mult şi un, se opune conceptul care su- 

primă toate, adică niciun, şi astfel obiectul unui concept căruia 

nu-i corespunde nicio intuiţie indicabilă = nimic, adică un con- 

cept fără obiect, cum sunt noumenele, cari nu pot fi socotite între 

posibilităţi, deşi nici nu trebuie să fie considerate din această 

cauză ca imposibile (ens rationis), sau cum d. ex. anumite noui 

forțe fundamentale, ce ni le gândim, sunt gândite, ce-i drept, 

fără contradicţie, dar şi fără exemplu din experienţă și deci nu 

trebuesc socotite între posibilități. , 

2. Realitatea este ceva, negaţiunea nu este nimic, adică un 

concept despre lipsa unui lucru, cum e umbra, frigul (nihil pri- 

vativum) . o | 

3. Simpla formă a intuiţiei fără substanţă nu este în sine un
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obiect, ci condiţiunea numai formală a lui (ca fenomen), cum 
e spațiul pur şi timpul pur, cari, ce-i drept, sunt ceva ca forme 
de intuire, dar nu sunt ele înseşi lucruri cari sunt intuite (ens 
imaginarium . 

4. Obiectul unui concept care se contrazice pe sine nu este 
nimic, deoarece conceptul e nimic, imposibilul, ca d. ex. figura 
rectilineară de două laturi (nihil negativum). 

Tabla acestei diviziuni a conceptului de nimic (căci diviziunea 
paralelă a lui ceva urmează dela sine), ar trebui deci astfel în- 
tocmită: 

Nimic 
ca , 

1. 

Concept gol fără obiect, 

ens rationis, 

2. 3. 
Obiect gol al unui concept, Intuiţie goală fără obiect. 

nihil privativurn. ens imaginarium. 

4, 

Obiect gol fără concept, 
nihil negativusm. 

Vedem că ființa gândită (no. 1) se va deosebi de nefiinţa: (no. 4) prin faptul că aceea nu poate fi socotită între posibilităţi, deoarece nu e decât ficțiune (deși nu contradictorie), aceasta: insă e opusă posibilității, dat fiind că conceptul se suprimă chiar- pe sine. Amândouă însă sunt concepte goale. Pe când nihil pri- vativum (no. 2) şi ens imaginarium (mo. 3) sunt date goale pen- tru concepte. Dacă lumina n'ar fi fost dată simţurilor, nu ne-am. putea reprezenta nici întunericul, şi dacă n'ar fi fost percepute fiinţe având întindere, nu ne-am Putea reprezenta spaţiul. Ne- gaţiunea precum şi simpla formă 
"rea 

a intuiţiei, fără : nu; 
sunt obiecte. ţ ceva real; nu.
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Logica transcendentală 

Diviziunea a doua 

Dialectica transcendentală 

Introducere 

I. 

Despre aparenţa transcendentală 

Dialectica în general am numit-o mai sus. o logică a aparenței.. 

Aceasta nu înseamnă că ea este o teorie a probabilității; căci 

aceasta este adevăr, dar cunoscut prin principii insuficiente, şi 

a cărui cunoaştere e, ce-i drept, defectuoasă, dar de aceea totuș 

nu e înșelătoare și deci nu trebuie. despărțită de partea analitică: 

a logicei. Incă mai puţin pot fi considerate ca identice fenomenul 

şi aparenţa. Căci, adevărul sau aparența nu sunt în obiect în- 

trucât e intuit, ci în judecata despre el întrucât e gândit. Putem 

deci spune, fără îndoială în mod exact, că simțurile nu greşesc, 

dar nu din cauza că ele judecă totdeauna exact, ci deoarece nu 

judecă deloc. Deaceea, adevărul precum și eroarea, deci şi apa- 

rența, ca ademenire la eroare, se găsesc numai în judecată, 

adică numai în raportul obiectului faţă de intelectul nostru. 

Intr'o cunoaştere care concordă cu desăvârşire cu legile intelec- 

tului nu este eroare. Nici într'o reprezentare a simţurilor, (de- 

oarece ea nu conţine nici o judecată), nu este eroare. Nicio forţă 

a naturii însă nu poate devia dela sine dela legile ei proprii. 

Deaceea, nici intelectul pentru sine singur, (fără influența altei 

cauze), nici simțurile pentru sine n'ar greşi; cel dintâi, din 

cauza că, acţionând numai după legile sale, efectul (judecata) 

trebuie să concorde în mod necesar cu aceste legi. În concor- 

danţa cu legile intelectului consistă însă formalul a tot adevărul. 

In simţuri nu este nicio judecată, nici adevărată, nici falsă. Or, 

neavând noi, afară de aceste două izvoare de cunoaștere, alte
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izvoare, urmează ca eroarea să se producă numai prin influența 
neobservată a senzibilităţii asupra intelectului, prin care se în- 
tâmplă că principiile subiective ale judecății se contopesc cu 

» cele obiective şi le fac să devieze dela menirea lor *), aşa cum 
un corp mişcat ar ţinea, ce-i drept, pentru sine totdeauna linia 
dreaptă în aceeaş direcţie, care însă, dacă asupra corpului influ- 
ențează în acelaș timp altă forță în altă direcţie, trece într'o 
mişcare pe o linie curbă. Pentru a deosebi actul propriu al inte- 
lectului de forţa care i se amestecă, va fi de aceea necesar să 
considerăm judecata eronată ca diagonală între două forțe cari 
determină judecata în două direcţii diferite, cari formează aşa- 
zicând un unghiu şi de a descompune acel efect compus în cel 
simplu al intelectului şi al senzibilităţii, ceeace în judecăţi pure 
a priori trebuie să se facă prin reflexiune transcendentală, prin 
care (cum s'a arătat acuma), fiecărei reprezentări i se atribuie 
locul în puterea de cunoaştere ce-i corespunde, deci se distinge 
Şi influenţa senzibilităţii asupra intelectului. 

Nu e treaba noastră aci să tratăm despre aparența empirică 
(d. ex. cea optică), care se găseşte la întrebuinţarea empirică a unor regule, dealtminteri exacte, ale intelectului şi prin care pu- terea de judecată e ademenită prin influenţa imaginaţiei; ci, noi avem a face numai cu aparența transcendentală, care influen- țează asupra principiilor, a căror întrebuințare nu e întocmită nici pentru experiență, căci în acest caz noi am avea cel puţin :0 piatră de încercare a exactităţii lor, ci care ne duce, chiar îm- potriva tuturor avertizărilor criticei, cu totul peste limitele între- buinţării empirice a categoriilor şi ne amăgeşte cu iluzia unei lărgiri a intelectului pur. Principiile a căror aplicare se ţine cu totului tot în hotarele experienţei posibile le vom numi ima- nente, pe acele însă cari au să-şi ia zborul peste aceste hotare, le vom numi transcendente. Prin aceste însă nu înțeleg întrebuin- 

+ L-ai. - , ) Senzibilitatea, pusă la baza intelectului ca obiect la care acesta își 
a li PF . . 

- 

_ 

Pplică funcțiunea, e izvorul de cunoașteri reale. Aceeaş senzibilitate însă, întrucât influenţează asupra acţiunii însăş a intelectului şi îl determină a judeca, e temeiul eroarei. 
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țarea sau abuzarea transcendentală, a categoriilor, care este o 

simplă eroare a puterii de judecată, nu destul înfrânată de cri- 
tică, şi care nu dă destul seama la hotarul teritoriului numai pe 

care e îngăduit jocul intelectului pur; ci înţeleg, prin aceste, 

principii reale cari ne îndeamnă să răsturnăm toţi-acei stâlpi de 
hotar şi să ne arogăm un domeniu cu totul nou care nu cunoaşte: 

nicăiri nicio demarcaţie. Deaceea, termenii de fra:scendental şi 

transcendent nu sunt identici. Principiile intelectului pur, expuse 

de noi mai sus, trebuie să aibă o întrebuințare numai empirică 

şi nu transcendentală, adică ce depăşeşte limita experienţei. Un 

principiu însă care înlătură aceste limite, ba chiar porunceşte 

să fie depăşite, se numeşte transcendent. Dacă critica noastră 

poate ajunge până a descoperi aparenţa acestor pretinse princi- 

pii, atunci acele principii ale întrebuinţării numai empirice vor 

putea fi numite, în opoziţie cu cele din urmă, principii imanente 

ale intelectului pur. 

Aparenţa logică, consistând în simpla imitație a formei raţio- 

nale, (aparența paralogismelor) izvorăşte numai dintr'o lipsă de 

atenţie la regula logică. Deci, îndată ce aceasta e aplicată în 

mod exact la cazul prezent, aparenţa dispare cu totul. Aparența 

transcendentală, dimpotrivă, nu încetează totuş, deşi a fost a- 

cuma descoperită şi s'a cunoscut, prin critica transcendentală, 

în mod lămurit nimicnicia sa. (D. ex. aparența în propoziţia: 

tumea trebuie să aibă un început în timp). Cauza este că în ra- 

țiunea noastră, (considerată, în mod subiectiv, ca o facultate 

omenească de cunoaștere), se găsesc regule fundamentale şi 

maxime ale întrebuinţării ei, cari au cu desăvârşire aspectul de 

principii obiective şi prin care. se face că necesitatea subiectivă 

a unei anumite legături a conceptelor noastre în folosul intelec- 

tului e considerată ca o necesitate obiectivă a determinării o- 

biectelor în sine. O iluzie care nicidecum nu poate fi evitată, 

totaşa cum nu putem evita ca marea să ni se pară la mijloc mai 

înaltă decât la mal, deoarece mijlocul îl vedem prin raze mai 

înalte decât malul, sau şi mai mult: totaşa cum chiar astrono- 

mul nu poate evita ca luna, când răsare, să nui se pară mai 

mare. deşi el nu se lasă înșelat prin această aparenţă.
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Dialectica transcendentală se va mulţumi deci să descopere 

aparenţa judecăților transcendente şi, în acelaş timp, să împie- 

dice ca ea să înșele; dar ea nu poate nicicând face ca această 

aparenţă să şi dispară chiar (ca aparenţa logică) şi să înceteze 

a fi aparenţă. Căci, noi avem a face cu o iluzie naturală şi ine- 

vitabilă, care ea însăş se întemeiază pe principii subiective şi le 

dă ca obiective, înloc ca dialectica logică, în deslegarea paralo- 

gismelor, să aibă a face numai cu o eroare în aplicarea princi- 

-piilor sau cu o aparenţă artificială în imitarea lor. Există deci o 

dialectică naturală şi inevitabilă a raţiunii pure, nu o dialectică 

în care poate un diletant se încâlceşte el însuș din lipsă de cu- 

noştinţe sau pe care vreun sofist a născocit-o în mod artificial 

-pentru a încurca minţi normale, ci care e inerentă, în mod nece- 

sar, raţiunii omeneşti şi care, chiar după ce am descoperit iluzia 

sa, nu va înceta totuș de a-i arăta chipuri înşelătoare şi de ao 

împinge neîntrerupt în rătăciri momentane, cari trebuiesc ori- 

când înlăturate. . 

HI. 

Despre rațiunea pură 

ca sediu al aparenţei transcendentale 

A, 

Despre rațiune în general. 

Toată cunoaşterea noastră porneşte dela simţuri, înaintează 

-de aci spre intelect și sfârșeşte la rațiune, deasupra căreia nimic 

mai înalt nu se găseşte în noi pentru a prelucra materia intui- 
ţiei şi a o aduce supt cea mai înaltă unitate a gândirii. Având 
de dat acuma o explicație a acestei supreme puteri de cunoaştere, 
eu mă găsesc într'o anumită încurcătură. Există o întrebuințare 
numai formală, adică logică, a ei, cum e şi cazul intelectului, 
deoarece raţiunea face abstracţie de tot conţinutul cunoaşterii, 
dar există şi o întrebuințare reală, dat fiind că ea însăș conţine
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originea unor anumite concepte şi principii, pe cari nu le împru- 

“mută nici dela simţuri nici dela intelect, Or, facultatea dintâiu. 

logicienii au explicat-o, ce-i drept, acuma de mult prin facultatea. 

de a raţiona în mod mijlocit, (spre deosebire de consecințele 
nemijlocite, consequenitiis immediatis); a doua însă, care ea însăș. 

produce concepte, încă nu e explicată prin aceasta. Or, cum aci. 
raţiunea se găseşte divizată într'o facultate logică şi una trans- 

cendentală, trebuie să se caute un concept mai înalt al acestui. 

izvor de cunoaştere care cuprinde supt sine ambele concepte, 

pe când, după analogia cu conceptele intelectului, putem aştepta. 

că conceptul logic ne va da, în acelaș timp, cheia pentru cel. 

transcendental și că tabla funcţiunilor conceptelor logice ne va 

da în acelaş timp tabela genealogică a conceptelor raţiunii. 

In partea întâia a Logicei noastre transcendentale noi am ex-: 

plicat intelectul ca facultate a regulelor; aci distingem de el ra- 

ţiunea prin aceea că vom numi-o facultate a principiilor. 

Termenul de principiu e echivoc şi înseamnă de obiceiu numai. 

o cunoaştere care poate fi întrebuințată ca principiu, deşi ea.. 

în sine şi după propria sa origine, încă nu este un principiu. . 

Orişice propoziţie universală, fie ea scoasă chiar şi din ex-: 

perienţă (prin inducţie), poate servi ca majoră întrun raţio- 

nament ;dar de aceea ea nu e însăș un principiu. Axiomele ma- 

tematice (d. ex.'„„Intre două puncte poate fi numai o singură. 

linie dreaptă“), sunt chiar cunoașteri universale a priori şi se 

numesc deci cu drept cuvânt, cu privire la cazurile ce pot fi 

subsumate supt ele, principii. Dar, din această cauză, totuș eu 

nu pot zice că recunosc această însuşire a liniilor drepte, în ge-- 

neral şi în sine, din principii, ci numai în intuiţia pură. 

Aş numi deci cunoaștere din principii pe aceea unde eu cunosc 

prin concepte particularul în ceea ce-i general. Aşa deci, ori şi ce 

raționament e o formă a derivaţiei unei cunoaşteri dintr un prin- 

cipiu. Căci, majora dă oricând un concept care face ca tot ce 

se subsumează supt condiţiunea acestui concept să se cunoască. 

din el după un principiu. Or, cum fiecare cunoaştere generală. 

poate servi ca majoră întrun raționament şi intelectul oferă a 

priori astfel de propoziţii universale, atunci acestea pot fi deci.
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şi numite principii cu privire la întrebuinţarea lor posibilă. 

Dar „dacă considerăm aceste principii ale intelectului pur în 

sine după originea lor, ele nu sunt nimic mai puţin decât cu- 

noaşteri din concepte. Căci ele nici n'ar fi posibile a priori, dacă 

noi n'am introduce intuiţia pură (în matematică) sau condițiuni 

ale unei experienţe posibile în general. Că tot ce se întâmplă are 

o cauză nu se poate nicidecum conclude din conceptul a ceea ce 

în general se întâmplă; dimpotrivă, abia principiul arată cum se 

poate dobândi un concept determinat al experienței despre ceea 

ce se întâmplă. 

Cunoaşteri sintetice din concepte, intelectul nu poate da deloc, 

şi acestea sunt, bine zis, pe cari le numesc principii în înțeles 

absolut, pe când toate propoziţiile universale în general pot fi 

numite principii comparative. 

E o veche dorinţă care cine ştie când poate totuş se va împlini 

odată, ca să se caute în sfârşit odată în locul înfinitei diversități 

a legilor civile principiile lor; căci numai în aceasta poate con- 

sista secretul de a simplifica, cum se zice, legislaţia. Dar, aci, 

legile sunt şi ele numai limitări ale libertăţii noastre la condițiuni 

supt cari ea concordă în mod desăvârşit cu sine însăş; prin 
urmare, ele se raportează la ceva ce în întregime e propria noa- 

stră operă, a cărei cauză putem fi noi înşine prin acele concepte. 

In ce fel însă obiecte în sine, în ce fel natura lucrurilor stă supt 

principii şi ar trebui să fie determinată după simple concepte, 

este, ca postulat „dacă nu ceva imposibil, cel puţin totuş ceva 

foarte straniu. Dar fie cu aceasta cum ar fi, (căci asupra ace- 

stui punct cercetarea e încă înaintea noastră), dar cel puţin re- 

zultă de aci. cumcă cunoașterea din principii (în sine) e cu totul 

altceva decât simplă cunoaştere a intelectului, care, ce-i drept, 

poate şi ea premerge altor cunoașteri în forma unui principiu, 

în sine însă, (întrucât e sintetică), nu se întemeiază pe gândire, 
nici nu conţine în sine ceva universal după concepte. 

Dacă intelectul e o facultate a unităţii fenomenelor cu ajuto- 
rul regulelor, atunci raţiunea este facultatea unităţii regulelor 

intelectului supt principii. Ea nu se raportează deci nicicând în 

primul rând la experienţă sau la un obiect oarecare, ci la inte-
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lect, pentru a da a priori, prin concepte, variatelor cunoașteri ale 

acestuia o unitate care poate fi numită unitate râțională şi care 

e cu totul de altfel decum e aceea ce o poate înfăptui intelectul, 

Acesta e conceptul general despre facultatea raţiunii, în mă- 
sura ce sa putut face să fie înțeles în lipsa totală de exemple: 

(cari vor fi date abia în cele ce urmează). 

B. 

Despre întrebuinţarea logică a rațiunii. 

Se face deosebire între ceeace se cunoaşte nemijlocit, şi ceea. 

ce se cunoaşte numai prin raţionament. Că într'o figură limitată 

prin trei linii drepte sunt trei unghiuri se cunoaşte nemijlocit; că 

aceste unghiuri însă la un loc sunt egale duor unghiuri drepte e 

numai o concluziune. Având neîntrerupt nevoie de a raţiona şi, 

obicinuindu-ne astfel cu raţionamentul, noi nici nu mai observăm 

la urmă această deosebire și credem adeseori, cum e cazul la 

aşazisa înșelare a simțurilor, că ceva e perceput nemijlocit, 

ceeace totuș am aflat numai prin raţionament. In orice raționa- 

ment este o propoziţie care stă la bază, şi alta, anume concluziu- 

nea, care e scoasă din cea dintâiu, şi în sfârşit consecinţa, după 

care adevărul celei din urmă e legat în mod inevitabil de adevă- 

rul celei dintâiu. Dacă concluziunea e cuprinsă acuma în ju- 

decata dintâi aşa că poate fi derivată din ea fără mijlocirea unei 

a treia reprezentări, consecința se numeşte atunci nemijlocită 

(consequentia immediata); eu aş numi-o mai cu drag inferență 

intelectuală. Dacă însă, pe lângă cunoaşterea pusă la bază, mai 

e nevoie de altă judecată pentru a înfăptui concluzia, atunci a- 

ceastă inferenţă se numeşte inferenţă raţională. In propoziţia 

„Toţi oamenii sunt muritori” sunt cuprinse acuma propoziţiile : 

| „Unii muritori sunt “oameni , 

si aceste sunt deci consecinţe 
„Unii oameni sunt muritori”, 

„Nimic ce-i nemuritor, nu e om; e avantii 

nemijlocite din cea dintâi. Pe când, propoziţia : îi s i 

sunt muritori” nu e cuprinsă în propoziţia pusă ja ază, (c
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conceptul savantului nu se găsește in ea), şi ea poare ii dedusă 

din aceasta numai cu ajutorul unei judecăţi intermediare. 

În toată inferenţa raţională eu gândesc mai întâi o regulă 
(Ina]or] prin intelect, Al doiiea, eu subsumez o cunoaştere supi 

condiţia regulei (minor, cu ajutorul puterii de judecată. in srăr- 

Şit, eu deie”min cunoaşterea mea prin predicatul regulei (con- 

clusio), deci a priori prin rațiune, Kaportul deci pe care-l repre- 

zintă majora ca regulă între o cunoaştere şi condiţiunea ei, con- 

stitue diferitele ieluri de interenţe raţionale. Ele sunt deci toc- 

mai trei, așa ca și toate judecăție in general, întrucât se deo- 

sebesc în ielul cum exprimă raportul cunoașterii în intelect, 

anume: inferenţe raționale categorice sau ipotetice sau dis- 

Jjunctice. ! 

Dacă, precum se întâmplă adeseori, concluzia e dată ca o ju- 

decată pentru a se vedea dacă această judecată nu izvorăște 
din judecăţi acuma date, prin cari, anume, e gândit cu totul alt 

obiect, atunci eu caut în intelect aserţiunea acestei concluziuni 

pentru a vedea ori de ea nu se găseşte în el supt anumite con- 

diţiuni după o regulă generală. Or, dacă aflu o atare condiţie şi 

dacă obiectul concluziunii se lasă subsuma: supt condiţiunea 

«dată, atunci concluziunea e scoasă din regula care e valabilă 
și pentru alte obiecte ale cunoașterii. Se vede de aci că raţiunea, 
prin raţionament, caută să reducă marea diversitate a cunoaşterii 

intelectului la numărul minim al principiilor (al condiţiunilor ge- 

nerale) şi să înfăptuiască, prin aceasta, cea mai înaltă unitate 
.a lor. 

C. 

Despre întrebuințarea pură a rațiunii, 

Putem noi oare izola rațiunea, şi mai este ea, în acest caz, un 
izvor prepriu de concepte şi judecăţi cari izvorăsc numai din ea 
“Şi Prin cari ea se raportează la obiecte, sau este ea o facultate 
numai subalternă menită să dea unor cunoaşteri date o anu- 
mită formă care se cheamă logică şi prin care cunoașterile inte-
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lectului numai se subordonează una alteia şi regule inferioare 

altor regule superioare, (a căror condiţie cuprinde în sfera sa 

condiţia celor dintâi), în măsura ce se poate înfăptui prin com- 

peraţia lor? Aceasta-i chestiunea cu care ne ocupăm noi acuma 

numai în' mod prealabil. Intr'adevăr, diversitatea regulelor şi 

unitatea șrincipiilor sunt postulate ale raţiunii pentru a aduce 

intelectul în concordanță desăvârşită cu sine însuş, așa cum 
intelectul aduce diversitatea intuiţiei supt concepte şi prin aceasta 

pe aceea în legătură. Dar, un atare principiu nu prescrie obiec- 

telor nicio lege și nu conţine temeiul posibilităţii de a le cunoaşte 

în general ca atari şi a le determina, ci e numai o lege subiectivă 

a economiei cu bogăţiile intelectului nostru pentru a reduce, prin 

compararea conceptelor sale, întrebuințarea generală a lor la 

cel mai mic număr pesibil al lor, fără să fim în drept a cere, 

pentru acest motiv, dela obiecte înseși o astfel de unitate care 

să favorizeze comoditatea şi extinderea intelectului nostru, și a 

da acelei maxime totodată valabilitate obiectivă. Cu un cuvânt, 

chestiunea este: dacă raţiunea în sine, adică raţiunea pură, 

conţine a priori principii sintetice şi regule, şi în ce ar putea con- 

sista aceste principii? 

Procedeul formal şi logic al rațiunii în inferenţele raționale 

ne dă acuma suficientă indicație pentru a găsi pe ce temeiu se 

va sprijini principiul ei transcendenta! în cunoaşterea sintetică 

prin rațiunea pură. 

Mai întâiu, inferenţa raţională nu se raportează la iniuiţii 

pentru a le aduce supt regule, (cum o face intelectul cu catego- 

riile sale), ci la concepte şi judecăţi. Deci, dacă rațiunea pură 

se și raportează la obiecte, totuş ea n'are nici un raport nemij- 

locit cu aceste şi cu intuiţia lor, ci numai cu intelectul şi jude- 

căţile sale, cari se îndreaptă în primul rând spre simţuri şi in- 

tuiţiile lor, pentru a le determina acestora obiectul lor. Unitatea 

nei experienţe posibile, ci se deo- 
raţională nu e deci unitatea u dec 

lectuală în mod esenţial. Că tot 
sebeşte de această unitate inte al. C 

ce se întâmplă are o cauză nu este nicidecum un principiu CuU- 

e. El 'face posibilă unitatea expe- 
noscut și prescris prin rațiun uni - 

care fără de această 
zienţei și nu împrumută nimic dela rațiune,
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caportare la experienţa posibilă n'ar ti putut porunci din simple 
concepte o atare unitate sintetică. 

In al doilea rând, raţiunea caută, în întrebuinţarea ei logică, 
ondiţiunea generală a judecății sale (a concluziunii), şi infe- 
rența raţională nu este ea însăș, nimic altceva decât o judecată 
cu ajutorul subsumpţiei condiţiei sale supt o regulă generală 
(majoră). Or, deoarece această regulă e expusă iarăş aceleiaş 
încercări a raţiunii, şi dat fiind că prin aceasta trebuie să se 
caute condiţiunea condiţiunii (cu ajutorul unui prosilogism ), şi 
aceasta atâta cât se poate, atunci se vede bine că principiul ca- 
racteristic al raţiunii în general (în întrebuinţarea logică) este: 
de a găsi la cunoaşterea condiţionată a intelectului necondiţio- 
natul prin care se desăvârşeşte unitatea lui, 

Această maximă logică nu poate deveni însă în alt fel un 
principiu al rațiunii pure, decât prin aceea că admitem: că, 
dacă e dat condiţionatul, atunci e dat şi tot șirul condiţiunilor 
olaltă subordonate, care deci el însuş e necondiţionat (adică e 
cuprins în obiect şi legătura sa). 

Un 'atare principiu al raţiunii pure se vede însă că e sintetic; 
căci condiţionatul se raportează, ce-i drept, în mod analitic la 
o condiţie oarecare, dar nu la necondiționat. Trebuie să izvo- 
rască din el şi diferite propoziţii sintetice, despre cari intelectul 
pur nu știe nimic, dat fiind că el are a face numai cu obiecte ale. 
unei experiențe posibile, a căror cunoaştere și sinteză e tot- 
deauna condiţionată. Necondiţionatul însă, dacă are într'adevăr 
loc, poate fi cumpenit în mod osebit după toate determinaţiunile 
cari îl deosebesc de orice condiţionat, şi trebuie să dea, prin a- ceasta, a priori materia pentru multe propoziţii sintetice a priori. 

Principiile izvorite din acest Suprem principiu al raţiunii pure vor fi însă, cu privire la toate fenomenele, transcendenfe, adică 
nicicând nu se va putea face de acest principiu o întrebuințare 
empirică lui adecvată. E] se va deosebi deci cu desăvârşire de 
toate principiile intelectului (a căror întrebuințare e cu totul imanentă, ele având, ca temă a lor, numai posibilitatea, experien- 
ței). Or, problema dacă acel Principiu spunând: că şirul con- diţiunilor (în sinteza fenomenelor, sau şi a gândirii lucrurilor în



Cartea 1-a. Despre condeptele raţiunii pure 287 

general) se întinde până la necondiţionat, este, din punet de 

vedere obiectiv, exact sau ba; cari consecinţe din aceasta rezultă 

„pentru întrebuințarea empirică a intelectului, sau ori de, dimpo- 

trivă, nu există nicăiri un atare principiu raţional obiectiv-vala- 

bil, ci un precept numai logic de a ne apropia, în urcarea la 

condiții tot mai înalte, de integralitatea acestor condiţii şi de a 

înfăptui, prin aceasta, în cunoaşterea noastră cea mai înaltă, 

pentru noi posibilă, unitate a raţiunii; ori de, zic eu, această 
trebuință a raţiunii a fost considerată printr'o neînțelegere ca 

un principiu transcendental al raţiunii pure, principiu care po- 

stulează prea grăbit o atare integralitate absolută dela seria con- 

diţiunilor în obiecte înseși; ce fel de interpretări greşite şi iluzi: 

s'ar şi putea furişa în acest caz în inferenţele raţionale, a căror 

majoră s'a luat din raţiunea pură, (şi care e poate mai mult pe- 
tițiune decât postulat), şi cari se urcă, dela experiență în sus, 

spre condiţiunile ei: aceasta va fi problema noastră în Dialectica 
transcendentală pe care vrem s'o desfășorăm acuma - pornind 

dela izvoarele ei, cari sunt adânc ascunse în raţiunea omenească. 

Noi o vom împărţi în două capitole, din cari cel dintâiu are să 

trateze despre conceptele transcendentale ale raţiunii pure, al 

doilea despre raționamentele ei transcendente şi dialectice. 

Dialectica transcendentală 

Cartea întâia 

Despre conceptele raţiunii pure 

Oricum ar sta lucrurile cu posibilitatea conceptelor din ra- 

ţiune pură, ele totuş nu sunt concepte numai reflectate, ci 

concepte deduse prin raţionament. Concepte ale intelectului se 

gândesc şi a priori înaintea experienţei şi pentru ea; dar ele nu 

conţin nimic mai departe decât unitatea reflexiunii asupra fe- 

nomenelor, întrucât ele au să aparţină în mod necesar unei con- 

ştiinţe empirice posibile. Prin ele singure devine posibilă cu- 

noaşterea şi determinarea unui obiect. Ele dau deci mai întâi
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materie pentru raţicnare, şi înaintea lor nu precedează concepte 

a priori despre obiecte din cari ele ar putea fi scoase prin con- 
cluzie. Pedealtăparte realitatea lor obiectivă se întemeiază totuş 
numai pe faptul că,. deoarece ele constituesc forma intelectuală. 
a toată experiența, aplicarea lor trebuie oricând să poată fi 
arătată în experienţă. 

Denumirea de concept raţional însă azată acuma dela început 
că el nu vrea să se lase limitat în hotarele experienţei deoarece 
priveşte o cunoaştere din care orice cunoaștere empirică e numai 
o pa:te, (poate că totalitatea experienţei posibile sau a sintezei 
ei empirice), cunoaştere până la care fără îndoială nicio expe- 
rienţă reală nicicând nu ajunge pe deplin, dar totuş îi aparţine 
totdeauna. Conceptele raționale servesc pentru a prinde, cum 
conceptele inteiectuale pentru a înţelege (percepțiile). Conţi- 
nând necondiţionatul ele se raportează la ceva în care intră 
toată experiența, dar care însuş nu e nicicând un obiect al ex- 
perienţei: ceva la care raţiunea în concluziunile ei scoase din 
experiență şi după care ea cântărește şi măsoară gradul între- 
buinţării sale empirice, care ceva însă nu formează nicicând un 
element al sintezei empirice. Dacă atari concepte, cu toate a- 
ceste, au valoare obiectivă, ele pot îi numite condeptus ratio- 
cinati (concepte deduse în mod exact prin raționamente); dacă 
nu, ele sunt dobândite prin subrepţiune cel puţin printr'o apa- 
renţă de raţionare şi să fie numite conceptus ratiocinantes (con- 
cepte sofistice). Dar deoarece acest lucru se va explica abia 
în capitolul despre raţionamentele dialectice ale raţiunii pure, 
noi încă nu-l putem considera aci, ci vom da deocamdată, aşa 
cum conceptele intelectuale pure le-am numit categorii, con- 
ceptelor raţiunii pure un nume nou şi le vom numi idei trans- cendentale, această denumire în să o vom explica şi justifica acuma,
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Dialectica transcendentală 

Cartea întâia 

Secţiunea întâia 

Despre idei în general 

Cu toată marea bogăţie a graiurilor noastre, gânditorul se 

găseşte adeseori încurcat din cauza expresiei care să se poiri- 

vească exact conceptului său şi în lipsa căreia el nu se poat: 

face prea înţeles nici altora nici chiar sie însuş. A făuri cu- 

vinte noui e o pretenţie de a legifera în limbi vorbite, pretenție 

care reuşeşte arareori, şi înainte de a proceda la acest mijloc 

desperat, e bine să căutăm într'o limbă moartă şi savantă ori 

de nu se găseşte poate aci acest concept împreună cu expresia 

sa adecvată, şi chiar dacă vechea lui întrebuințare, prin nebă- 

garea de seamă a autorilor săi, ar fi şi devenit ceva nesigur, 

totuş e mai bine de a întări înțelesul ce-l avea în primul rând, 

(chiar dacă ar rămânea îndoelnic ori de atunci se avea în minte 

exact acelaş înţeles), decât de a ne strica toată întreprinderea 

numai prin faptul că nu ne facem nţeleşi. 

Pentru aceste motive, când s'ar găsi poate că pentru un â- 

numit concept numai un singur cuvânt care, într'un înţeles a- 

cuma adoptat, i sar potrivi în mod exact acestui concept, a 

cărui deosebire de alte concepte înrudite e de mare importanţă, 

atunci e bine 'de a nu face risipă cu el sau de a-l întrebuința 

numai spre variaţie ca sinonim în locul altor termeni, ci de a-i 

păstra cu grijă înțelesul său caracteristic; deoarece, dealtminteri, 

lesne se întâmplă ca, după ce expresia nu mai ocupă prea mult 

tora cu înţeles foarte diferit, 
atenţia, ci se pierde în mulţimea al d 

ă ar fi 
să se piardă şi cugetarea pe care această expresie singur 

putut să o păstreze. . NR = ine 
Platon sa servit de expresia idee, așa ce vedem prea b 

a ce nu numai că nu se împrumută 
că el a înțeles prin ea cev 19 

Kant. Critica raţiunii pure.
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nicicând dela simţuri, ci care trece chiar cu mult peste conceptele 

intelectului, cu cari s'a ocupat Aristotel, dat fiind că în expe- 

rienţă nu se găseşte nicicând ceva congruent cu ea. Ideile sunt, 

la el, arhetipuri chiar ale obiectelor şi nu numai chei pentru ex- 
perienţe posibile, cum sunt categoriile. După părerea sa, ele de- 

rivau din suprema rațiune, de unde apoi ele au fost împărtășite 
celei omeneşti, care însă acuma nu se mai află în starea ei 
originară, ci cu trudă trebuie să recheme ideile vechi, acuma 
foarte întunecate, cu ajutorul amintirii, (ce se numeşte filozofie). 
Nu vreau să intru aci într'o expunere literară pentru a preciza 
înțelesul pe care marele filozof l-a legat de expresiunea sa. 
Notez numai că nu e nimic neobicinuit, atât în conversaţia co- 
mună cât şi în cărţi, de a-l înțelege pe autor chiar mai bine decât 
s'a înţeles el însuș pe sine, şi anume prin comparaţia cugetări- 
lor ce le exprimă asupra obiectului său, dat fiind că el nu de- 
terminase îndeajuns conceptul său şi, prin aceasta, câteodată 
vorbea sau şi gândea împotriva propriei sale intenţii. 

Platon a văzut prea bine, că puterea noastră de cunoaştere 
simte o trebuință cu mult mai înaltă decât să silabisească numai 
fenomene în conformitate cu unitatea sintetică, pentru a le putea 
ceti ca experienţă, şi că raţiunea noastră în mod natural se ri- 
dică la cunoașteri cari merg cu mult mai departe, decât <a 
vreun obiect ce-l poate da experienţa să le poată cândva co- 
respunde, cari însă, cu toate aceste, îşi au realitatea lor şi nu 
sunt nicidecum simple himere. 

Platon a găsit ideile sale mai ales în tot ce e practic *), adică 
se întemeiază pe libertate, care, la rândul ei, stă supt cunoașteri 
cari sunt un produs propriu al raţiunii. Cine ar vrea să scoată 
  a N N N 

*) EL întinse conceptul său, ce-i drept, şi asupra cunoaşterilor specu- 
lative, dacă numai erau date pure şi cu totul a priori, chiar asupra ma- 
tematicei, deşi aceasta nu-şi are obiectul nicăiri altundeva decât în 
experienţa posibilă. Or, în acest punct, eu nu-l pot urma, totaşa de 
Puțin ca şi în deducţiunea mistică a acestor idei sau în exagerările, prin 
cari el făcu din ele aşazicând ipostase; deşi graiul sublim de care sa servit în acest câmp e prea bine susceptibil de o interpretare mai mode- 
rată şi mai potrivită naturii lucrurilor.
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conceptele virtuţii din experienţă, cine ar vrea să dea, (cum de 
lapt au iăcut-o mulţi), ca tip pentru izvorul de: cunoaştere 
ceeace poate servi în cazul cel mai bun ca exemplu pentru o 
explicaţie imperfectă, acela ar face din virtute o născocire echi- 
vocă, variabilă după timp şi împrejurări, inutilizabilă pentru o 
regulă. Pecând oricine observă că, dacă cineva i se prezintă 
ca model al virtuţii „el are totuş oricând adevăratul original în 
capul său propriu, cu care el compară acest pretins model şi-l 

apreciază numai după el. Aceasta însă este ideia virtuţii, cu pri- 

vire la care toate obiectele posibile ale experienţei pot servi, ce-i 
drept, ca exemple, (ca dovezi că ceea ce cere conceptul raţiunii 
e realizabil întrun anumit grad), dar nu ca arhetipuri. Faptul 
că nicicând un om nu va acţiona întrun mod adecvat conţinutu- 

lui ideii pure a raţiunii nu dovedeşte deloc ceva himeric în a- 

ceastă cugetare. Căci totuş, orice judecată asupra valorii sau 

nevalorii morale e posibilă numai cu ajutorul acestei idei; prin 
urmare ea este în mod necesar la baza oricărei apropieri de 
perfecțiunea morală, ori şi cât de departe de ea ne-ar putea ţinea 

piedicile cuprinse în natura omenească şi cari nu se pot deter- 

mina după gradul lor. 
Republica lui Platon a devenit proverbială ca un exemplu 

pretins izbitor de perfecţiune visată care-şi poate avea sediul 

numai În creerul unui gânditor fără ocupaţie, şi Brucker gă- 
seşte că e ridicolă afirmaţia filozofului că nicicând un principe 

n'ar guverna bine dacă nu s'ar fi împărtăşit de idei. Dar, am 
face mai bine să urmărim această cugetare mai de aproape şi, 
(acolo unde eminentul bărbat ne lasă fără ajutor) „să o lămu- 

rim prin nouă străduință, decât să o punem ca nefolositoare la 

o parte supt pretextul prea mizerabil şi păgubitor că ar fi irea- 

lizabilă. O constituţie având ca scop dea . ai mare libertate 

omenească după legi cari fac ca libertatea fiecăruia să poată 

coexista cu cea a altora, (nu având ca scop cea mai mare feri- 

cire, căci aceasta va urma acuma dela sine) este totuş cel puţin 

o idee necesară, care trebuie pusă la bază nu numai în primul 

proiect al unei constituţii, ci şi la toate legile şi unde la început 

trebuie să facem abstracţie de piedicile prezente. cari poate
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că n'ar rezulta în mod inevitabil atât din natura omenească cât 
mai vârtos din neglijarea adevăratelor idei !a iagiferare. Căci 
nimic mai păgubitor şi mai nedemn de un filozof nu se poate 
găsi decât apelul vulgar la o experiență pretinsă contrară, care 
dear nici n'ar exista dacă acele instituţii ar fi întemeiate de cu 
bună vreme pe idei şi în locul lor concepte necioplite n'ar fi 
zădărnicit toată intenţia bună, chiar din cauza că au fost scoase 
din experiență. Cu cât legislaţia şi guvernământul ar fi în- 
tocmite mai în conformitate cu această idee, cu atât mai rare 
fără îndoială ar deveni pedepsele, şi atunci e deci foarte 
raţional, (cum afirmă Platon), că, la o orânduire perfectă 
a lor, pedepsele să nu fie deloc necesare. Or, deşi aceasta din 
urmă nu S'ar înfăptui niciodată, totuş ideea e perfect justă, care 
ia acest maximum ca arhetip pentru a apropia, după el, consti- 
tuţia legală a oamenilor tot mai mult de perfecțiunea cea mai 
mare posibilă. Căci, care ar putea fi cel mai înalt grad la care 
omenirea ar trebui să se oprească, şi cât de mare deci ar putea 
fi depărtarea care rămâne în mod necesar între idee şi realizarea 
ei, aceasta nu poate şi nu trebuie să hotărască nimeni, tocmai 
din cauza că e vorba de libertate, care poate depăşi toată limita 
stabilită. 

Dar nu numai acolo unde raţiunea omenească arată adevărată 
cauzalitate şi unde ideile devin cauze eficiente (ale acţiunilor 
şi obiectelor lor), anume în domeniul moral, ci și chiar cu pri- 
vire la natură Platon vede cu drept dovezi clare ale originii ei 
din idei. O plantă, un aniral, crârduirea regulată a lumii, 
(poate că deci şi toată ordinea naturii) arată în mod lămurit 
că sunt posibile numai după idei; că fără îndoială nicio fiinţă 
individuală, supt condiţiunile particulare ale existenţei sale, nu 
concordă cu ideea celui mai perfect exemplar al speciei sale, (tot 
atât de puţin ca şi omul cu ideea omenirii, pe care chiar el 
însuş o poartă în sutletul său ca arhetip al acţiunilor sale), că 
totuş acele idei sunt, în înțelesul cel mai înalt, singulare, ne- 
schimbate, cu desăvârşire determinate şi cauzele originare ale 
lucrurilor, şi că numai totalitatea nexului lor în univers, unică 
şi singură, este pe deplin adecvată acelei idei. Lăsând la oparte
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exagerarea expresiei, totuş avântul spiritului acestui îilozof cu 
care se ridică dela observarea ce copiază ordinea fizică a na- 
turii la combinarea ei arhitectonică după scopuri, adică după 
idei, e o străduință ce merită stimă şi urmare; dar cu privire la 

ceeace se referă la morală, legislaţie şi religie, unde ideile abia 

fac posibilă experienţa însăş (a binelui), deși ele aci nu pot fi 
nicicând exprimate pe deplin, acest act are un merit de tot 

osebit, pe care nu-l cunoaştem numai din cauza că-l judecăm. 

chiar prin regulele empirice cari aveau să-şi piardă valabilitatea 
lor ca principii chiar prin aceste idei. Căci, cu privire la natură, 
experienţa ne dă regula la îndemână şi ea este izvorul adevăru- 
lui; cu privire la legile morale însă, experienţa este (din neferi- 

cire), mama aparenţei, şi e cu totul condamnabil de a lua legile 
pentru ceeace trebuie să fac dela ceea ce se face sau de a vrea 

să le limităm prin, ceeace se face, 
In locul tuturor acestor consideraţiuni, a căror desvoltare 

potrivită constitue de fapt demnitatea proprie a filozofiei, noi 
ne ocupăm acuma cu o lucrare nu așa de strălucită, dar totuș 

nici lipsită de merit, anume de a netezi şi întări pământul pentru 
acele maiestoase clădiri ale moralei, pământ în care se găsesc 

fel de fel de galerii de cârtiţă ale unei raţiuni care, căutând co- 
mori, îl scormoneşte zădarnic, dar cu mare nădejde, şi cari a- 

meninţă soliditatea acelei clădiri. Intrebuințarea transcendentală 
a raţiunii pure, principiile şi ideile ei, avem deci acuma sarcina 
să le cunoaştem în mod exact, pentru a putea determina şi cum- 

peni bine influența raţiunii pure şi valoarea ei. Dar, înainte de a 

pune la o parte această introducere prealabilă, rog pe aceia 

cărora li-i dragă filosofia, ceeace de obicei mai mult se spune 

decât se întâlneşte, dacă ar fi să se găsească convinşi prin ex- 

punerile acestea şi cele ce urmează, de a lua în apărare ter- 

menul de idee în înțelesul lui originar, pentru ca să nu se mai 

rătăcească între celelalte expresii cu cari se înseamnă de obiceiu 

fel de fel de reprezentări fără nicio rânduială îngrijită, şi ca 

ştiinţa să nu sufere prin aceasta. Nu ne lipsesc doar numiri po- 

trivite fiecărui mod de reprezentare, fără ca să avem nevoie de 

a călca în proprietatea altuia. lată o scară a acestor moduri:
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Genul este reprezentarea în general ( repraesentatio). Supt ea 
stă reprezentarea cu conştiinţă (pendeptio). O Heraepție care se 
raportează numai la subiect ca modificaţiune a stării lui este 
senzație (sensatio); o percepţie obiectivă este cunoaștere (cog- 
nitio). Aceasta este sau intuiţie sau condept (intuitus vel con- 
ceptus). Cea dintâi se raportează nemijlocit la obiect şi e indi- 
viduală, cel din urmă în mod mijlocit cu ajutorul unei note care 
poate fi comună mai multor lucruri. Conceptul e sau un con- 
dept empiric sau un concept pur; şi conceptul pur, întrucât îşi 
are originea numai în intelect, (nu în imaginea pură a senzibili- 
tăţii), se numeşte noțiune (notio). Un concept scos din no- 
țiuni şi care depăşeşte posibilitatea experienţei este idee sau 
concept raţional. Cine s'a obicinuit odată a distinge în acest fel 
va găsi insuportabil să audă pe cineva numind idee reprezenta- 
rea culorii roşii. Ea nu se va numi chiar nici noţiune (concept 
intelectual). 

Dialectica transcendentală 

Cartea întâia 

Secţiunea a doua 

Despre ideile transcendentale 

Analitica transcendentală ne-a dat un exemplu cum simpla formă logică a cunoaşterii noastre poate conţinea originea de concepte pure a priori, cari, înaintea oricărei experienţe, repre- zintă obiecte sau, mai bine zis, arată unitatea sintetică, care singură face posibilă o experiență despre obiecte. Forma jude- căţilor( prefăcută într'un concept despre sinteza intuiţiilor) a. produs categoriile, cari conduc, în experiență, toată întrebuinţa- rea empirică a intelectului. Totaşa putem aştepta ca forma si- logismelor raţionale, dacă o aplicăm la unitatea sintetică a intui- țiilor după regula dată de categorii, va conţinea originea unor osebite concepte a priori, pe cari le putem numi concepte ra-
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fionale pure sau idei transcendentale şi cari vor determina, după 
Principii, întrebuinţarea intelectului în totalitatea întregei ex- 
perienţe. 

Funcțiunea raţiunii, în silogismele ei, a consistat în univer- 
salitatea cunoaşterii după concepte, şi silogismul raţional el 
însuş este o judecată care e determinată în întreaga sferă a 
condiţiunii sale. Propoziția „Gaius e muritor“ aş putea-o scoate 
«din experiență numai prin intelect. Dar eu caut un concept ce 
«conţine condițiunea supt care e dat predicatul, (aserţiunea în 
general), al acestei judecăţi, (adică aci: conceptul omului); şi 
după ce l-am subsumat supt această condiţie, luată în întreaga 
ei sferă, (toţi oamenii sunt muritori), eu determin în conse- 
cinţă cunoaşterea obiectului meu (Gaius e muritor), 

Prin urmare în concluzia unui silogism raţional, noi restrân- 
gem un predicat la un anumit obiect, după ce, supt o anumită 
condiţie l-am gândit, în toată întinderea sa, în majoră. Această 
cantitate desăvârşită a sferei în raport cu o atare condiţie se 
numeşte universalitate (universalitas). Acesteia îi corespunde, 
în sinteza intuiţiilor totalitatea (uniuersitas) a condiţiunilor. 
„Aşadar, conceptul raţional transcendental nu este altul decât 
cel despre totalitatea condiţiunilor pentru un condiționat dat. 
'Or, deoarece numai necondiţionatul face posibilă totalitatea con- 
dițiunilor, şi, invers, totalitatea condiţiunilor este, ea însăș, ori- 
“când necondiționată, atunci un concept pur al rațiunii în gene- 
ral poate fi explicat prin conceptul necondiţionatului, întrucât 
el conţine un principiu al sintezei condiţionatului. Or, câte feluri 
de raporturi există pe cari intelectul şi le reprezintă cu ajutorul 
categoriilor, totatâtea feluri de concepte raţionale pure vor 
exista, şi vom trebui deci să căutăm mai întâi un necondiționat 

al sintezei cafegorice într'un subiect, al doilea un necondiționat 
al sintezei ipofetice a membrilor unei serii, al treilea un ne- 
-condiţionat al sintezei disjunctive a părţilor într':un sistem, 

Există anume totatâtea feluri de silogisme raţionale, din cari 

fiecare progresează prin prosilogisme spre necondiţionat, un fel 

spre subiect care el însuş nu mai e predicat, celalt spre presupo- 
ziția care nu mai presupune nimic şi al treilea fel spre un agre-
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gat al membrilor diviziunii, agregat în care nu se mai cere nimic 

pentru a se desăvârși diviziunea conceptului. Deaceea, conceptele: 
raţionale pure ale totalităţii în sinteza condiţiunilor sunt nece- 

sare, cel puţin ca probleme „pentru a împinge unitatea intelec- 

tului pe cât posibil până la necondiţionat, şi ele sunt întemeiate- 

în natura raţiunii omeneşti, chiar dacă, dealtminteri, acestor con- 

cepte transcerdentale le-ar lipsi in concreto o întrebuințare lor 

icorespunzătoare şi ele deci n'ar avea alt folos decât de a în- 

drepta intelectul în direcţia unde întrebuințarea sa, lărgită până. 

la extrem, rămâne totuş în desăvârşită concordanţă cu sine 
însăş, 

Vorbind însă aci de totalitatea condiţiunilor și de necondiţionat 
ca titlu comun al tuturor conceptelor raţionale, noi dăm iarăş 

de o expresie de care nu re putem lipsi şi pe care totuş, din 

cauza unui echivoc inerent ei prin lungă abuzare, nu o putem 

întrebuința în mod sigur. Cuvântul absalut e unul din puţinele: 

cuvinte cari, în înţelesul lor primordial, a fost adaptat unui con- 
cept,căruia, mai apoi, nici un alt cuvânt al aceluiaş graiu nu 
i se potriveşte în mod exact, şi a cărui pierdere, sau ceea ce-i 

totatâta, întrebuințare nesigură trebuie deci să tragă după sine. 
şi pierderea conceptului însuş şi anume a unui concept de care, 

ocupând el în mod foarte intensiv raţiunea, noi nu ne putem 
lipsi fără mare păgubire a tuturor judecăților transcendentale.. 
Cuvântul absolut se întrebuinţează acuma de multe ori pentru. 
a arăta numai că ceva e valabil despre un lucru considerat în 
sine şi, deci, din punct de vedere intern. În acest înțeles absolut 
posibil ar însemna ceeace e posibil în sine (interne), ceva ce de 

fapt e minimul ce putem spune despre un lucru. Pedealtăparte, 
el e întrebuințat pentru a arăta că ceva e valabil supt orice: 

raport (în mod neîngrădit), (d. ex. dominațiunea absolută) şi 
absolut posibil ar însemna în acest înţeles ceea ce-i posibil din 
toate punctele de vedere, supt orice raport, ceea ce iarăş e 
maximul ce pot spune despre posibilitatea unui lucru. Or, a- 
ceste înţelesuri fără îndoială că uneori se întâlnesc, Aşa d. ex. 
ceeace în intern e imposibil e imposibil supt orice raport, deci în 
mod absolut. Dar, în cele mai multe cazuri, aceste înţelesuri.
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unt infinit de depărtate de olaltă, şi eu nu pot conclude în 
niciun mod că ceva, fiind posibil în sine, e și posibil supt orice 
zaport, deci în mod absolut. Ba, despre necesitatea absolută, eu 
voiu arăta în cele ce unmează că ea nu depinde în toate cazurile 
de cea internă şi nu poate fi deci considerată ca echivalentă 
“acesteia. Când contrarul unui lucru e din punct de vedere in- 
tern, imposibil, contrarul său e imposibil fără îndoială şi din 
toate punctele de vedere, deci lucrul însuş e absolut necesar; 
dar eu nu pot conclude în mod invers: că ceva, fiind absolut 
necesar, contrarul său ar fi din punct de vedere intern imposibil, 
adică necesitatea absojută a lucrurilor ar fi o necesitate in- 
fernă; căci această necesitate internă este, în anumite cazuri, 
-o expresie cu totul deşartă cu care noi nu putem uni nici cel”mai 
neînsemnat concept; pe când, cea de necesitate a unui lucru 
supt tot raportul, (cu privire la tot ce-i posibil), implică deter- 
minaţiuni cu totul osebite. Or, deoarece pierderea unui concept 
de mare aplicaţie în filozofia speculativă nu poate fi nicicând în- 
'diferentă pentru un filozof, eu nădăjduesc că nici determina- 
rea şi păstrarea îngrijită a expresiei de care e legat conceptul 
nu-i va fi indiferentă. 

În acest înţeles mai larg deci, eu mă voiu servi de cuvântul: 
absolut, opunându-l a ceeace e valabil din punct de vedere 
numai comparativ sau supt un raport osebit; căci acest din urmă 

'e restrâns la condițiuni „absolutul însă e valabil fără restricțium. 
Or, conceptul raţional transcendental se raportează totdeauna 

numai la totalitatea absolută în sinteza condiţiunilor şi nu sfâr- 
'şeşte nicicând decât la ceea ce-i necondiţionat în mod absolut, 
adică supt orice raport. Căci raţiunea pură lasă totul în seama 

intelectului, care se raportează în primul rând la obiectele in- 

'tuiției sau, mai bine zis, la sinteza lor în imaginaţie. Rațiunea își 
rezervă numai totalitatea absolută în întrebuinţarea conceptelor 
raţionale şi încearcă a împinge unitatea sintetică, care e gân- 

.dită în categorie, până la necondiţionatul absolut. Pe aceasta 
:0 putem deci numi unifate rațională, aşa cum o numim pe cea 
ce o exprimă categoria unitate intelectuală. Așadar, raţiunea se 
raportează numai la întrebuinţarea intelectului, şi anume, nu
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întrucât acesta conţine principiul experienței posibile, (căci 

totalitatea absolută a condiţiunilor nu e un concept utilizabil în. 

experienţă, deoarece nicio experienţă nu e necondiționată), ci 

pentru a-i prescrie direcţiunea spre o anumită unitate despre 

care intelectul n'are niciun concept şi care ţinteşte într'acolo de 
a prinde toate actele intelectului, cu privire la fiecare obiect, 

într'un tot absolut. Deaceea, întrebuințarea obiectivă a concep- 

telor raţionale pure e totdeauna transcendentă, pecând cea a. 
conceptelor intelectuale pure, după natura sa, trebuie să fie 

oricând imarientă, dat fiind că se limitează numai la experienţa. 

posibilă. 
Inţeleg prin idee un concept raţional necesar căruia nu i se 

poate da în simţuri nici un obiect congruent. Prin urmare, con- 

ceptele raţionale pure, cumpenite de noi acuma, sunt idei tnans- 

cendentale. Ele sunt concepte ale raţiunii pure; căci ele consi- 

deră toată cunoaşterea prin experienţă ca determinată printr'o 
totalitate absolută a condițiunilor. Ele nu sunt ficțiuni arbitrare, 
ci sunt impuse prin chiar natura raţiunii şi se raportează deci în. 
mod necesar la întreaga întrebuințare a intelectului. In sfârşit ele 
sunt transcendente şi depăşesc limita a toată experienţa, în care 
deci nu se poate găsi nicicând un obiect care ar fi adecvat ideii 
transcendentale. Când numim o idee, noi spunem, după obiect. 
(ca despre un obiect al intelectului pur), fcarte mult, după 
subiect însă, (adică cu privire la realitatea sa supt condiţiune 
empirică), chiar deaceea foarte puțin, deoarece ea, ca concept 
al unui maximum, in concneto nu poate fi 
congruent. Or, cum, în întreb 
ţiunii, 

dată nicicând în mod 

uințarea numai speculativă a ra- 
aceasta, din urmă, este bine zis toată intenţia, şi apro- 

pierea de un concept, care însă în aplicare totuş nu e atins 
nicicând, este tot atâta ca şi cum am greşi conceptul cu desă- 
vârşire, despre un astfel de concept se zice: el este numai o 
idee. Aşa s'ar putea zice: totalitatea absolută a tuturor fenome- 
n nf : . e . . elor este numai o idee; căci, deoarece noi nu ne putem proiecta nicicând așaceva într'o ima 
fără rezolvire. Pe când, de 
intelectului e vorba numai 

gine, aceasta rămâne o problemă 
oarece în întrebuințarea practică a 
ŞI numai de aplicarea după regule.
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ideea raţiunii practice poate fi dată totdeanua în mod real, 
deşi numai în parte in concreto, ba ea este condiţiunea indis- 
pensabilă a oricărei întrebuințări practice a rațiunii. Aplicarea 
ei este totdeauna limitată şi defectuoasă, dar supt limite ne- 
'determinabile, deci oricând supt influenţa conceptului unei inte- 
gralităţi absolute. Prin urmare, ideea practică este oricând foarte 
rodnică şi, cu privire la acţiunile reale, neapărat necesară. In 
ea rațiunea pură are chiar cauzalitate de a produce în realitate 
ceeace conţine conceptul ei; deaceea, despre filozofie nu se 
poate spune întrun mod aşazicând dispreţuitor: ea este numai 
-o idee; ci, chiar din cauza că ea este ideea despre unitatea nece- 
sară, a tuturor scopurilor posibile, ea trebuie să servească drept 
regulă pentru tot ce e practic ca condiţie originară, cel puţin 
restrictivă, 

Or, deşi despre conceptele raționale transcendentale trebuie 
să spunem: ele sunt numai idei, noi totuş nu le vom considera 
nicidecum ca fiind de prisos şi sterpe. Căci, cu toate că prin ele 
nu poate fi determinat nici un obiect, în fond şi fără să se ob- 
serve ele pot servi totuş intelectului ca un canon al întrebuințării 
sale întinse şi unitare, prin care, ce-i drept, el nu cunoaște niciun 
obiect mai mult decât ar cunoaşte după conceptele sale, dar, 
în această cunoaștere, el e condus mai bine şi mai departe. Fără 
să mai amintim că ele poate că fac posibilă o trecere dela con- 
ceptele despre natură la cele practice şi, în acest fel, pot da chiar 
ideilor morale suport şi legătură cu cunoaşterile speculative ale 
rațiunii. Asupra tuturor acestor chestiuni trebuie să așteptăm 
explicaţia în cele ce vor urma, 

Dar, în conformitate cu intenţia noastră, noi vom lăsa aci la 
o parte ideile practice şi vom considera deaceea raţiunea numai 
în întrebuințarea speculativă şi, în aceasta încă mai restrâns, a- 
nume numai în întrebuinţarea transcendentală. Or, aci trebuie să 
apucăm pe aceeaş cale pe care am luat-o mai sus la deducţiunea 
categoriilor; anume să cumpănim forma logică a cunoaşterii ra- 
ţionale şi să vedem dacă, prin aceasta, raţiunea nu devine poate 
că şi un izvor de concepte pentru a considera, cu privire la cutare
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sau cutare funcţiune a rațiunii, obiecte în sine ca determinate a 

priori în mod sintetic , 

Rațiunea, considerată ca facultate a unei anumite forme lo- 

gice a cunoaşterii, este facultatea de a conclude, adică de a 

judeca în mod mijlocit (prin subsumpțiunea condiţiunii unei 

judecăţi posibile supt condiţiunea unei judecăţi date). Judecata 

dată este regula generală (propoziția majoră, major). Subsump- 
țiunea condiţiunii altei judecăţi posibile supt condițiunea regulei 
este propoziţia minoră (minor). Judecata reală care exprimă. 
aserțiunea regulei în cazul subsumat este concluziunea (conclu- 
sio). Regula, anume, spune ceva în mod general supt o anumită. 
condiţiune. Şi, condiţiunea regulei se găseşte într'un caz dat. 
Deci, ceeace era valabil în mod general supt acea condiţiune e 
considerat valabil şi în cazul dat, (care conține acea condiţiune). 
Se vede lesne că raţiunea ajunge la o cunoaștere prin acte ale: 
intelectului cari constituesc o serie de condițiuni. Dacă la pro- 
poziţia „Toate corpurile sunt schimbătoare“ eu ajung numai prin 
faptul că pornesc dela cunoaşterea mai îndepărtată „Tot ce-i 
compus e schimbător“, (în care conceptul corpului încă nu se 
găseşte, dar care totuş conține condițiunea lui); dacă apoi trec 
dela această propoziţie la ura mai apropiată, care stă supt condi- 
țiunea celei dintâi: „Corpurile sunt compuse *; şi dela aceasta 
deabia la o a treia, care acuma leagă cunoaşterea îndepărtată 
(schimbător) cu cea de faţă: „prin urmare corpurile sunt schim- 
bătoare”: eu am ajuns printr'o serie de condițiuni (premise) la 
o cunoaştere (concluzie). Şi, orice serie, al cărei exponent (al 
judecății categorice sau ipotetice) e dat, poate fi continuată ; 
Prin urmare, acelaş act al raţiunii duce la ratiocinatio polysyllo- 
gistica, care e o serie de silogisme ce poate fi continuată în în- 
tinderi nedeterminate, sau dinspre partea condiţiunilor (per pro- 
syllogismos), sau a condiționatului (per episyllogismos). 

Dar se va observa îndată cumcă lanţul sau seria prosilogis- 
melor, adică a cunoaşterilor derivate dinspre partea principiilor 
sau a condiţiunilor unei cunoaşteri date, cu alte cuvinte: seria 
alte fai sogismelor raţionale trebuie să se comporte totuș 

ţă de facultatea rațiunii, decum seria descendentă, adică.
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progresarea raţiunii dii.spre partea condiţionatului prin episilo- 
gisme. Căci, deoarece în cazul dintâiu cunoaşterea (conclusio) e 
cată numai ca condiţionată, noi nu putem ajunge la ea cu ajuto- 
rul raţiunii în altfel decât cel puţin supt presupoziția că sunt 
dați toţi membrii seriei dinspre partea condiţiunilor (totalitatea 
în seria premiselor), deoarece numai supt această presupoziție 
judecata de faţă e posibilă a priori; pe când dinspre partea con- 
diţionatului sau a consecințelor se gândeşte o serie numai în 
devenire şi nu o serie acuma în întregime presupusă sau dafă; 

deci se gândeşte numai o progresare potenţială. Deaceea, când 

o cunoaștere e considerată condiţionată, rațiunea e nevoită să 
considere seria condiţiunilor în linie ascendentă ca terminată şi 

ca dată în totalitatea sa, Dar& însă aceeaș cunoaştere e consi- 

derată totodată ca o condi'se a altor cunoașteri cari formează 
întreolaltă o serie de-consecinţe în linie descendentă, rațiunea 
poate rămânea cu totul indiferentă cât de departe se întinde 
această progresare a parte posteriori şi ori de poatecă chiar 

pretutindeni e posibilă totalitatea acestei serii, deoarece, pentru 
concluziunea ce i se prezintă, ea nare nevoie de o astfel de 
serie, dat fiind că aceasta e acuma determinată şi asigurată în 
mod suficient prin principiile ei a parte priori. Fie deci că din- 
spre partea condiţiunilor seria premiselor să aibă un punct de 
plecare ca supremă condiție, fie că nu, şi că, deci, să fie a parte 
priori fără limite, ea trebuie totuş să conţină totalitatea condiți- 
unii presupunându-se că noi n'am putea nicicând ajunge până 

a o prinde; şi întreaga serie trebuie să fie necondiționat adevă- 
rată, dacă condiţionatul, care e privit ca o consecinţă ce rezultă 
din ea, să fie considerat ca adevărat. Aceasta o cere rațiunea, 

care anunță cunoașterea sa ca determinată a priori și ca nece- 

sară, fie în sine, şi atunci nu e nevoie de niciun fel de principii, 
sau în cazul când ea e derivată, ca un membru a] unei serii de 

principii care ea însăși e adevărată în mod necondiţionat.
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Dialectica transcendentală 

Cartea întâia 

Secţiunea a treia 

Sistemul ideilor transcendentale 

Noi nu avem a face aci cu o dialectică logică, care face ab- 

stracţie de orice conţinut al cunoașterii şi descopere numai apa- 

rența falșă în forma raţionamentelor, ci cu o dialectică transcen- 

dentală, care trebuie să conţină cu totul a priori originea anu- 

mitor cunoașteri din raţiunea pură și a unor concepte deduse prin 

raţionament şi al căror obiect nu poate fi dat nicidecum în 

mod empiric, cari se găsesc deci cu totul în afară de facultatea 

intelectului pur. Din raportul natural pe care  întrebuințarea 

transcendentală a cunoașterii noastre „atât în raționamente cât şi 

în judecăţi, trebuie să-l aibă cu întrebuinţarea logică, noi am 

cunoscut că vor exista numai trei feluri de silogisme dialectice, 
cari se raportează la cele trei feluri de silogisme prin cari raţiu- 

nea poate ajunge la cunoașteri din principii, şi că, în toate, 

problema ei este de a se ridica dela sinteza condiţionată, de 

care intelectul e legat oricând „la cea necondiționată, pe care 

intelectul n'o poate atinge nicicând. 

Or, toate raporturile pe cari în general le pot avea repre- 
zentările noastre sunt: 1. raportarea la subiect; 2. raportarea 

la obiect, şi anume: sau ca fenomene sau ca obiecte ale gândirii 
în general. Dacă combinăm această subdiviziune cu cea prece- 

dentă găsim că toată raportarea reprezentărilor, despre care 

noi ne putem face sau un concept sau o idee, este de trei feluri: 

1. raportarea la subiect; 2. la diversul obiectului în fenomen; 

3. la toate obiectele în general. 

Or toate conceptele pure în general au a face cu unitatea 
sin etică 2 reprezentărilor, conceptele raţiunii pure (ideile trans- e 2) înaz , oi a endentale) însă cu unitatea sintetică necondiționată a tuturor
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condiţiunilor în general. Prin urmare, toate ideile transcenden- 
tale vor putea fi făcute să intre în trei clase, din care cea dintâi 
conţine unitatea absolută (necondiționată) a subiectului cuge- 
tător, a doua unitatea absolută a seriei condiţiunilor fenomenu- 
lui, a treia unitatea absolută a condiţiunii tuturor obiectelor gân- 
dirii în general. 

Subiectul cugetător este obiectul psihologiei, totalitatea tu- 
turor fenomenelor (lumea) obiectul cosmologiei, şi lucrul care 

conţine condițiunea supremă a posibilităţii a tot ce poate fi gân- 

dit, (fiinţa fiinţelor) este obiectul teologiei. In acest fel raţiunea 
pură dă la îndemână ideea pentru e ştiinţă transcendentală 
despre suflet (psychologia rationalis), pentru o ştiinţă transcen- 
dentală despre lume (cosmologia rationalis), în sfârşit şi pen- 
tru o cunoaştere transcendentală a lui Dumnezeu (£heologia 
ranscendentalis). Chiar numai simpla schițare a uneia sau alteia 
din aceste ştiinţe nu-i aparţine nicidecum intelectului „chiar dacă 
el s'ar servi de cea mai înaltă întrebuințare logică a raţiunii, 
adică de toate raționamentele imaginabile pentru a înainta dela 
un obiect al său (fenomen) la toate. celelalte până la elementele 
cele mai îndepărtate ale sintezei empirice, ci această schițare este 

numai un produs pur şi veritabil sau o problemă a raţiunii 

pure. 

Ce fel de moduri (modi) ale conceptelor pure ale raţiunii 
stau supt aceste trei titluri ale tuturor ideilor transcendentale, se 
va expune în mod complet în capitolul următor. Ele urmează 
firul categoriilor. Căci rațiunea pură nu se raportează nicicând. 
nemijlocit la obiecte, ci la conceptele intelectului despre ele. 
Totaşa numai în expunerea complectă se va putea arăta în mod 

lămurit cum raţiunea pură, numai prin întrebuinţarea sintetică 
a aceleiaşi funcțiuni de care se serveşte la silogismul raţional 
categoric, trebuie să ajungă în mod necesar la coriceptul unităţii 

absolute a subiectului cugetător, cum procedeul logic în cel ipo- 

tetic trebuie să tragă după sine ideea despre ceea ce-i absolut 
necondiţionat într'o serie de condițiuni date, în sfârşit, cum sim- 

pla formă a silogismului rațional disjunctiv produce în mod
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necesar supremul concept raţional despre o ființă a tuturor Fiin- 

țelor; o cugetare ce, la întâia vedere, pare a fi cu totul para- 

doxală. 

Pentru aceste idei transcendentale nu există, la drept vorbind, 

nicio deducţiune obiectivă, aşa cum am putut-o da despre cate- 

gorii. Căci de fapt ele n'au nicio raportare la vreun obiect ce 

le-ar fi dat lor congruent, chiar din cauza că ele sunt numai idei. 

Dar o derivare subiectivă a lor din natura raţiunii noastre noi 

am putut-o întreprinde, şi ea s'a şi dat în capitolul prezent. 

Se vede lesne că raţiunea pură n'are niciun alt scop decât to- 

talitatea absolută a sintezei dinspre partea condiţiunilor, (ke de 

inerenţă sau dependență sau concurenţă), şi că n'are nimic a 

face cu integralitatea absolută dinspre partea condiționatului. 

Căci numai de cea dintâiu ea are nevoie pentru a presupune 

toată seria condiţiunilor şi a o da, prin aceasta, a priori inte- 

lectului. Dar, odată ce o condiţie e dată în întregime (și în mod 

necondiţionat), nu mai e nevoie de un concept al raţiunii în 

vederea continuării seriei; căci orice pas în jos, dela condiţiune 

la condiţionat, intelectul îl face dela sine. In acest fel, ideile 

transcendentale servesc numai pentru a ne ridica în seria con- 

diţiunilor până la necondiţionat, adică până la principii. Cu pri- 

vire la coborirea la condiţionat însă există, ce-i drept, o întrebu- 

inţare logică foarte extinsă pe care o face raţiunea noastră de 

legile intelectului, dar nicio întrebuințare transcendentală, şi dacă 

ne facem o idee despre totalitatea absolută a unei atari sinteze 

(a unui progressus), d. ex. despre întreaga serie a tuturor 

schimbărilor viitoare în lume, aceasta nu este decât un lucru cu- 

getat (ens rationis), care e numai gândit în mod arbitrar şi nu e 

presupus în mod necesar prin rațiune. Căci, pentru posibilitatea 
condiţionatului, se presupune fără îndoială totalitatea condiţiu- 
nilor sale, dar nu a consecinţelor sale, Prin urmare, un atare 
concept nu e o idee transcendentală, cu care doar avem aci a 
face în mod exclusiv. , 

La urmă se mai observă: că între ideile transcendentale înseși 
se manifestează o anumită legătură şi unitate, şi că rațiunea
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pură, cu ajutorul acestor idei, aduce toate cunoașterile sale în- 
tr'un sistem, Progresarea dela cunoaşterea de sine (a sufietului) 
la cunoașterea lumii şi, cu ajutorul acesteia, la Fiinţa supremă 
este o înaintare atât de naturală încât ea pare asemănătoare 

progresării raţiunii dela premise la concluziune *). Or, dacă aci 

de fapt este la bază o înrudire ascunsă de felul cum există între 
procedeul logic şi cel transcendental e încă una din chestiunile 
la care trebuie să aşteptăm răspunsul abia în cursul acestor cer- 

cetări. Deocamdată, noi ne-am atins acuma scopul, dat fiind 

că am putut scoate conceptele transcendentale ale raţiunii, cari 
dealtfel în teoria filozofilor se amestecă de obiceiu între altele. 
fără ca ei să le deosebească cel puţin îndeajuns de conceptele 
intelectului, din această situaţie echivocă, arătând originea lor şi 

prin aceasta totodată numărul lor exact peste care nu mai pot 

exista altele, şi reprezentându-le într'o legătură sistematică, prin 
care fapt s'a delimitat și îngrădit un câmp osebit pentru rațiunea 

pură. | 

(*) Metafizica are ca scop propriu cercetării sale numai trei idei: 

Dumnezeu, libertate şi nemurire, aşa că al doilea concept 

unit cu cel dintâi are să ducă la al treilea ca o concluziune necesară. Tot 

ce mai formează, dealtfel, obiectul acestei ştiinţe îi serveşte numai pentru 

a ajunge la aceste idei şi la realitatea lor. Ea nu are nevoie de ele în 

scopul ştiinjei naturale, ci pentru a depăşi natura. Desăvârşita pătrundere 

a acestor idei ar face ca teologia, morala şi, prin unirea amândurora, - 

religia, deci supremele scopuri ale existenţei noastre să depindă numai 

de facultatea speculativă a raţiunii şi de nimic altceva. Intr'o reprezentare 

sistematică a acelor idei ordinea amintită, fiind cea sintetică, ar fi 

cea mai potrivită; dar în prelucrare, care trebuie să o precedeze în mod 

necesar, ordinea analitică, anume aceea care inversează ordinea 

dintâi, va corespunde mai bine scopului nostru pentru a executa largul 

nostru proiect, înaintând dela ceeace experienţa ne pune nemijlocit la 

îndemână, adică dela psihologie, la cosmologie şi de aci până 

la cunoaşterea lui Dumnezeu.]
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Dialectica transcendentală 

Cartea a doua 

Despre silogismele dialectice ale raţiunii pure 

Se poate spune că obiectul unei simple idei transcendentale 
e ceva despre ce n'avem niciun concept „deşi această idee a fost 
produsă în mod de tot necesar în rațiune după legile ei ori- 

„ginare. Căci de fapt, despre un obiect care să fie adecvat ce- 
rinței raţiunii nici nu e posibil un concept al intelectului, adică 
un concept care poate fi arătat şi ar putea fi intuit într'o expe- 
riență posibilă. Mai bine totuş şi cu mai puţin risc de a nu fi 
înţeleşi ne-am exprima zicând: că despre obiectul ce corespunde 
unei idei noi nu putem avea nicio cunoaştere, deși putem avea 
un concept problematic, 

Or, cel puţin realitatea transcendentală (subiectivă) a concep- 
telor intelectuale pure se întemeiază pe faptul că noi suntem 
conduşi la atari idei printr'un: raţionament necesar. Vor exista 
aşadar silogisme raţionale cari nu conţin premise empirice şi cu 
ajutorul cărora noi concludem dela ceva ce cunoaştem la alt ceva 
despre care noi n'avem doar riciun concept şi căruia totuș, prin- 
tr'o aparenţă inevitabilă, îi dăm realitate obiectivă. Atari silo- 
gisme, considerând rezultatul lor, se vor numi deci mai degrabă 
ratiocinante decât raţionale; deşi, din punct de vedere al prile- 
juirii lor, ar putea purta foarte bine şi numele din urmă, deoarece 
ele nu sunt plăsmuite sau născute din întâmplare, ci sunt izvorite 
din natura raţiunii. Ele sunt sofisticări nu ale oamenilor, ci ale 
rațiunii pure înseş, de cari chiar cel mai înţelept dintre toţi oa- 
menii nu se poate desprinde şi poate că e în stare, ce-i drept, 
să împiedice după multă trudă eroarea, dar nu poate nicicând 
scăpa cu desăvârşire de aparenţă, care neîntrerupt îl torturează 
şi-l năcăjeşte. 

Există deci numai trei feluri de atari silogisme raţionale dia- tice, atâtea câte idei există la cari ajung concluziunile lor. 
In silogismul raţional al primei clase, eu conclud dela conceptul transcendental a] subiectului, 

lec 

care nu conţine nimic divers, la
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unitatea absolută a acestui subiect însuș, despre care eu, în acest 

fel, n'am niciun concept. Acest silogism dialectic eu îl voiu numi 

paralogism transcendental. A doua clasă a silogismelor rațio- 

cinante se întemeiază pe conceptul transcendental al totalităţii 

absolute a seriei condiţiunilor pentru un fenomen dat în gene- 

xal, şi din faptul că eu am totdeauna un concept contradictoriu 

în sine despre unitatea sintetică necondiționată a seriei dintr'o 

parte „eu conclud la exactitatea unităţii opuse, cu toate că nici 

despre ea n'am niciun concept. Starea rațiunii în aceste silo- 

gisme dialectice voiu numi-o antinomie a raţiunii pure. In sfârşit, 

după felul al treilea al silogismelor raţiocinante, eu conclud. dela 

totalitatea condiţiunilor de a gândi obiecte în general, întrucât ne 

pot fi date, la unitatea sintetică absolută a tuturor condiţiunilor 

posibilităţii lucrurilor în general, adică dela lucruri pe cari după 

simplul lor concept transcendental nu le cunosc, la o fiinţă a tu- 

turor fiinţelor, pe care o cunosc încă mai puţin printrun con- 

-cept transcendental şi despre a cărei necesitate necondiționată eu 

nu-mi pot face niciun concept. Acest silogism raţional dialectic 

eu îl voi numi ideal al raţiunii pure. 

Dialectica transcendentală 

Cartea a doua 

Capitolul întâiu 

Despre paralogismele raţiunii pure 

Paralogismul logic consistă în falşitatea unui silogism raţional 

după formă, conţinutul său poate fi dealminteri care vrea. Un 

paralogism transcendental însă are un principiu transcendental 

care ne face să concludem falș după formă. In acest fel, un 

atare silogism vicios va avea principiul său în natura raţiunii 

omeneşti şi va cuprinde în sine o iluzie inevitabilă, deşi nu 

insolubilă . 

Acuma ajungem la un concept care, mai sus, n'a fost notat 

în lista generală a conceptelor transcendentale și totuş trebuie
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socotit între ele, fără a schimba cu toate acestea câtuş de puţin 
acea tablă şi a o declara defectuoasă. Acesta este conceptul, 
sau dacă preferim, judecata „Fu cuget“. Se vede însă lesne că 
e] e vehicolul tuturor conceptelor în general şi deci el e oricând 
cuprins între ele şi, prin urmare, e deasemenea transcendental, 
dar că nu poate avea niciun titlu osebit, deoarece el serveşte 
numai pentru a arăta că toată gândirea aparţine conştiinţei. Dar, 
orişicât de pur ar fi el de tot ce-i empiric, (de impresia simţu- 
rilor), el serveşte totuș pentru a deosebi după natura puterii 
noastre de reprezentare două feluri de obiecte. Eu, întrucât 
cuget, sunt un obiect al simțului intern şi mă numesc suflet. 
Ceezce este un obiect al simțurilor externe, se numeşte corp. 
Prin urmare, expresia „Eu“ ca o fiinţă cugetătoare arată acuma 
obiectul psihologiei, care poate fi numită ştiinţă raţională despre 
suflet, dacă despre suflet nu vreau să Ştiu nimic altceva decât 
ceeace se poate conclude, în mod independent de toată experi- 
enţa, (care mă determină mai de aproape şi in concreto), din 
acest concept Eu, întrucât se găseşte în toată gândirea. | 

Or, ştiinţa raţională despre suflet e de fapt o întreprindere 
de acest fel; căci, dacă cel mai neînsemnat element empiric al 
gândirii mele, o percepţie osebită oarecare a stării mele interne 
Sar mai amesteca între principiile de cunoaştere ale acestei şti- 
ințe, ea n ar mai fi o ştiinţă raţională, ci empirică despre suflet. 
ÎNoi avem deci acuma înaintea noastră o pretinsă ştiinţă care e 
clădită pe singura propoziţie „Eu cuget“ şi a cărei temelie sau 
netemeinicie o putem cerceta aci în mod potrivit şi în conformi- 
tate cu natura unei filozofii transcendentale. Nu trebuie să ne 
izbim de faptul că doar prin această propoziţie, care exprimă percepţia de sine însuș, eu am o experiență internă şi că deci 
Ştiinţa rațională despre suflet, care se clădeşte pe ea, n'ar fi nicicând pură, ci s'ar întemeia, în parte, pe un principiu empiric. Căci, această experienţă internă nu e nimic altceva decât simpla apercepţie „Eu cuget“, care face posibile chiar toate conceptele transcendentale în cari se spune: „Eu cuget substanța, cauza” ete. Căci, experiența internă în general şi posibilitatea ei, sau percepţia în general şi raportul ei cu altă percepţie, fără să fie dată în mod empiric vreo distincţiune osebită a lor și o determi-
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naţiune, nu poate fi considerată ca o cunoaştere empirică, ci 

trebuie considerată ca o cunoaştere a ceea ce-i empiric în general 

şi aparţine cercetării posibilităţii oricărei experiențe, cercetare 

care, ce-i drept, e transcendentală. Obiectul minim al percepţiei 

(d. ex. numai plăcere sau neplăcere), care s'ar adăoga la repre- 

zentarea generală a conștiinței de sine, ar preface psihologia ra- 

țională. îndată într'o psihologie empirică. 

„Eu cuget“ este deci unicul text al psihologiei raţionale, din 

care ea trebuie să-şi desfăşoare întreaga ei înţelepciune. Se vede 

lesne că această gândire, dacă are să lie raportată la un obiect 

(la mine însumi), nu poate conţinea nimic altceva decât predicate 

transcendentale ale acestui obiect, deoarece cel mai neînsemnat: 

predicat empiric ar păgubi puritatea raţională și independența. 

ştiinţei de toată experiența. | 

Dar, aci, noi vom avea să urmăm numai firul conducător al 

categoriilor, numai că, deoarece aci a fost dat mai întâi un o- 

biect, Eul, ca fiinţă cugetătoare, noi nu vom modifica, ce-i drept, 

ordinea de mai sus a categoriilor întreolaltă, cum e prezentată 

în tabla lor, dar totuş vom începe aci dela categoria substanței, 

prin care un lucru e reprezentat în sine, şi vom urmări așa înapoi 

şirul lor. 'Topica psihologiei raţionale, din care trebuie să se: 

derive toate celelalte ce ar mai putea conţine ea, este deci ur- 

mătoarea: 

1, 

Sufletul este 
substanță. 

2. 3, 

După calitatea sa După diferitele timpuri, în care: 

simplu. el există, numeric-identic, adică. 

unitate (nu pluralitate). 

4, 

In raport 

cu obiecte posibile în spaţiu *). 

  

*) Cetitorul, care, din aceste expresii în abstracţiunea lor transcenden-: 

tală, nu va ghici aşa de lesne senzul lor psihologic, şi dece atributul din.
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Din aceste elemente izvorăsc toate conceptele psihologiei 
“Pure numai prin compoziţia lor, şi fără să cunoaștem câtuş de 
“Puțin un alt principiu, Această substanță, numai ca obiect al 
-Simțului intern, ne dă conceptul imaterialității; ca substanță 
“simplă, al incoruptibilității; identitatea ei ca substanţă intelec- 
«uală dă personalitatea; toate aceste trei la un loc spizitualitatea; 
raportul cu obiectele în spaţiu dă comerciul cu corpuri; ea re- 
„Prezintă deci substanța cugetătoare ca principiu al vieţii în ma- terie, adică pe ea ca suflet (anima) şi ca principiu al animali- -tății; pe aceasta limitată prin spiritualitate: imortalitate. 

Or, la acestea se raportează patru paralogisme ale unei psi- “hologii transcendentale „care e considerată în mod greşit ca o „Ştiinţă a raţiunii pure despre natura fiinţei noastre cugetătoare, La temeiul ei însă. nu putem pune nimic altceva decât reprezen- tarea, simplă şi pentru sine cu desăvârşire lipsită de conţinut: „„Eu'“, despre care nici nu se poate cel puţin spune că e un con- cept, ci numai că eo simplă conştiinţă care însoțește toate con- “ceptele. Prin acest Eu sau El sau Ceva (lucru) care cugetă nu se reprezintă nimic altceva decât un subiect transcendental al cugetărilor = X, care se cunoaște numai prin cugetările cari sunt predicatele sale şi despre care, în mod izolat, noi nu putem avea nicicând nici cel mai neînsemnat concept, în jurul căruia deci noi ne învârtim neîntrerupt într'un cerc „dat fiind că noi trebuie să ne servim acuma oricând de reprezentarea sa pentru a judeca, deoarece conștiința în sine nu este atât o reprezen- tare care distinge un obiect osebit, cât o formă a ei în general, “întrucât ar fi să se numească cunoaștere; căci numai despre re- “prezentare pot spune că eu gândesc ceva prin ea. Dar, chiar din capul locului, trebuie să pară straniu ca con- DI 
urmă al sufletului aparţine categoriei existenţei, le va găsi în cele "ce urmează pe deplin explicate şi justificate. Dealtcum, în ce priveşte “expresiile latine, cari s'au strecurat, împotriva gustului unui stil corect, în locul expresiilor germane de acelaş înţeles, atât în această secţiune cât şi cu privire la întreaga operă, eu pot aduce ca scuză faptul: că am 
7 f = = 

- -. a = - : [ 

pre erat să păgubesc ceva eleganța limbii „decât să îngreuiez, prin cea -mai neînsemnată obscuritate, întrebuinţarea în şcoli. 
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dițiunea, supt care eu în general gândesc şi care este deci numai. 

o însușire a subiectului meu, să fie valabilă în acelaș timp pentru. 
tot ce cugetă, şi ca noi să ne putem aroga să întemeiem pe o. 

propoziţie ce pare a fi empirică o judecată apodictică şi univer-- 

sală, anume: ca tot ce cugetă să fie așa constituit cum o spune. 

despre mine manifestarea conştiinţei de mine însumi. Cauza 

acestui lucru consistă însă în faptul că noi trebuie să atribuim. 

lucrurilor în mod necesar a priori toate acele însuşiri cari for- 

mează condiţiunile numai supt cari noi le gândim. Or, eu nu pot 

avea nici cea mai neînsemnată reprezentare despre o ființă cu- 

getătoare prin nicio experienţă externă, ci numai prin conştiinţa. 

de mine însumi. Prin urmare, atari obiecte nu sunt nimic mai 

departe decât trecerea acâstei conştiinţe a mele asupra altor lu-- 

cruri, cari numai prin aceasta sunt reprezentate ca fiinţe cu-: 

getătoare. Propoziția „Eu cuget“ e luată însă aci numai în în- 

țeles problematic; nu întrucât ea ar putea cuprinde o percepţie: 

despre o existenţă (cum e acel cogito, ergo sum al. lui Descar- 

tes), ci după simpla ei posibilitate pentru a se vedea cari însușiri. 

ar putea rezulta din această atât de simplă propoziţie pentru su- 

biectul ei, (fie că un atare există sau ba). 

Dacă la baza cunoaşterii noastre raţionale pure ce o avem. 

despre fiinţe cugetătoare în general ar sta mai mult decât acest 

cogito, dacă noi am mai lua în ajutor observaţiunile asupra jo-: 

cului gândurilor noastre şi asupra legilor naturale ale insului cu- 

getător, pe cari le putem scoate din acest joc, atunci ar rezulta 

o psihologie empirică care ar fi un fel de psihologie a simțului 

intern şi care ar servi poatecă să explicăm fenomenele acestuia, 

dar n'ar putea servi nicicând de a descoperi astfel de însuşiri 

cari nici nu aparţin experienţei posibile, (ca cele ale simplici- 

tăţii), nici de a demonstra în mod apodictic despre fiinţe cuge- 

tătoare în general ceva ce priveşte natura lor; ea n'ar fi deci o 

psihologie rațională. 

Or, deoarece propoziţia „Eu cuget (luată ca problematică) 

conţine forma oricărei judecăţi a intelectului în general şi în-: 

soţeşte toate categoriile ca un vehicul al lor, e clar cumcă con- 

cluziunile scoase din ea pot cuprinde o întrebuințare numai:
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transcendentală a intelectului, care respinge orice amestec al 
experienţei şi despre a cărei progresare, după cele ce am arătat 
mai sus, noi acuma de mai înainte nu ne putem face nici un con- 
-cept favorabil. Noi o vom urmări deci cu ochiu critic prin toate 
predicamentele psihologiei pure 1), dar totuș, pentru a fi mai 
scurt, vom lăsa să urmeze cercetarea lor în legătură neîntre- 
ruptă, 

Mai întâi, următoarea observaţie generală ne poate ageri 
atenţia pentru acest fel de raţionament. Nu prin faptul numai 
că gândesc, eu cunosc un obiect oarecare; ci numai prin faptul 
că eu determin o intuiţie dată în scopul unităţii conştiinţei în 
care stă toată cugetarea, eu pot cunoaşte un obiect oarecare. 
Prin urmare, eu nu mă cunose pe mine însumi prin faptul că 
-am conştiinţă de mine ca ființă cugetătoare, ci atunci când am 
conştiinţă de intuiţia de mine însumi ca de o intuiţie determinată 
cu privire la funcțiunea cugetării. Toate modurile (modi) con- 
“Ştiinţei de sine, în gândirea la sine, nu sunt deci încă niciun fel 
de concepte intelectuale despre obiecte (categorii), ci simple 
funcțiuni logice cari nu dau gândirii niciun obiect de cunoscut, 
II 

1) De aci până la slârșitul Capitolului I, textul din E, a fost modificat, în E,, cu desăvârşire. După cuvântul „pure“, E, Pune punct, şi continuă apoi cu textul ce urmează : 

Întâiul paralogism, al substanţialităţii 

Ceeace, ca reprezentare, este subiectul absolut a] judecăților noastre şi nu poate fi deci întrebuințat ca determinațiune a a altui lucru este substanță. | ” Ă Eu, ca ființă cugetătoare „Sunt subiectul absolut al tuturor judecăților mele posibile, şi această reprezentare de Mine în- Sumi nu poate fi întrebuințată ca predicat al altui lucru oare- 

Aşadar, ca fiinţă cugetătoare (suflet), eu sunt substanţă, 
Critica primului paralogism al psihologi=i pure. 
artea analitică a Lo 

In p 
£ gicei transcendentale noi a ătat: Ccumcă pure categorii (şi î m arătat: ntre aceste și cea a substanţei) n'au
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deci nici pe mine însumi ca obiect. Nu conştiinţa insului defer- 

minant, ci numai aceea a insului determinabil, adică a intuiţiei 

mele interne, (întrucât diversul ei poate fi legat în conformitate: 

cu condiţia generală a unității apercepției în gândire), este: 

obiectul. 

1. Or, în toate judecățile eu sunt totdeauna subiectul de- 

terminant al raportului care formează judecata. Dar că Eu care 

cuget trebuie să am în gândire totdeauna valoarea unui subiect, 

şi că pot fi considerat ca ceva ce e legat de gândire nu numai 

ca predicat, este o propoziţie apodictică și chiar identică; dar ea 

nu înseamnă că eu ca obiect aş fi o ființă existentă prin mine 

însumi sau substanță. Cea din urmă merge foarte departe, cere. 

deci şi date cari nici nu se găsesc în cugetare, poate chiar, 

(întrucât eu consider numai ființa cugetătoare ca atare), mai 

multe date decât voiu găsi cândva pretutindeni (în ea). 

2. Că Eul apercețţiei e prin urmare un singular ce nu poate. 

fi desfăcut într'o pluralitate de subiecte, deci înseamnă un su- 

biect simplu din punct de vedere logic, e cuprins acuma în con- 

  

în sine nicio semnificaţie obiectivă, dacă lor nu li se pune la 

bază o intuiţie la al cărei divers ele pot fi aplicate ca funcțiuni 

ale unităţii sintetice. Fără de aceasta, ele nu sunt decât func- 

ţiuni ale unei judecăţi fără conţinut. Despre orice lucru în ge- 

neral eu pot spune că e substanță, întrucât îl deosebesc de: 

simple predicate şi determinaţiuni ale lucrurilor. Or, în toată 

cugetarea noastră, Eul este subiectul căruia cugetele îi sunt 

inerente numai ca determinaţiuni şi acest Eu nu poate fi între- 

buinţat ca dete-minaţiune a altui lucru. Prin urmare, oricine 

trebue să se considere în mod necesar pe Sine însuș ca sub- 

stanţă, cugetarea însă numai ca accidente ale existenţei sale 

şi determinaţiuni ale stării sale. 

Or, ce întrebuințare să fac eu care de acest concept al unei 

substanțe. Cumcă eu, ca o ființă cugetătoare, am pentru mine 

însumi durată, şi că fireşte nici nu mă nasc nici nu pier, eu nu 

pot conclude deloc din acest concept şi numai pentru aceasta 

doar îmi poate folosi conceptul substanţialității subiectului meu 

cugetător, fără de care eu m'aş putea lipsi prea bine de el. 

Lipseşte încă atâta pentru a conclude aceste însuşiri din 

simpla categorie pură a unei substanţe încât, dimpotzivă, noi
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-ceptul gândirii şi este, prin urmare, o propoziţie analitică; dar 

„aceasta nu înseamnă că Eul cugetător ar fi o substanță simplă, 

ceeace ar fi o propoziţie sintetică. Conceptul substanţei se rapor- 

tează totdeauna la intuiţii, cari, la mine, nu pot fi altfel decât 

„senzibile, deci cu totul în afară de câmpul intelectului şi de 

gândirea sa, despre care doar bine zis se vorbeşte aci numai 

când se spune că Eul în gândire e simplu. Ar fi şi o minune 

-dacă ceeace de altfel reclamă atâta precauţiune pentru a distinge, 

în ceeace prezintă intuiţia, ceeace aci e substanță, ba încă mai 

mult, ori de această substanță ar putea fi simplă, (cum e cazui 

la părţile materiei), ar fi, zic, o minune dacă aceasta ni s'ar da 

-aşa nemijlocit, ca printr'un fel de revelaţie, în cea mai săracă 
dintre toate reprezentările, 

3. Propoziția identităţii Eului meu în tot diversul de care am 

conştiinţă e o propoziţie deasemeni conținută chiar în concepte, 
deci analitică; dar această identitate a subiectului, de care eu pot 

avea conştiinţă în toate reprezentările sale, nu priveşte intuiţia 

lui prin care e dat ca obiect, nu poate însemna deci nici identi- 

tatea persoanei, prin care se înțelege conștiința identității sub- 

  

trebue să luăm ca principiu persistența unui obiect dat scos din 
experienţă, dacă vrem să aplicăm la el conceptul, utilizat din 
punct de vedere empiric, al unei substanțe. Or, în propoziţia 
noastră, noi n'am pus la bază nicio experienţă, ci am tras con- 
cluziunea numai din conceptul relaţiunii pe care toată cuge- 
tarea o are cu Eul ca subiect comun căruia-i este ea inerentă. 
'Şi chiar năzuind într'acolo, noi totuş n'am putea demonstra 
o atare persistenţă prin nicio observaţiune certă. Căci Eul este 
fără îndoială în toate cugetările; dar cu această reprezentare 
nu e unită nici cea mai neînsemnată întenţie care să o deose- 
bească de alte obiecte ale intuiţei. Putem deci, ce-i drept, per» 
cepe că această reprezentare reapare oricând în toată gân- direa, nu însă că este o intuiție stabilă şi permanentă în care 
cugetările (fiind variabile) s'ar schimba. — e aci urmează: că primul silogism raţional al psihologiei transcendentale ne aduce numai o pretinsă nouă cunoaştere, 
dând subiectul logic permanent drept cunoaştere a subiectului 
real al inerenţei, despre care noi n'avem şi nici nu putem avea nici cea mai neînsemnată cunoştinţă, deoarece conştiinţa
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stanței sale proprii ca ființă cugetătoare în toată schimbarea. 
stărilor, la care, pentru a o dovedi, nu se poate face nimic cu 
simpla analiză a propoziției „Eu cuget“, ci sar cere diferite. 
judecăţi sintetice cari se întemeiază pe intuiţia dată. 

4. „Eu deosebesc existenţa mea proprie ca a unei fiinţe cu-: 
getătoare de alte lucruri în afară de mine, (din cari face parte 
şi corpul meu)“ este deasemenea o propoziţie analitică; căci alte: 
lucruri sunt atari lucruri cari le gândesc ca deosebite de mine.. 

Dar ori de această conştiinţă de mine însumi ar fi cumva po-- 

sibilă fără lucruri în afară de mine prin care îmi sunt date repre-- 

zentări, şi oride eu deci numai ca fiinţă cugetătoare, (fără a fi. 
om), aş putea exista, eu nu ştiu deloc prin aceasta. 

Prin urmare, prin analiza conștiinței de mine însumi nu sa. 

câştigat câtuş de puţin în gândire în general cu privire la cu-: 
noaşterea de mine însumi ca obiect. Expunerea logică a gândirii. 
în general se consideră în mod greşit ca o determinare metafi-. 

zică a obiectului. 
O mare, ba chiar unica piatră de care sar izbi toată critica. 

noastră ar fi când ar exista posilibitatea de a dovedi a priori că. 

  

este singurul lucru care face din reprezentări cugetări şi în 
care deci,. ca subiect transcendental, toate percepțiile noastre: 
trebuesc găsite şi deoarece noi, afară de această semnificaţie lo- 
gică a Eului, nu avem nicio cunoştinţă despre subiectul în 
sine, ce anume stă la baza lui, precum şi a tuturor cugetărilor, . 
ca substrat. 'Totuş putem admite preabine valabilitatea pro- 
poziţiei: sufletul este substanță, dacă numai ne mulţumim cu fap- 
tul: că acest concept al nostru nu ne duce câtuș de puţin mai 
departe, sau că nu poate să ne înveţe vreuna din concluziile 
obicinuite ale psihologiei pretinse raţionale, ca d. e. durata per- 
petuă a sufletului în toat: schimbările şi chiar la moartea omu-- 
lui, că el deci înseamnă o substanţă numai în idee, dar nu în: 
realitate. 

Al doilea paralogism, al simplicităţii 

Acel lucru a cărui acţiune nu poate fi considerată nicicând 
ca o concurență a multor lucruri în acţiune este simplu, 

Or, sufletul, sau Eul cugetător, este un atare lucru: Deci etc..
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toate fiinţele cugetătoare sunt în sine substanțe simple, şi ca 

atari deci, (ceeace e o consecință din acelaș argument), poartă 

nedespărţit în sine personalitate şi au conştiinţa existenţei lor 

proprii osebită de toată materia. Căci, în acest fel, noi am fi 

făcut doar un pas dincolo de lumea simţurilor, noi am fi intrat în 

câmpul noumenelor şi acuma să nu ne contesteze nimenea drep- 

tul de a ne întinde mai departe în acest câmp, de a ne stabili aci 

şi, după cum îl ajută pe fiecare steaua norocului său, de a lua 

aci posesiune. Căci propoziţia „Orice ființă cugetătoare ca atare 

este substanță simplă“ este o propoziţie sintetică a priori „de- 

oarece, mai întâi, ea depășește conceptul pus la baza ei şi adaogă 

la gândire în -general felul existenței, şi, al doilea, alătură acelui 

concept un predicat (al simplicității) care nu poate fi dat în nicio 

experienţă. Prin urmare, propoziţiile sintetice a priori nu numai 

că sunt, cum am afirmat, realizabile şi admisibile în raport cu 
obiecte ale experienţei posibile şi, anume, ca principii ale posibili- 

tăţii acestei experienţe înseș, ci ele se pot raporta şi la obiecte în 

  

Critica paralogismului al doilea al 
psihologiei transcendentale 

__ Acesta este Ahileul tuturor silogismelor dialectice ale psi- 
hologiei pure, nu cumva numai un joc sofistic ce-l născoceșşte 
un dogmatician pentru a da afirmaţiunilor sale o aparenţă 
efemeră, ci un raţionament ce pare a rezista chiar celui mai 
sever examen și reflexiuni celei mai adânci a cercetătorului, 
Iată-l. - 
„Ori şi ce substanţă compusă este un agregat din mai multe 

Şi acțiunea unui compus, sau ceea ce e inerent unui compus ca 
atare este un agregat din mai multe acțiuni sau accidente re- 
partizate între mulțimea substanțelor. Or, un efect care răsare 
din soncurenţa multor substanțe în acţiune e, fără îndoială, 
posibil, dacă acest efect e numai exterior (cum d. e. mișcarea 
unui corp este mişcarea combinată a tuturor părților sale). 
Dar. în ce priveşte cugetările, ca accidente aparţinând în în- 

inei tinţe cugetătoare, stau lucrurile altfel. Căci, presu- puneţi că compusul gândeşte: atunci fiecare parte a sa ar cu- prinde O parte a cugetării, toate la un loc însă abia cugetarea întreagă. Or, aceasta este o contradicţie. Căci, deoarece repre-
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general şi în sine; care consecință pune sfârşit întregei acestei 
critice și ar impune să lăsăm toate lucrurile cum au fost. Dar pri- 
mejcia nu e aci așa de mare, dacă privim lucrurile mai de a- 
proape. 

In procedeul psihologiei raţionale domină un paralogism care 
e reprezentat prin următorul silogism raţional: 

Ceeace nu poate fi gândit în altfel decât ca subiect nici nu 

există în aitfel decât ca subiect şi este deci substanță. 
Or, o ființă cugetătoare, considerată numai ca atare, nu poate 

fi gândită în ait [ei decât ca subiect. 
Prin urmare, ea şi există numai ca atare, deci ca substanță. 

In majoră se vorbeşte despre o fiinţă care în general poate 

fi gândită supt toate raporturile, prin urmare şi aşa cum poate 

fi dată în intuiţie, În minoră însă, e vorba de aceeaș ființă 

numai întrucât ea se consideră pe sine însăş ca subiect numai 

cu privire la gândire şi la unitatea conștiinței, nu însă şi în acelaș 

timp în raport cu intuiţia, prin care ea e dată gândirii ca obiect. 
. 
  

zentările cari sunt repartizate între diferite fiinţe, (d. e. cuvintele 
izolate ale unui vers) nu formează nicicând o cugetare în- 
treagă (un vers): cugetarea nu poate fi inerentă unui compus 
ca atare. Ea e posibilă deci numai într'o singură substanță care 
nu-i un agregat din multe, deci este absclut simplă *). 

Aşazisul nervus probandi al acestui argument e cuprins în 
propoziţia: că multe reprezentări trebue să fie cuprinse în 
unitatea absolută a subiectului cugetător pentru a constitui o 
cugetare, Această propoziţie însă nimene nu o poate dovedi 
din concepte. Căci cum ar vrea el oare s'o înceapă pentru a o 
face? Propoziția: O cugetare nu poate fi decât efectul unității 
absolute a ființei cugetătoare, nu poate fi considerată ca ana- 
litică. Căci unitatea cugetului care se compune din multe repre- 
zentări e colectivă şi se poate raporta, numai din punct de 
vedere al conceptelor, totatât de bine la unitatea colectivă a 
substanţelor cari o produc, (precum mișcarea unui corp e miş- 
carea compusă a tuturor părţilor sale) ca şi la unitatea abso- 

* )E foarte lesne de a da acestei dovezi preciziunea formei scolastice 

obicinuite. Dar, pentru scopul meu, este acuma de ajuns de a pune supt 

ochi simplul argument, chiar în forma populară.
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In acest fel se scoate concluziunea per sophisma figurae dictionis, 

deci printr'un raţionament înşelător *). 

Că această rezolvire a renumitului argument într'un paralo- 

gism e, așa, foarte exactă, se poate vedea lămurit întorcându-ne 

privirea spre. Nota generală la reprezentarea sistematică a prin- 

cipiilor şi la Secţiunea despre noumene, unde s'a dat dovada că 

conceptul unui lucru care pentru sine poate exista ca subiect, 

*) Gândirea e luată în cele două premise într'un înţeles cu totul deo- 

sebit: în majoră, aşa cum se raportează la un obiect în general (deci cum 

ar putea fi dată în intuiţie), în minoră însă numai cum există în raport 

cu conştiinţa de sine „unde deci nu se cugetă la niciun obiect „ci se re- 

prezintă numai raportarea la sine ca subiect (ca formă a gândirii). In 

cea dintâi se vorbeşte de lucruri cari nu pot fi gândite altfel decât ca 

subiecte, în a doua însă se vorbeşte nu de lucruri, ci de gândire, 

(făcându-se abstracţie de tot obiectul), în care Eul serveşte totdeauna ca 

subiect al conştiinţei; deaceea în concluziune nu poate urma „Eu nu pot 

exista decât ca subiect“, ci numai „In gândirea existenţei mele Eu nu mă 
pot întrebuința pe mine decât ca subiect al judecății, ceea ce-i o propoziţie 
identică care nu descopere absolut nimic asupra modului existenţei mele. 

  

lută a subiectului. După regula identităţii deci, necesitatea pre- 
supoziţiei unei substanţe simple, într'un cuget compus, nu poate 
fi înţeleasă. Dar, că aceeaş propoziţie să fie cunoscută în mod 
sintetic şi cu totul a priori numai din concepte, nu se va în- 
cumeta să susţie niciun om care înțelege temeiul posibilității 
propoziţiilor sintetice a priori, aşa cum l-am expus noi mai 
sus, 

Or, e şi imposibil de a deriva această unitate necesară a 
subiectului, ca condiţie a posibilităţii oricărui cuget, din expa- 
rienţă. Căci aceasta nu dă de cunoscut nicio necesitate, nemai- 
amintind că conceptul unităţii absolute depăşeşte cu mult sfera 
ei. De unde luăm noi oare această propoziţie pe care se înte 
meiază întregul raţionament psihologic? 

E evident: că, vrârid a ne reprezenta o ființă cugetătoare, 
trebue să ne punem în locul ei şi deci să substituim obiectului 
pe care vroiam să-l considerăm, subiectul nostru propriu. (ceea ce în niciun altfe] de cercetare nu e cazul) şi că noi cerem 
numai deaceea unitate absolută a subiectului “pentru o cuge- 
tare, deoarece dealtminteri nu s'ar putea zice: Eu cuget (diver- 
sul într'o reprezentare). Căci, deşi totalitatea cugetului ar pu-
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dar nu ca simplu predicat, încă nu cuprinde în sine nicio rea- 
litate obiectivă, deci că nu se poate şti ori de i s'ar putea atribui 
pretutindeni un obiect, neînțelegându-se posibilitatea unui atare 
mod de existenţă, prin urmare că el nu constitue absolut nicio 
cunoaștere. Dacă deci acest concept, subt denumirea unei sub- 
stanțe, ar fi să însemne un obiect ce poate fi dat; dacă ar fi 
să devină o cunoaştere: atunci la bază trebue pusă o intuiţie 
persistentă ca condiţie indispensabilă a realităţii obiective a unui 
concept, anume ceva prin care numai e dat obiectul. Or, în in- 
tuiţia internă noi n'avem nimic persistent, căci Eul este numai 
conștiința gândirii mele ; ne lipseşte deci, dacă ne oprim numai 
la gândire, şi condițiunea necesară de a aplica conceptul sub- 
stanței, adică al unui subiect existent pentru sine, la sine însuş 
<a fiinţă cugetătoare, şi simplicitatea substanţei legată de aceasta 
dispare cu desăvârşire cu realitatea obiectivă a acestui concept 
şi se transformă într'o simplă unitate calitativă logică a con- 
ştiinţei de sine în gândire în general, fie subiectul compus sau ba. 

  

tea fi divizată şi repartizată între multe subiecte, totuş Eul 
subiectiv nu poate fi divizat şi împărţit şi aceasta doar presu- 
punem la toată gândirea. 

Prin urmare, şi aici, ca şi în paralogismul precedent, rămâne 
propoziţia formală a apercepţiei: Eu cuget, temeiul pe care psi- 
hologia raţională îndrăzneşte a-şi sprijini lărgirea cunoaşterilor 
sale, propoziţie care fără îndoială nu este nicio experienţă, ti 
este forma apercepţiei care-i inerentă oricărei experienţe şi o 
precedează, totuș însă trebue considerată, în raport cu o 
cunoaștere posibilă în general, oricând ca a condiţie numai su- 
biectivă a ei, din care pe nedrept facem o condiție a posibilităţii 
unei cunoașteri a lucrurilor, anume un concept despre fiinţa cu- 

getătoare în general, deoarece pe aceasta nu ne-o putem repre- 

zenta fără a ne pune pe noi înşine, cu formula conștiinței noastre, 
în locul oricărei alte fiinţe inteligente. 

Dar, simplicitatea insului meu (ca suflet) nici nu se conclude 
de fapt din propoziţia: Eu cuget, ci cea dintâi se găsește acuma 
în orice cuget însuș. Propoziția: Eu sant simplu, trebue consi- 
derată ca expresie nemijlocită a apercepției, aşa cum pretinsul 
raţionament al lui Descartes, cogito ergo sum, de fapt e tau- 
tologic, dat fiind că acest cogito (sum cogitans) exprimă ne-
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Respingerea demonstraţiei lui Mendelssohn despre 
persistența sufletului 

În argumentul obicinuit, menit a dovedi: că sufletul, (dacă se 

admite că el este o ființă simplă), nu poate înceta să existe 
prin descompunere, acest filosof pătrunzător îi observă repede 
insuficiența de a asigura sutietului continuitatea necesară, dat 

fiind că am mai putea admite încetarea existenţei sale prin 
dispariție. In al său Phaedon deci, el căută să-l apere de 

această efemeritate, care ar fi o adevărată. nimicire, prin aceea 
că se încumetă să dovedească cumcă o fiinţă simplă nu poate 

nicidecum să înceteze a exista, deoarece, neputând fi doar mic- 

şorată și neputând deci pierde încetul cu încetul ceva din exi- 

stența sa şi să se transforme așa pe nesimţite în nimic, (dat 

fiind că n'are în sine părţi, deci nici pluralitate), între clipa 
în care este şi clipa în care nu mai este nu sar găsi niciun 

timp, ceeace-i imposibil. Dar el nu se gândi că, deşi noi îi ad- 
mitem sufletului această natură simplă, anume, deoarece el nu 

conține o divessitate de părți una în afară de alta, deci nicio: 

  
  

mijlocit realitatea. Eu sunt simplu nu înseamnă însă nimic mai 
mult decât că această reprezentare: Eu, nu cuprinde în sine 
nici cea mai neînsemnată diversitate şi că ea este unitate ab. 
solută (deşi numai logică). 

Prin urmare, aşa de renumita dovadă psihologică se înte- 
meiază numai pe unitatea indivizibilă a unei reprezentări care 
dirijează numai verbul cu privire la o persoană. Dar e evident: 
că subiectul inerenței, prin Eul legat de cugetare, e arătat 
numa: în mod transcendental, fără a se observa nici cea mai 
neînsemnată însuşire a sa, sau, în general, fără a se cunoaşte 

sau şti ceva despre el. E] înseamnă un ceva în general (subiezt 
transcendental), a cărui reprezintare fără îndoială că trebue 
să fie simplă, chiar din cauza că au determinăm nimic despre 
el, precum cert, e că nu se poate reprezenta nimic mai simplu 
decât prin conceptul de un simplu ceva. Simplicitatea însă & 
reprezentării despre un subiect nu e deaceea o cunoaștere des- 
pre simplicitatea subiectului însuş, căci de însuşirile lui se face
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mărime extensivă, totuşi nu i se poate contesta, așa de puţin ra 
oricărei alte existenţe, mărime intensivă, adică un grad de rea- 
litate cu privire la toate facultăţile sale, ba chiar la tot ce con- 
stitue existența, grad care poate scădea prin toate infinit de 
multele grade mai mici şi poate astfel preface în nimic pre- 

tinsa substanță, (lucrul a cărui persistenţă dealtminteri nu este 

acuma bine asigurată), deși nu prin descompunere, totuş, prin 

slăbirea treptată (remissio) a forţelor ei, (deci prin elangves- 
cență, dacă mi-i îngăduit să mă servesc de această expresie). 
Căci, chiar conştiinţa are totdeauna un grad ce oricând mai 

poate fi micşorat *), prin urmare şi facultatea de a avea con- 

*) Claritatea nu este ,cum zic logicienii, conştiinţa unei reprezentări; 

căci un anumit grad al conştiinţei, care însă nu ajunge pentru amintire, 

se va găsi doar în multe reprezentări obscure, deoarece fără nicio con- 

ştiinţă noi nam face nicio deosebire în legătura unor reprezentări ob- 

scure, ceea ce putem doar face cu privire la notele multor concepte, 

(cum e cel de drept şi echitate sau cele ale muzicianului când prinde 

deodată multe note într'o fantazie). Ci o reprezentare e clară, în care 

conştiinţa ajunge pentru conştiinţa deosebirii ei de alte reprezen- 

tări. Dacă aceasta ajunge pentru deosebire, dar nu pentru conştiinţa deo- 

sebirii, reprezentarea ar trebui numită încă obscură. Prin urmare, există 

infinit de multe grade ale conştiinţei până la dispariţie. 

  

cu totul abstracţie când îl arătăm numai prin expresiunea Eu, 

cu desăvârşire goală de conţinut, (pe care eu o pot aplica la 
orice subiect cugetător). 

Atâta e cert: că, prin expresia Eu, eu îmi gândesc totdeauna 

o unitate absolută, dar logică, a subiectului (simplicitate), dar 

nu că eu cunosc prin aceasta simplicitatea reală a subiectului 

meu. Aşa precum propoziţia: eu sunt substanţă, nu înseamnă 

nimic decât categoria pură, de care eu in concreto nu pot face 

nici o întrebuințare (empirică): astfel îmi este îngăduit să 

spun: Eu sunt o substanță simplă, adică a cărei reprezentare 

nu conține nicicând o sinteză a diversului; dar acest concept, 

sau şi această propoziţie nu ne învaţă absolut nimic cu privire 

la mine însumi ca obiect al experienţei, deoarece conceptul sub- 

stantei înseş se întrebuinţează numai ca funcţiune a sintezei, 

fără a se pune la bază intuiţie, deci fără de obiect, şi e valabil 

numai despre condiţiunea cunoaşterii noastte, dar nu despre 

Kant. Critica raţiunii pure. | 21
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ştiinţă de sine, şi aşa toate celelalte facultăți. Aşa dar, per- 
sistenţa sufletului ca simplu obiect al simțului intern rămâne 
nedemonstrată şi chiar îndemonstrabilă, deşi persistenţa sa în 
viaţă, unde fiinţa cugetătoare (ca om) își este totodată un 
obiect al simțurilor externe, e pentru sine clară; aceasta insă 
nu-l satisface deloc pe psihologul raţionalist care întreprinde 
a dovedi prin simple concepte persistența sufletului chiar din- 
colo de viaţă *). " 

  

*) Aceia cari „pentru a pure în curs o nouă posibilitate, cred a fi 
făcut destul dacă se opresc cu încăpăţinare la atirmaţiunea că nu li se 
poate arăta nici o contradicţie în ipotezele lor, (cum sunt toţi aceia cari 
cred a înţelege posibilitatea gândirii, despre care ei au un exemplu nu- 
mai în intuiţiile empirice în viața omenească, şi după încetarea vieţii), 
pot fi puşi în mare încurcătură prin alte posibilităţi cari nu sunt cu 
nimic mai puţin îndrăzneţe. Aşa e posibilitatea diviziunii unei substan ţe 
simple în mai multe substanţe şi, invers, contopirea (coaliția) mai multor 
substanţe în una simplă. Căci, deşi divizibilitatea presupune un compus 
totuş ea nu cere în mod necesar un compus de substanţe, ci numai de 
grade (ale diferitelor facultăţi) ale uneia şi aceleiaş substanţe. Or, totaşa 
cum ne putem gândi toate forţele şi facultăţile sufletului, chiar pe cea a 

  

un lucru oarecare ce l-am putea indica. Vom încerca acuma să vedem pretinsa utilitate a acestei propoziţii. 
Oricine trebue să mărturisească: că afirmaţia despre natura simplă a sufletului are o valoare oarecare numai într'atâta că prin aceasta eu pot distinge acest subiect de toată materia şi pot pune sufletul în afară de caducitatea căreia-i este supusă totdeauna materia. Pentru această întrebuințare e şi menită, bine zis, propoziţia de mai sus, din care cauză ea e şi expri- mată mai adeseori astfel: sufletul nu este corporal. Or, dacă pot arăta: că, deşi acestei Propoziţii cardinale a psihologiei ra- ționale i se admite, în semnificaţia pură a unei simple judecăţi raţionale, (din categorii pure), toată valabilitatea obiectivă, (tot ce cugetă e substanță simplă), totuş nu se poate face nici cea mai neînsemnată întrebuințare de această propoziţie cu pri- vire la eterogeneitatea, sau înrudirea sufletului cu materia: ace- asta va fi totatâta ca şi cum eu aș fi arătat că această pretinsă jiumoaştere psihologică intră în câmpul simplelor idei cărora le P) şte rea itatea întrebuințării obiective. n Estetica transcendentală noi am dovedit într'un mod in-
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Or, dacă luăm propoziţiile noastre precedente, aşa cum şi 
trebuesc luate ca valabile pentru. toate fiinţele cugetătoare în 
psihologia raţională considerată ca sistem, în legătură sintetică 
şi dacă parcurgem, plecând dela categoria relaţiunii cu propo- 
ziţia „Toate fiinţele cugetătoare sunt ca atari substanțe”, îndărăt 
seria lor până ce cercul se închide, noi întâlnim la sfârşit 
existența lor, despre care ele, în acest sistem, hu numai că au 

  

conştiinţei, ca scăzute pe jumătate, dar totuş ca să rămână încă substanţă, 
aşa ne putem reprezenta fără contradicţie si această jumătate stinsă ca 

păstrată, dar nu în suflet, ci în afară de el, numai că, deoarece aci tot «. 
este oarecum real în el, prin urmare are un grad, deci toată existenţa 
ei, aşa că nimic nu lipseşte, a fost şumătăţită, ar rezulta apoi afară de 
el o substanţă osebită. Căci, pluralitatea care a fost divizată a existat! 
acuma înainte, dar nu ca pluralitate a substanţelor, ci a oricărei realități 

ca cvantum al existenţei în ea, şi unitatea substanţei a fost numai un 
mod de a exista, care, prin această diviziune singură, a fost transfor- 

mat întro pluralitate a subsistenţei. Aşa însă sar putea contopi iarăş mai 
„multe substanțe simple în una, unde nu sar pierde nimic decât numai 
pluralitatea subsistenţei, dat fiind că una ar conţinea în sine gradul rea- 
lităţii tuturor celorlaite la un loc, şi poate că substanţele simple cari ne dau | 

  

contestabil: cumcă corpurile sunt simple fenomene ale simțului 
nostru extern şi nu obiecte în sine. În acest fel, noi putem 
spune cu dept cuvânt: că subiectul nostru cugetător nu e cor- 

poral, ceea ce înseamnă: că, fiind reprezentat de noi ca obiect 
ai simțului intern, el, întrucât cugetă, nu poate fi obiect al 
simțurilor externe, adică fenomen în spaţiu. Or, aceasta vra 
să zică atâta: nicicând între fenomene exterioare nu putem 
întâlni fiinţe cugetătoare ca atari, sau, noi nu putem intui în 
exterior gândurile lor, conştiinţa lor, dorinţele lor etc.; căci 
toate aceste aparţin simțului intern. De fapt, acest argument 

pare a fi şi cel natural şi popular la care a ajuns din capul 
locului chiar cel mai comun intelect, începând acuma foarte de 
timpuriu a considera sufletele ca fiinţe cu totul deosebite de 
corpuri. 

Or, deşi extensiunea, impenet:abilitatea. compozițiunea şi 
mișcarea, pe scurt tot ce numai ne pot,da simţurile externe, 
nu vor fi gând, sentiment, înclinaţiune sau hotărîre sau vor 
conţinea de acestea ce nu sunt nicăiri obiecte ale intuiţiei ex- 
terne, totuş acel ceva care stă la baza fenomenelor exterioare,
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conştiinţă în mod independent de lucrurile exterioare, ci o şi 

pot determina chiar de la şine (în vederea persistenţei, care a- 

parţine în mod necesar caracterului substanţei). De aci ur- 

mează însă că idealismul, în chiar acelaș sistem raționalist, e ine- 

vitabil, cel puţin cel problematic, şi, că, dacă existenţa lucru- 

fenomenul unei materii (fără îndoială însă nu printr'o influenţă mecanică 

sau chimică asupra olaltă, dar totuş printr'o influenţă nouă necunoscută, 

al cărei grad singur ar constitui fenomenul) ar produce, prin atare diviziune 

dinamică a sufletelor părintești ca mărimi intensive, suflete de copii, 

pe când acele şi-ar completa pierderea iarăş prin coaliţie cu materie nouă 

de acelaş fel. Prea departe de mine să atribui unor astfel de himere câtuş 

de puţină valoare sau valabilitate, ba şi principiile de mai sus ale Ana- 

liticei au accentuat îndeajuns ca să nu facem de categorii (cum e cea 

a substanţei) altă întrebuințare decât empirică. Dacă însă raţionalistul e 

destul de îndrăzneţ să facă o fiinţă existentă pentru sine din simpla facul- 

tate de gândire fără vreo intuiţie persistentă prin care ar fi dat un 
obiect, numai din cauza că unitatea apercepţiei în gândire nu-i îngădue 9 
explicare prin ceea ce-i compus, pe când el ar face mai bine să mărtu- 
risească că nu ştie să explice posibilitatea unei naturi cugetătoare; dece 
oare materialistul, deşi el poate totatât de puţin să invoce expe- 
rienţa în sprijinul posibilităţilor sale, n'ar fi îndfeptăţit la aceeaş îndrăz- 
neală de a se servi de principiul său pentru întrebuinţarea contrară păstrând 
totuş unitatea formală a celui dintâiu ? 

  

care afectează simțul nostru aşa că dobândește reprezentările 
de spaţiu, materie, figură, etc., acest ceva, considerat ca nou- 
menon (sau mai bine zis, ca obiect transcendental), ar putea 
fi prea bine totodată subiectul gândirilor, cu toate că, prin 
modul cum prin aceasta e afectat simţul nostru extern, noi nu 
putem dobândi nicio intuiţie despre reprezentări, voințe, etc., 
ci numai despre spaţiu şi determinaţiunile sale. Acest ceva însă 
nu e extensiv, nu e impenetrabil, nu e compus, deoarece toate 
aceste predicate nu se raportează decât la senzibilităte şi in- 
tuiţia ei, întrucât suntem afectaţi de atari obiecte (nouă dealtfel 
necunoscute). Aceste expresii însă nu fac deloc să se cunoască 
despre ce fel de obiect e vorba, ci numai: că acestui obiect, 
cind de asa fel că e considerat în sine fără relație cu simţurile 
exterioare Dac por atribui aceste predicate ale fenomenelor 
dire, nu-i . » predicatele simțului intern, reprezentări şi gân- , i Sunt contradictorii. Prin urmare, chiar prin admite-
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rilor exterioare nu este deloc necesară pentru determinarea e- 
xistenţei noastre proprii în timp, atunci e şi cu totul în zadar să 
admitem acea existenţă, fără a o putea dovedi cândva. 

Dar, dacă urmăm procedeul analitic, unde stă la bază ca dat 
acel „Eu cuget“, ca o propoziţie ce cuprinde acuma în sine o e- 
xistență, deci unde modalitatea stă la bază, şi dacă analizăm acea 

propoziţie pentru a cunoaşte conţinutul ei, dacă şi cum anume 
acest Eu determină numai prin aceasta existenţa sa în spațiu 

sau timp, atunci propoziţiile psihologiei raţionale ar pleca nu de 
la conceptul unei ființe cugetătoare în general, ci dela o reali- 
tate şi, din modul cum e gândită aceasta, după ce sar fi înlă- 
urat tot ce-i în ea empiric, sar conclude ceea ce aparţine unei 

ființe cugetătoare în general, precum arată tabela următoare : 

1 
Eu cuget, 

2 3 
«ca subiect, ca subiect simplu, 

4 
ca subiect identic, 

în fiecare stare a gândirii mele. 

  

rea şimplicităţii naturii sale, sufletul omenesc nu se deosebeşte 
deloc îndeajuns de materie, cu privire la substratul său, dacă-l 
considerăm (cum trebue să o facem) numai ca fenomen. 

Dacă materia ar fi un obiect în sine, ea sar deosebi, ca 
fiinţă compusă, cu totului tot de suflet, ca fiinţă simplă. Or, ea 
este numai simplu fenomen exterior, al cărui substrat nu se 
«unoaşte prin nici un fel de predicate ce s'ar putea indica; deci 
eu pot prea bine presupune despre substrat că e în sine simplu, 
deşi, în modul cum afectează stmfurile noastre, el produce în 
noi intuiţia extinsului şi deci a compusului, şi că aşadar sub- 
stanţa, căreia cu privire la simţul nostru extern i se atribue ex- 
tensiune, în sine cuprinde gândiri ce pot fi reprezentate cu coa- 
ştiinţă prin propriul lor simț intern. In acest fel, acelaş lucru 
«are într'o privinţă se numeşte corporal, ar fi în altă privință 

totodată o fiinţă cugetătoare ale cărei gândiri noi fără în- 
doială nu le putem intui, dar totuș putem intui semnele lor în 
fenomen. Prin aceasta s'ar înlătura expresia că numai sufletele
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Or, deoarece aci, în propoziţia a doua, nu se hotărăște dacă. 

eu pot exista şi pot fi gândit numai ca subiect şi nu şi ca pre- 
dicat al altui subiect, conceptul unui subiect e luat aci 

numai din punct de vedere logic, şi rămâne nehotărât dacă prin. 

e! să se înţeleagă substanță sau ba. Dar în propoziţia a treia, 
unitatea absolută a apercepţiei, simplul Eu în reprezentare, la. 

care se raportează toată legătura sau separaţiunea care con- 

stitue gândirea, devine importantă şi pentru sine, deși încă 

n'am hotărât nimic asupra însuşirii sau subsistenței subiectu- 

lui. Apercepţia este ceva real şi simplicitatea ei e cuprinsă a- 

cuma în posibilitatea ei. Or, în spaţiu nu e nimic real ce ar fi 

simplu; căci punctele, (cari constituesc singurul lucru simplu 
în spaţiu, sunt numai limite, dar nu sunt ele înseși ceva ce 

servește, ca parte, pentru a constitui spațiul. Aşadar, urmează. 

de aci imposibilitatea unei explicări a însuşirii Eului meu (nu- 
mai ca subiect cugetător) prin principii ale materialismului. 

  

  

(ca feluri osebite de substanțe) gândesc; s'ar spune, dimpotrivă, 
ca de obiceiu, că oamenii gândesc, adică acelaş lucru care, ca 
fenomen exterior, e întins, în intern (în sine) e subiect, car2. 
nu e compus, ci e simplu şi cugetă. 

Dar, fără a îngădui astfel de ipoteze, se poate observa în 
general: că, dacă prin suflet eu înțeleg o ființă cugetătoare în. 
sine, chiar în sine acuma ar fi nepotrivită întrebarea: dacă su- 
fletul anume ar fi sau nu de acelaș fel ca şi materia (care nu 
e niciun obiect în sine, ci numai un fel de reprezentări în noi); 
căci aceasta se înţelege acuma dela sine că un lucru în sine € 
de altă natură decât determinaţiunile cari constituesc numai 
starea sa, 

Dacă însă nu comparăm Eul cugetător cu materia, ci cu în- 
teligibilul care stă la baza fenomenului exterior pe care-l nu- 
mim materie: atunci noi, deoarece despre cel din urmă nu știm absolut nimic, nici nu putem spune: că sufletul se deosebeşte 
de acesta în intern dintr'un punct de vedere oârecare. 
Sa deci, conştiinţa simplă nu e o cunoaştere a naturii sim- 

ple a subiectului nostru întrucât ar fi să se deosebească prin aceasta de materie ca ființă compusă. ii sg Aug STERE de a determine, în propriu cu obiectele experienţ i externe. ceea a ps sază ţei externe, ceea ce caracterizează
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Deoarece însă existența mea, în prima propoziţie, e considerată 
dată, întrucât nu se zice: „orice fiinţă; cugetătoare există“, 
(ceeace ar exprima totodată necesitatea absolută şi deci prea 
„mult despre ele), ci numai: „eu exist cugetând“, atunci această 
propoziție e empirică şi nu poate determina existenţa mea de- 
cât cu privire la reprezentările mele în timp. Deoarece însă, 
pentru aceasta, eu am iarăş nevoie de ceva persistent, ceeace, 
întrucât mă gândesc pe mine, nu-mi este de loc dat în intuiţia 
internă, atunci modul cum exist, fie ca substanţă sau 'ca acci- 
«dent, nu se poate de loc determina prin această simplă con- 
ştiinţă de sine. Deci, dacă materialismul nu e potrivit pentru 
modul ide explicare a existenței mele, şi spiritualismul este tot 
aşa de insuficient pentru aceasta, şi consecința este că noi nu 
putem cunoaşte nimic, în nici un fel, oricare ar fi, despre în- 
suşirea sufletului nostru în ce priveşte posibilitatea existenței 
ssale separate în general. Şi cum ar fi şi posibil să depășim ex- 
perienţa, (existenţa noastră în viață), prin unitatea conştiinţei, 
  

şi deosebește natura acestui Eu, atunci, de ne place, n'avem 
„decât să mai pretindem a şti: că Eul cugetător, sufletul, (un 
“nume pentru obiectul transcendental al simțului intern) ar fi 
simplu; această expresie n'are totuș, pentru acest motiv, nicio 
întrebuințare ce s'ar întinde asupra unor obiecte reale şi nu 
“poate deci lărgi câtuş de puţin cunoaşterea noastră. 

Aşa cade, prin urmare, toată psihologia raţională cu spriji- 
«nul ei principal, şi noi nu putem spera, totatât de puţin aci, 
ca dealtminteri cândva, să extindem cunoaşterile noastre prin 
simple concepte, (încă mai puţin însă prin simpla formă su- 
biectivă a tuturor conceptelor noastre, conştiinţa), fără relaţie 
“cu o experienţă posibilă, mai ales că chiar conceptul funda- 
menta] al unei naturi simple e de aşa fel că el nu poate fi găsit 
nicăiri în experienţă, şi deci nu există nicio cale de a ajunge la 

'el ca la un concept valabil în mod obiectiv. 

AL treilea paralogism, al personalității 

Ceea ce are conştiinţă de identitatea numerică de sine însuş 
în diferite timpuri este, din acest punct de“vedere, o persoană: 

Or, sufletul este etc. 
Deci sufletul este o persoană.
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pe care noi înşine o cunoaştem numai prin faptul că avem de 

ea neapărată nevoie pentru posibilitatea experienţei, ba chiar 

să întindem cunoaşterea noastră asupra naturii tuturor fiinţelor 

cugetătoare în general prin propoziția empirică, dar nedeter- 

minată cu privire la tot felul de intuiție, „Eu cuget? 
Nu există deci o psihologie rațională ca doctrină care ne-ar 

da un adaos la cunoaşterea de noi înşine, ci numai ca disciplină, 

care pune raţiunii speculative, în acest câmp, hotare ce nu se 

pot trece, pedeoparte pentru a nu se arunca în braţele materia- 

lismului fără de suflet, pe de altă parte pentru a nu se pierde 

rătăcind în spiritualismul care pentru noi n'are nici un temeiu 

în viaţă, ci mai vârtos ne aminteşte de a considera acest refuz 

al raţiunii de a da răspuns satisfăcător la întrebările curioase 

cari trec dincolo de viața aceasta, ca un semn ce ne dă ea de 

a întoarce cunoaşterea de noi înşine dela sterila speculațiune 

neînfrânată, îndreptând-o spre o rodnică întrebuințare practică; 

  

Critica paralogismului al treilea al psihologiei transcendentale 

Dacă vreu să cunosc prin experiență identitatea numerică € 
unui obiect extern, voiu observa cu atenţie ceea ce-i persistent 
în acel fenomen la care, ca subiect, se raportează toate cele- 
lalte ca determinațiune şi voiu nota identitatea acelui subiect 
în timpul când toate celelalte se schimbă. Or, eu sunt un obiect 
al simțului intern şi rot timpul e numai forma simțului intern. 
Prin urmare eu raportez toate şi fiecare din determinaţiunile 
mele succesive la Eul numeric-identic, în tot timpul, adică în 
forma intuiţiei interne a Eului meu propriu. Din acest punct de 
vedere, personalitatea sufletului n'ar trebui considerată aici 
chiar ca o concluzie, ci ca o propoziţie cu totul identică a con- 
Ştiinţei de sine în timp şi aceasta este şi cauza pentru care ea e 
valabilă a priori. Căci, ea nu spune de fapt nimic mai mult de- 
cât că în tot timpul în care am conştiinţă de mine, eu am conştiin- 

ță de acest timp ca aparţinând unităţii Eului meu, şi e totuna 
ori de zic: acest tot timpul este în mine, ca unitate individuală, 
sau eu mă aflu, cu identitate numerică, în tot timpul acesta. 

Identitatea persoanei se găseşte deci în mod inevitabil în 
propria mea conştiinţă. Dacă mă consider însă, din punctul de 
vedere al altuia (ca obiect a] intuiţiei sale externe), acest ob- 
servator extern mă cumpenește pe mine mai întâiu în timp, căci
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întrebuințare care, chiar dacă se raportează oricând numai la 
„obiecte ale experienţei, totuş îşi ia principiile dela ceva mai 
înalt şi determină conduita aşa ca şi cum menirea noastră s'ar 

întinde nesfârşit de departe peste experienţă, deci dincolo de 
viața aceasta. 

Din toate aceste vedem că o simplă neînțelegere a dat naş- 

tere psihologiei raţionale. Unitatea conştiinţei care stă la baza 
<ategoriilor, se ia aci drept intuiţie a subiectului ca obiect, a- 
plicându-i-se apoi categoria substanţei. Ea este însă numai u- 
nitatea în gândire, prin care singură nu e dat niciun obiect, la 

care deci categoria substanței, care presupune totdeauna intuiție 
dată, nu poate fi aplicată şi, prin urmare, acest subiect nici 
nu poate fi cunoscut. Subiectul categoriilor deci, prin faptui 

că le gândeşte pe aceste, nu poate dobândi un concept despre 

  

în apercepţie timpul e reprezentat, bine zis, numai în mine. Cu 
toate deci că el va admite Eul care însoţeşte toate reprezen- 
tările mele în tot timpul în conștiința mea, şi anume cu iden- 
titate perfectă, totuş el nu va conclude încă din acest Eu la 
persistenţa obiectivă de mine însumi. Căci, deoarece în acest 
caz timpul în care mă pune observatorul nu e acela care se 
găseşte în senzibilitatea mea proprie, ci acela ce se găsește în 
a sa, identitatea care e unită în mod necesar cu conștiința mea, 
nu e unită de'aceea cu a sa, adică cu intuiţia externă a subiec- 
tului meu. 

Identitatea conştiinţei de mine însumi în diferite timpuri este 
deci numai o condiţie formală a gândirilor mele şi a înlănțuirii 
lor, dar nu dovedeşte deloc identitatea numerică a subiectului 
meu, în care, cu toată identitatea logică a Eului, totuş poate să 
fi intervenit o astfel de schimbare care nu îngădue de a păstra 
identitatea sa; deşi perrhite de a-i atribui încă un Eu de acelaş 
nume, care, în orice altă stare, chiar în schimbarea subiectului, 
ar putea păstra totuş oricând cugetarea subiectului precedent 
şi ar putea-o astfel transmite celui următor *). 

*) O sferă elastică care întâlneşte pe alta în direcţie dreaptă îi împăr- 

tăşeşte acesteia toată mişcarea sa, deci toată starea sa (dacă considerăm 

numai locurile în spaţiu). Or, admiteţi, după analogia cu astfel de cor- 

puri, substanţe, din cari una ar face să treacă în cealată reprezentări îm- 

preună cu conştiinţa lor, atunci se va putea gândi o serie întreagă de sub-
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sine însuş ca despre un obiect al categoriilor; căci pentru a le 

gândi pe aceste, el trebue să pună la bază pura sa conştiinţă 
de sine, care trebuia doar explicată. Totaşa, subiectul, în care 
reprezentarea timpului își are temeiul originar, nu-şi poate 
determina prin acest fapt existenţa sa proprie în timp, şi dacă 
acest din urmă lucru nu e posibil, atunci şi cel dintâiu, anume 
determinarea de sine însuş (ca ființă cugetătoare în general) 
nu poate avea loc cu ajutorul categoriilor *). 

% 
2 + 

  

”) Acel „Eu cuget” este, cum s'a spus acuma, o propoziţie empirică şi 
cuprinde în sine propoziţia „Eu exist“. Dar eu nu pot zice „Tot ce cu- 
getă există”, căci atunci însuşirea gândirii ar face din toate fiinţele cari 
c au ființe necesare. Deaceea, existența mea nici nu poate fi conside- 
rată ca o consecinţă din propoziţia „Eu cuget“, cum o credea Descartes, 
(deoarece de altfel ar trebui să precedeze majora ;,Tot:ce cugetă există”), 
ci este identică cu ea. Fa exprimă o intuiţie empirică nedeterminată, a- 
dică o percepție, (deci ea dovedeşte doar, că acuma senzaţia care apar- 
ține prin urmare senzibilităţii e la baza acestei propoziţii existenţiale), 
dar ea precedează experiența menită să determine, cu privire la timp, 
obiectul percepției prin categorie, şi existenţa nu e încă aci o categorie, 

  
    

Deşi propoziţia unor şcoli din anticitate: că totul e curgător şi nimic în lume nu e persistent şi permanent, nu se poate men- ţinea îndată ce admitem substanţe, totuş ea nu e răsturnată prin unitatea conştiinţei de sine. Căci, noi inşine nu putem judeca din conştiinţa noastră asupra chestiunii/ dacă noi, ca suflet, suntem persistenţi sau ba, deoarece noi socotim la Eul nostru identic numai aceea despre ce avem conștiință, şi așa trebue să judecăm fără îndoială: că noi suntem aceiași în tot timpul de care avem conştiinţă. Din punctul de vedere al unui străin DN III 
stanţe din cari cea dintâiu ar împărtăşi starea ei împreună cu conştiinţa: ei celei de a doua, aceasta starea ei proprie împreună cu cea a celei precedente substanţei a treia şi aceasta totaşa stările tuturor substantelor precedente împreună cu a ei Proprie şi conştiinţa lor. Substanta ultimă ar avea deci conştiinţă de toate stările substanţelor schimbate înaintea ei 
<a fiind ale ei proprii, deoarece aceste stări, împreună cu conştiinţa, i-au 
f , fost transmise, şi cu toate aceste ea nu ar fi fost totuş aceeaş persoană in toate stările aceste. . 

|
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Aşa deci, o cunoaştere, căutată dincolo de hotarele experi- 
enţei posibile şi aparţinând totuş celui mai înalt interes al ome- 
mirii, întrucât ar fi să i se mulțămească filosofiei speculative, 

'se preface într'o așteptare înşelată; totuş însă severitatea cri- 

ticei, prin faptul că dovedește totodată imposibilitatea de a 
hotări ceva în mod dogmatic despre un obiect al experienţei 

  

care doar nu se raportează la un obiect dat în mod nedeterminat, ci nu- 
mai la unul despre care avem un concept şi despre care vrem să ştim 

-ori de e pus şi în afară de acest concept sau ba. O percepţie nedetermi- 

nată înseamnă aci numai ceva real ce a fost dat, şi anume, numai pentru 

gândire în general, deci nu ca fenomen, nici ca lucru în sine (noumenon), 

ci ca ceva ce există de fapt şi e arătat ca atare în propoziţia „Eu cu- 

-get'. Căci trebue de notat că, numind propoziţia „Eu cuget“ o propoziţie 

empirică, prin aceasta eu nu vreau să zic că Eul, în această propo- 

ziţie, ar fi reprezentare empirică; dimpotrivă, ea e pur intelectuală, de 

:oarece aparţine gândirii în general. Dar, fără nicio reprezentare empirică 

care dă materia pentru gândire, actul „Eu cuget“ totuş n'ar avea loc, şi 

ceea-ce-t empiric este numai condiţiunea aplicării sau a întrebuințării fa- 

“cultăţii intelectuale pure. 

  

însă, noi nu putem încă declara aceasta Ca valabil, deoarece, 
negăsind în suflet niciun fenomen persistent decât numai re- 
prezentarea de Eu care le însoţeşte şi leagă pe toate celelalte, 
noi nu putem nicicând hotări dacă acest Eu (o simplă cuge- 
tare) nu curge totașa ca şi celelalte gândiri cari sunt prin ace- 
asta înlănţuite întreolaltă. 

Dar e demn de notat că personalitatea şi presupoziţia ei, 
persistența, deci substanţialitatea sufletului trebueşte dovedită 
abia acuma. Căci, dacă am putea-o presupune, atunci de aci 
n'ar urma încă, ce-i drept, continuitatea conștiinței, dar totuş 
posibilitatea unei conştiinţe perpetue într'un subiect permanent, 
ceea ce ajunge acuma pentru personalitate, care, prin faptul 
că efectul ei e întrerupt cumva un timp, încă nu încetează ime- 
diat ea însaş. Dar această persistență nu ne este dată prin ni- 
mic înainte de identitatea numerică a Eului nostru, pe care o 
xoncludem din apercepția identică, ci se conclude abia din a- 
ceasta, (şi după ea, dacă merge după drept, ar trebui să ur- 
meze abia conceptul substanței, care singur e utilizabil din 
punct de vedere empiric). Or, cum această identitate a per- 
soanei nu urmează nicidecum din identitatea Eului. în con- 
ştiinţa a tot timpul în care eu mă cunosc: atunci nici n'am putut
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depăşind hotarul experienței, îi face raţiunii, la acest interes: 

al ei, serviciul destul de important de a o pune deasemeni la. 

adăpost împotriva oricăror afirmaţiuni posibile; ceeace nu se 

poate face în altfel decât așa că sau dovedim propoziţia noa- 

stră în mod apodictic, sau că, dacă nu reuşim, căutăm izvoarele 

acestei neputinţe, cari, dacă se găsesc în limitele necesare ale: 

raţiunii noastre, trebue să supună, în acest caz, pe orice potriv= 

mic chiar aceloraşi legi ale renunţării la toate pretenţiile unei 

aserțiuni dogmatice. 
Totuşi, prin aceasta, nu se pierde aci câtuş de puţin cu pri- 

vire la dreptul, ba chiar necesitatea admiterii unei vieţi vii- 

toare după principiile întrebuințării practice a raţiunii, unită 

cu întrebuinţarea speculativă; căci dovada numai speculativă şi 

așa n'a putut avea nicicând vreo influență asupra raţiunii o- 

menești comune. Această dovadă stă pe vârful unui fir de păr 

în aşa fei că chiar şcoala o poate ţinea acolo numai atâta timp: 

cât o lasă să se învârtească neîntrerupt în jurul lui ca un prâs- 

  

întemeia pe ea, în expunerile de mai sus, substanţialitatea su- 
fletului. 

Totuş, aşa cum rămâne conzeptul substanţei şi al simplului.. 

poate cămânea și conceptul personalităţii (întrucât e numai 
transcendental, adică unitate a subiectului, care de altfel ne: 
este necunoscut, în ale cărui detemminaţiuni însă este o desă- 
vârşită legătură prin apercepţie), şi într'atâta acest concept 
e necesar şi potrivit şi pentru întrebuințavea practică, dar cu- 
el, ca lărgire a cunoaşterii de noi înşine prin rațiune pură care 
ne dă iluzia unei continuităţi neîntrerupte a subiectului din sim- 
plul concept al Eului identic, nu ne putem mândri niriodată, 
deoarece acest concept se învârteşte totdeauna în jurul său 
propriu şi nu ne face să înaintăm în privinţa niciunei probleme 
care cere cunoaștere sintetică. Ce fel de obiect în sine (obiect 
eranscendental) e materia ne este fără îndoială cu cotul necu- 
f i Uş, persistenţa ei ca fenomen se poate observa din 
ce cani Fa e j Piezencată ca ceva exterior, Das, deoarece 

d vreu să observ simplul Eu în schimbarea tuturor re- prezentărilor, nu am nici un alt corelat al comparaţiunilor mele sisu mt ara Pat, emma operă d suri decât tautologice, în asa ie] aaa întrebănile, alte TESpn- , Ş ume, că eu substituesc con-
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nel. şi ea nu constitue deci nici în ochii ei proprii o temelie 
solidă pe care s'ar putea clădi ceva. Dovezile, utilizabile pen- 
tru lume, rămân aci toate în valoarea lor întreagă, şi dimpo- 
trivă câştigă, prin înlăturarea acelor pretenţii dogmatice, în 

claritate şi convingere neartificială, punând raţiunea în pro- 
priul ei domeniu, adică în ordinea scopurilor, care este doar 

totodată o ordine a naturii. Dar apoi, fiind ea totodată o fa- 

cultate practică în sine, fără a fi limitată la condiţiunile ordi- 
nei din urmă, ea este în drept să lărgească ordinea dintâiu şi 

cu ea existența noastră proprie peste hotarele experienţei şi 

ale vieţii. Judecând după analogia cu natura ființelor vii în acea- 
stă lume, la cări saţiunea în mod necesar trebue să admită 

principiul că niciun organ, nicio facultate, niciun impuls, deci 
niinic nefolositor sau disproporționat pentru întrebuințare, deci 
nimic contrar scopului nu se găseşte, ci că totul e exact potri- 

vit scopului său în viață, judecând, zic, după aceste, omul, 

  

ceptul meu şi unitatea sa insușirilor cari îmi aparțin mie în- 
sumi ca obiect şi că presupun mai de înainte ceea ce se cerea 
să se ştie. 

Al patrulea paralogism, al idealităţii (al raportului exterior) 

Acel lucru la a cărui existență nu se poate conclude decât 
ca la o cauză de percepții date nare decât o existenţă în- 

doelnică: 
Or, toate fenomenele exterioare sunt de aşa fel: că existenţa 

lor nu e percepută în mod nemijlocit, ci se poate conclude nu- 
mai la ea ca o cauză de percepții date: 

Prin w:mare, existenţa tuturor obiectelor simțurilor externe e 
îndoelnică. Această incertitudine o numesc eu idealitate a feno- 
menelor exterioare şi teoria acestei idealităţi se cheamă idea- 
lism, în comparaţie cu care afirmaţia unei certitudini posibile 
cu privire la obiecte ale simțurilor externe, se numeşte dualism. 

Critica paralogismului al patrulez al psihologiei transcendentale. 

Mai întâiu vom supune premisele unui examen. Noi putem 
afirma cu drept cuvânt că numai ceea ce este în noi înşine
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care doar singur poate cuprinde în sine scopul final al tuturor 

acestor lucruri, ar trebui să fie singura creatură care face ex- 

cepţie. Căci dispoziţiile sale naturale nu numai după talentele 

şi impulsuiile de a le întrebuința, ci mai ales legea morală în 

el depășesc într'atâta tot folosul şi avantajul ce l-ar putea avea 

de aci în viața aceasta încât el învaţă chiar dela cea din urmă 

să preţuiască mai presus de toate simpla conştiinţă a onesti- 

tăţii sentimentelor în paguba tuturor avantajelor, ba chiar a 

iluziei gloriei postume, și că omul simte o vocațiune internă de 

a se face demn, prin conduita sa în această lume şi renunțând 

la multe foloase, de a deveni cetățeanul altei lumi mai bune 

pe care o are în idee. Acest argument puternic, care nicicând 

nu poate fi răsturnat, însoţit de o cunoaștere tot crescândă a 

iinalităţii în tot ce vedem înaintea noastră, şi de o priveliște 
în nemăsurata creațiune, deci şi de conştiinţa unei anumite 

nemărginiri în lărgirea posibilă a cunoașterilor noastre, ră- 

mâne, împreună cu un impuls corespunzător cunoaşterii, totuș 
  

poate fi perceput în mod nemijlocit, şi că numai existența mea 
proprie poate fi obiectul unei simple percepții. Prin urmare, 
existenţa unui lucru real în afară de mine (dacă acest cuvânt 
e luat în sens intelectual) nu e nici când dată percepţiei în mod 
nemijlocit, ci ea poate fi numai adăogată prin gândire la ace- 
asta, care e o modificaţie a simțului intern, ca o cauză exte- 
rioară a ei şi poate fi deci numai conclusă. Deaceea, Descartes 
a şi limitat cu drept toată percepţia, în cel mai restrâns înțeles, 
la propoziţia: Eu (ca o fiinţă cugetătoare) sunt. E anume 
evident: că, exteriorul nefiind în mine, eu nu-l pot găsi în aper- 
cepția mea. deci nici într'o percepţie, care, bine zis, nu este 
decât determinaţiunea apercepției. 

| Eu nu pot deci, la drept vorbind, percepe lucruri exterioare, 
ci pot numai conclude din percepţia mea internă la existența 
lor considerând-o pe aceasta ca efect a cărui cauză proximă e 
ceva exterior. Or, concluziunea dela un efect dat la o cauză 
determinată e totdeauna nesigură; deoarece efectul poate să 
fi izvorît din mai multe cauze. Prin urmare, în raportarea per- 
cepţiei la cauza sa, rămâne oricând îndoelnic: dacă aceasta e 
internă sau externă, dacă deci toate aşazisele percepții exte- 
Hoare nu sunt numai un simplu joc al simțului nostru intern, 
sau dacă ele se raportează la lucruri exterioare reale ca la cauza
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încă, deşi noi trebue să renunțăm a înțelege continuitatea ne- 
cesară a existenţei noastre din cunoaşterea numai teoretică 
de noi înşine. 

Incheierea deslegării paralogismului psihologic 

Aparenţa dialectică în psihologia raţională se întemeiază pe 
confundarea unei idei a raţiunii (a unei inteligențe pure) cu 
conceptul nedeterminat în toată privința al unei ființe cugetă- 
toare în general. Eu mă gândesc pe mine însumi cu scopul 
unei experiențe posibile, făcând încă abstracţie de toată expe- 

rienţa reală, şi conclud de aci că eu aş putea avea conştiinţă 
de existenţa mea şi în afară de experienţă şi de condiţiunile ei 

empirice. Prin urmare, eu confund abstracțiunea posibilă de e- 
xistența mea determinată în mod empiric cu pretinsa conştiinţă 

a unei existenţe posibile în mod separat a Eului meu cugetă- 

  

lor. Cel puţin existența celor. din urmă e numai o concluzie şi e 
supusă riscurilor tuturor concluziunilor, pe când obiectul sim 
țului intern (Eu însumi cu toate reprezentările mele) e perceput 
în mod nemijlocit, și existența sa nu îngădue absolut nicio 
îndoială. 

Prin idealist nu trebue deci să înțelegem pe acela care neagă 
existența obiectelor exterioare ale simțurilor, ci care numai nu 
admite: că ea ar putea fi cunoscută prin percepţie nemijlocită, 
din care fapt însă conclude că, prin toată experiența posibilă, 
noi nu putem deveni nicicând siguri de realitatea lor. 

Or, înainte de a expune paralogismul nostru după aparenţa 
sa înşelătoare, trebue să observ mai întâiu că în mod necesar 
trebue să idistingem două feluri de idealism, idealismul transcen- 
dental şi idealismul empiric. Înţeleg însă prin idealismul transcen- 
dental al tuturor fenomenelor doctrina după care le considerăm 
pe toate ca simple reprezentări și nu ca lucruri în sine, şi în 
conformitate cu care timpul şi spaţiul sunt numai forme senzi- 
bile ale intuiţiei noastre, nu însă determinaţiuni date pentru 
sine, sau condițiuni ale obiectelor considerate ca lucruri în 
sine. Acestui idealism i se opune un realism franscendental. care 
consideră timpul și spaţiul ca ceva dat în sine (în mod inde- 
pendent de senzibilitatea noastră). Realistul transcendentai îşi
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tor şi cred a cunoaște substanţialul în mine ca fiind subiec- 
tul transcendental, neavând în gând decât unitatea conştiinţei 
care stă la baza oricărei determinări considerate ca simplă 
formă a cunoașterii. 

Problema de a explica comunitatea sufletului cu corpul nu 
aparţine, bine zis, acelei psihologii de care e vorba aci, de- 
oarece ea are intenția să dovedească personalitatea sufletului 
şi în afară de această comunitate (după moarte) şi este deci, 
în înțelesul propriu al cuvântului, transcendentă, deşi se ocupă 
cu un obiect al experienței, dar numai întrucât el încetează a 
fi un obiect al experienţei. Dar şi la aceasta se poate da, după 
doctrina noastră, un răspuns îndestulător, Dificultatea care a 
prilejuit această problemă consistă, cum e cunoscut, în presu- 
pusa neconformitate a obiectului simțului intern (a sufletului) 
cu obiectele simţurilor externe, deoarece aceluia îi este ine- 
rent numai timpul, pe când acestora și spaţiul, ca condiţie for- 
mală a intuiţiei lor. Cumpănind însă că cele două feluri de o- a O II 
reprezintă deci fenomenele exterioare (dacă admitem reali- tatea lor) ca lucruri în sine, cari există independente de noi şi. senzibilitatea noastră, deci ar fi şi după conceptele pure ale intelectului, în afară de noi. Acest realist transcendental e la drept vorbind acela care, în urmă, joacă rolul idealistului empiric, şi după ce el a presupus în mod greșit despre obiectele simțurilor, că, dacă au să fie exterioare, ele ar trebui să aibă în sine exis- tența lor chiar fără de simţuri, din acest punct de vedere toate reprezentările noastre ale simţurilor el le găseşte insuficiente pentru a tace certă realitatea lor. 

Idealistul transcendental, dimpotrivă, poate să fie un realist 
empiric, deci, cum e numit, un dualist, adică să admită existenţa materiei, fără a ieşi din simpla conștiință de sine, și fără a pre- Supune ceva mai mult decât certitudinea reprezentărilor în mine, deci acel cogito ergo sum. Căci, deoarece el nu dă acea- stă materie şi chiar posibilitatea ei internă decât drept un sim- plu fenomen care, izolat de senzibilitatea noastră, nu e nimic: atunci, pentru el, ea nu este decât un fel de reprezentări (in- tuiție) cari se numesc exterioare nu ca şi cum s'ar raporta la obiecte în sine înseşi exterioare, ci deoarece ele raportează per- cepţii la spaţiu, în care toate lucrurile sunt unul în afară de ce- lălalt, el însuş, spaţiul, însă este în noi, !
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biecte în acest punct nu diferă întreolaltă din punct de vedere 
înterri, ci numai întrucât unul apare celuilalt din afară, deci că 

„ceeace stă la baza fenomenului materiei, ca obiect în sine, se 

poate că nu e aşa de eterogen, atunci această dificultate dis- 
pare, şi nu mai rămâne alta decât aceea cum în general e po- 
sibilă o comunitate ide substanțe, a cărei rezolvire e cu totul 

în afară de câmpul psihologiei şi, precum cetitorul va judeca 

lesne după cele ce s'au spus în Analitică despre forțele fun- 
damentale şi despre 'facultăţi, e fără îndoială şi în afară de 

câmpul oricărei cunoaşteri omeneşti. 

Notă generală, privind trecerea dela psihologia 

rațională la cosmologie 

Propoziția „Eu cuget“ sau „Eu exist cugetând“ e o pro- 

poziţie empirică. La baza unei atari propoziţii însă stă intuiție 

empirică, deci şi obiectul gândit ca fenomen, şi, aşa, se pare, 

  

Or, pentru acest idealism transcendental, noi ne-am declarat 

acuma la început. Așadar, în teoria noastră dispare toată di- 

ficultatea de a admite existenţa materiei totaşa pe mărturia 

simplei conştiinţe de noi înşine, şi a o declara dovedită prin 

aceasta, ca şi existența de mine însumi ca a unei fiinţe cuge- 

tătoare. Căci eu am doar conştiinţa reprezentărilor mele; prin 

urmare, există aceste şi eu însumi care am aceste reprezentări. 

Or, lucrurile exterioare (corpurile) nu sunt decât fenomene, 

deci şi nimic altceva decât un mod al reprezentărilor mele, ale 

căror obiecte numai prin aceste reprezentări sunt ceva, izolate 

însă de ele nu sunt nimic. Așadar există totatât de bine lucruri 

exterioare, precum exist şi eu şi anume amândouă existenţe în- 

temeiate pe mărturia nemijlocită a conştiinţei de mine însumi, 

numai cu deosebirea: că reprezentarea de mine însumi, ca su- 

biect cugetător, se raportează numai la simțul intern, reprezen- 

tările însă cari înseamnă fiinţe extinse și la simțul extern. Cu 

privire la realitatea lucrurilor exterioare eu am tot atât de 

puţină nevoie să raţionez, ca şi cu privire la realitatea obiec- 

tului simțului meu intern (a gândirilor mele), căci ele nu sunt, 

deoparte şi de alta, nimic decât reprezentări, a căror percepţie 

(conştiinţă) nemijlocită e totodată o dovadă suficientă a reali- 

tăţii lor.
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ca şi cum după teoria noastră sufletul ar fi transformat cu 

totului tot, chiar în gândire ,în fenomen, şi că în acest fel 
conştiinţa noastră însăş, ca simplă aparenţă, n'ar trebui să se 
raporteze de fapt la nimic, 

Gândirea, considerată pentru sine, e numai funcțiunea lo-- 
gică, deci în întregime spontaneitate a legăturii diversului unei 
intuiţii numai posibile și nu reprezintă nicidecum subiectul con- 
ştiinţei ca fenomen, numai din cauză că nu consideră deloc mo- 
dul intuiţiei, dacă e senzibilă sau intelectuală. Prin acest fapt 
eu nu mă reprezint mie însumi nici cum sunt, nici cum îmi 
apar, ci eu mă gândesc numai ca pe un obiect oarecare, de al 
cărui mod de intuiţie eu fac abstracţie. Dacă mă reprezint aci 
ca subiect al cugetărilor sau şi ca principiu al gândirii, aceste 
moduri de reprezentare nu înseamnă categoriile substanţei sau 
cauzei; căci aceste sunt acele funcțiuni ale cugetării (jude- 
cării) aplicate acuma la intuiţiile noastre senzibile cari fără în- 

  

Aşadar, idealistul transcendental e un realist empiric şi ad- 
mite materiei, ca fenomen, o realitate care nu trebue conclusă, 
ci e percepută în mod nemijlocit. Pe când, realismul transcen- 
dental se încurcă în modi necesar şi se vede nevoit a ceda te- 
ren idealismului empiric, dat fiind că priveşte obiectele simţu- 
rilor externe drept ceva deosebit de simţuri şi simplele feno- 
mene drept ființe independente cari se află în afară de noi; 
când doar fără îndoială, fie cât de bună conştiinţa reprezentării 
noastre despre aceste lucruri, încă pedeparte nu e cert că, dacă 
există reprezentarea, ar exista şi obiectul ce-i corespunde; pe 
când dimpotrivă, în sistemul nostru, aceste lucruri exterioare, 
materia anume, în toate formele şi schimbările ei, nu sunt ni- 
mic decât simple fenomene, adicăjreprezentări în noi, de a că- 
ror realitate noi avem conştiinţă nemijlocită. 
Or, toţi psihologii aderenţi ai idealismului empiric fiind, pe cât ştiu, realişti transcendentali, ei au procedat fără îndoială 

în mod foarte consecvent, admițând idealismului empiric mare 
importanţă, ca unei probleme din care ratiunea omenească cu: greu ştie să-şi ajute. Căci de fapt, dacă considerăm fenome- nele exterioare ca reprezentări cari sunt produse în noi de o- pie ctele lor ca de niște lucruri ce se află în afară de noi, atunci iu se ve e cum s ar putea cunoaște existența acestora în alt fel ecât prin concluziunea dela efect la cauză, unde trebue să ră-
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doială s'ar cere dacă eu aş vrea să mă cunosc, Or, eu vreau 
numai să am conştiinţa de mine ca gândind ; problama cum Eul 
meu propriu ar fi dat în intuiţie eu o las la o parte; şi atunci 

ar putea fi pentru mine care cuget, dar nu întrucât cuget, nu- 

mai fenomen; în conştiinţa de mine însumi în simpla gândire eu 

sunt ființa însăşi, despre care însă fără îndoială încă nu-mi este 

dat prin aceasta nimic pentru gândire. 

Dar, propoziţia „Eu cuget”, întrucât spune atâta cât : „Eu 

exist cugetând“, nu este numai simplă funcţiune logică ci de- 

termină subiectul, (care deci e totodată obiect), cu privire la 

existenţă şi nu poate avea loc fără de simţul intern, a cărui 
intuiție dă obiectul totdeauna la îndemână nu ca obiect în 

sine, ci numai ca fenomen. În această propoziţie deci nu mai 

e acuma aplicată simpla spontaneitate a gândirii, ci şi recepti- 

vitatea intuiţiei, adică gândirea de mine însumi la intuiţia em- 

  

mână totdeauna îndoelnic dacă cea din urmă e în noi sau în 

afară de noi. Or, se poate, ce-i drept, admite: cumcă cauza 

intuiţiilor noastre exterioare ar fi ceva ce, în înţeles transcen- 

dental, ar putea fi în afară de noi, dar acesta nu e obiectul 

ce-l înțelegem prin reprezentările materiei şi ale lucrurilor cor- 

porale; căci acestea nu sunt decât fenomene, adică simple mo- 

duri de reprezentare cari se află oricând numai în noi şi a că- 

ror .realitate se întemeiază pe conştiinţa nemijlocită totaşa ca 

şi conştiinţa gândirilor mele proprii. Obiectul transcendental, 

atât cu privire la intuiţia internă cât şi la cea externă, e în a- 

ceeaş măsură necunocut. Despre el însă nici nu e vorba, ci des- 

pre cel empiric, care se numește exterior în cazul când e repre- 

zentat în spațiu, şi interior, când e reprezentat numai în raport 

de timp; spaţiul şi timpul însă nu se găsesc, amândouă, decât 

în noi. 
Dat fiind însă că expresia: în afară de noi, cuprinde în sine 

un echivoc ce nu se poate evita, însemnând când ceva ce există 

ca obiect în sine deosebit de noi, când ceva ce aparține numai 

fenomenului exterior, atunci, pentru a scoate din incertitudine 

acest concept în înțelesul din urmă în care e luată propriu zis 

chestiunea psihologică despre realitatea intuiţiei noastre exte- 

rioare, noi vom deosebi lucruri empiric-exterioare de cele ce ar 

fi să se numească aşa în înțeles transcendental, prin faptul că 

noi le numim deadreptul lucruri cari se găsesc în spațiu.
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pirică a aceluiaş subiect. Or, în această intuiţie din urmă, insul 

cugetător ar trebui să caute condiţiunile întrebuințării func- 

ţiunilor sale logice la categoriile substanţei, cauzei etc., nu 
numai pentru a se desemna pe sine ca obiect în sine prin Eul 

său, ci şi pentru a determina modul existenței sale, adică pen- 

tru a se cunoaște ca noumenon; ceea ce însă e imposibil, dat 

fiindcă intuiţia empirică internă «e senzibilă și nu dă nimic la 

îndemână decât date ale fenomenului, cari nu oferă obiectului 
conştiinţei pure nimic pentru cunoaşterea existenţei sale sepa- 
rate, ci poate servi numai experienţei ca sprijin. 

Presupunându-se însă că, în urmă, nu s'ar găsi în experienţă, 
ci în anumite (nu regule numai logice, ci) legi, stabilite a priori 
și privind existența noastră, ale întrebuinţări raţiunii pure, 
prilejul de a ne presupune a priori cu privire la existența noa- 
stră proprie ca legislatori şi de a presupune şi această existență 
ca determinantă ea însăş, atunci aş descoperi prin aceasta o, 
    

Spaţiul şi timpul sunt fără îndoială reprezentări a priori cari 
sunt în noi ca forme ale intuiţiei noastre senzibile, încă înainte 
ce un lucru real a determinat simțul nostru prin senzaţie pen- 
tru a-l reprezenta supt acele raporturi senzibile. Dar, acest ceva, 
material sau real, care are să fie intuit în spaţiu, presupune în 
mod necesar percepţie, şi, independent de această percepție 
care arată realitatea de ceva în spaţiu, acel ceva nu poate fi 
născocit şi produs prin nicio imaginație. Senzaţie este deci ceea ce arată o realitate în spaţiu şi timp, după cum e raportată la 
un fel sau la celalt fel al intuiţiei senzibile. Odată ce senzația 
e dată, (care, fiind aplicată la un obiect în generai, se numeşte. 
percepţie), atunci prin diversitatea ei se pot născoci multe lu- 
cruri în imaginaţie, cari în afară de imaginaţie n'au nici un loc empiric în spaţiu sau în timp. Aceasta e fără îndoială lucru cert: fie că luăm senzațiile, plăcere și durere, sau şi cele exterioare, cum sunt culorile, căldura, ete., percepţia este ceea prin care trebue să se dea mai întâiu materia pentru a gândi obiecte ale intuiţiei senzibile. Această percepție reprezintă deci, (pentru ca să rămânem deastădată numai Îa intuiţii exterioare) ceva real in spațiu. Căci. mai întâiu, percepția este reprezentarea unei realităţi, așa cum spaţiul este reprezentarea unei simple posi- bilităţi a coexistenţei. În al doilea rând, această realitate e re- prezentată înaintea simțului extern, adică în spaţiu. Al treilea,
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spontaneitate prin care realitatea noastră ar fi determinabilă, fără- 

a avea, pentru aceasta, nevoie de condiţiunile intuiţiei empirice; 

şi aci am băga de seamă că în conştiinţa existenţei noastre e- 

conţinut a priori ceva ce poate servi pentru a determina e- 

xistența noastră, care nu poate fi determinată cu desăvârşire- 

decât în mod senzibil, totuş, cu privire la o anumită facultate: 

internă, în raport cu o lume inteligibilă, (ce-i drept numai. 

gândită). 

Dar, cu toate aceste, toate încercările în psihologia raţio-- 

nală n'ar progresa câtuş de puţin. Căci, prin acea minunată. 

facultate, pe care mi-o revelează abia conştiinţa legii morale, 

eu aş avea fără îndoială un principiu al determinării existenţei: 

mele care e pur intelectual; dar prin cari predicate? nu prin: 

altele decât prin cele ce trebue să-mi fie date în intuiţia empi- 

rică; şi aşa eu aş ajunge aci iarăşi la punctul unde eram în+ 

psihologia raţională, anume la trebuinţa de a avea intuiţii sen-" 

    

spaţiul însuş nu e nimic altceva decât simplă reprezentare, deci: 

în el poate fi considerat real numai ceeace e reprezentat *) în- 

ei, şi, invers, ceeace e dat în el, adică e reprezentat prin per- 

cepţie, este în el real; căci dacă n'ar fi în el real, adică dat ne- 

mijlocit prin intuiţie empirică, atunci nici n'ar putea fi imaginat. 

deoarece realul intuiţiei nu poate fi deloc gândit a priori. 

Toată percepţia exterioară deci dovedeşte în mod nemijlocit: 

ceva real în spaţiu, sau, mai bine zis, ea e realul însuş, și întc'a- 

tâta deci realismul empiric e în afară de orice îndoială, adică. 

intuițiilor noastre exterioare le corespunde ceva real în spaţiu, 

Fără îndoială, spaţiul însuş, cu toate fenomenele sale, ca repre- 

zentări, e numai în mine, dar în acest spaţiu este totuș dat rea- 

lul, sau materia tuturor obiectelor intuiţiei externe, în mod real. 

  

*) 'Trebue să ne notăm bine această propoziţie paradoxală, dar exactă: 

că în spaţiu nu e nimic decât ceea ce e reprezentat în el. Căci spaţiul 

însuş nu este nimic altceva decât reprezentare, prin urmare ceea ce-i în. 

el trebue să fie conţinut în reprezentare, şi în spațiu nu este absolut ni-- 

mic, afară doar întrucât e reprezentat în el de fapt. O propoziţie care fără 

îndoială trebue să pară stranie: că un lucru nu poate exista decât în re- 

prezentarea sa; dar ea pierde aci caracterul ei ciudat, deoarece lucrurile- 

cu cari avem aface nu sunt lucruri în sine, ci numai fenomene, adică re-- 

prezentări.
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-zibile pentru a dobândi un înțeles pentru conceptele mele in- 

telectuale: substanță cauză, etc., numai prin cari eu pot avea 

„o cunoaștere de mine însumi; acele intuiţii însă nu mă pot a- 

„juta nicicând în afară de câmpul experienţei. Dar în vederea 

"întrebuinţării practice, care e îndreptată doar totdeauna spre 

obiecte ale experienţei, eu aş fi totuș în drept să aplic aceste con- 

"cepte, în conformitate cu semnificaţia lor analogă în întrebuința- 

rea teoretică, la libertate şi subiectul ei, înțelegând prin acea- 

sta numai funcțiunile logice ale subiectului și predicatului, ale 

“principiului şi consecinţei, în conformitate cu cari acţiunile sau 
efectele sunt determinate după aceste legi în aşa fel că €l& 

pot fi explicate oricând, ca şi legile naturii, după categoriile 

substanţei și cauzei, deşi ele izvorăsc dintr'un principiu cu 

"totul diferit. Aceste trebuiau spuse așadar pentru evitarea ne- 
"înţelegerii căreia-i este expusă doctrina despre intuiţia noas- 
tră de noi înşine. În cele ce urmează vom avea prilejul să fa- 

- cem întrebuințare de acestea. 

  

şi independent de toată ficţiunea, şi e şi imposibil: ca în acest 
spațiu să fie dat ceva în afară de noi (în înţeles transcendental), 

* deoarece spaţiul însuş nu e nimic în afară de senzibilitatea noa- 
itră. Prin urmare, cel mai sever idealist nu poate cere să se 
dovedească: cumcă percepţiei noastre să-i corespundă obiectul 

“în afară de noi (în înțelesul strict al cuvântului). Căci, dacă ar 
„exista aşaceva, atunci totuş n'ar putea fi reprezentat şi intuit 
„<a în afară de noi, deoarece aceasta presupune spaţiul, şi rea- 
litatea în spaţiu, care e simplă reprezentare, nu e nimic altceva 
decât percepţia însaș. Realul fenomenelor exterioare este deci 
realmente numai în percepţie şi nu poate fi real în niciun alt 
mod. 

Or, din percepții poate fi produsă cunoașterea lucrurilor, sau 
„Printr un simplu joc al imaginaţiei, sau şi cu ajutorul experi- 
„nţei. Şi atunci fără îndoială că se pot ivi reprezentări înşelă- 

"toare, cărora nu le corespund lucrurile şi în care caz înşelarea 
"se va atribui ba unei iluzii a imaginaţiei (în vis), ba unei erori 
a puterii de judecată (în aşa zisa înşelare a simţurilor). Or, pentru a scăpa aci de aparenţa falşă, se procedează după re- _gula: Ceeace se acordă cu o percepție după legi empirice e real. Dar această înşelare precum și apărarea împotriva ei priveşte 
totașa idealismul ca şi dualismul, dat fiind că aci e vorba numai
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de forma experienţei. Pentru a respinge idealismul empiric, că 
o falşă îndoială cu privire la realitatea obiectivă a percepțiilor” 
noastre exterioare, ajunge acuma faptul: că percepţia exteri-- 
oară dovedeşte în mod nemijlocit.o realitate în spaţiu, care 

spaţiu, deşi e în sine numai simplă formă a reprezentărilor, 
totuş are realitate obiectivă cu privire la toate fenomenele: 

(cari nici ele nu sunt altceva decât simple reprezentări); tot-- 

aşa: că fără percepţie chiar ficţiunea şi visul nu sunt posibile, 
simțurile noastre externe deci, după datele din cari poate iz-- 

vori experienţa, au în spaţiu obiectele lor reale ce le corespund. . 

Idealistul dogmatic ar fi acela care neagă existența materiei, 
cel sceptic acela care o pune la îndoială considerând-o indemon- 

strabilă. Cel dintâiu poate fi idealist numai pentrucă crede a 

găsi în posibilitatea unei materii în general contradicții, şi cu: 

acesta încă n'avem aface acuma. Secţiunea ce urmează, despre 

silogismele dialectice şi care reprezintă raţiunea în lupta ei in- 

ternă cu privire la conceptele pe cari şi le face despre posibi- 

litatea a ceea ce intră în nexul experienţei, va înlătura şi acea- 

stă dificultate. Idealistul sceptic însă, care atacă numai teme- 
iul aserţiunei noastre şi declară insuficientă încercarea noa-- 

stră de a convinge despre existența materiei pe care credem 

a o întemeia pe percepție nemijlocită, e întratâta un binefă- 

cător al raţiunii omeneşti întrucât ne obligă să deschidem bine 

ochii chiar la cel mai mic pas al experienței comune şi să nu:
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„primim <a bine câştigat în posesiunea noastră ceea ce poate că 
dobândim numai prin subrepțiune. Folosul ce-l dau aci aceste 
obiecţiuni idealiste se poate vedea acuma lămurit. Ele ne îm- 
ping cu forța, dacă nu voim să ne încurcăm în afirmaţiunile 
noastre cele mai comune, într'acolo să considerăm toate per- 
cepţiile, fie că se numesc interne sau externe, numai ca o con- 
ştiinţă a ceea ce e legat de senzibilitatea noastră şi să nu consi- 
derăm obiectele ei exterioare ca lucruri în sine, ci numai ca 
reprezentări de cari, ca de orice altă reprezentare, noi putem avea 
„conştiinţă nemijlocită, cari însă deaceea se numesc exterioare 
pentrucă sunt legate de acel simţ pe care îl numim simţ extern, 

-a cărui intuiţie e spaţiul, care însă el însuş totuş nu e nimic alt- 
ceva decât un mod intern de reprezentare în care se unesc 
întreolaltă. anumite percepții. 

Dacă luăm obiecte exterioare drept lucruri în sine, atunci e 
absolut cu neputinţă să înţelegem cum ar fi să ajungem la cu- 
noaşterea realităţii lor în afară de noi, dat fiind că ne înte- 
meiem numai pe reprezentarea care este în noi. Căci nu se 
poate doar simţi în fară de sine, ci numai în sine, şi toată con- 
Ştiinţa de sine nu dă deci nimic decât numai propriile noastre determinaţiuni. Așadar, idealismul sceptic ne obligă să ne în 
toarcem spre singurul refugiu ce ne mai rămâne, anume spre idealitatea tuturor fenomenelor, pe care am expus-o în Este- tica transcendentală în mod independent de aceste consecinţe,
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pe cari atunci nu le puteam prevedea. Or, dacă întrebăm: ori de: 

în urma acestora, dualismul singur are loc în psihologie, răs- 

punsul este: Fără îndoială, dar numai în înţeles empiric, adică. 

în nexul experienţei e dată în realitate materia, ca substanţă în 

fenomen, simțului extern, aşa cum Eul cugetător, tot ca sub- 

stanță, e dat simțului intern, şi după regule pe cari această ca- 

tegorie le introduce, pentru o experiență, în nexul percepţiilor” 

noastre, atât exterioare cât și interioare, trebue să şi fie le- 

gate, deoparte şi dealta, fenomenele întreolaltă. Dacă am vrea. 

însă să lărgim conceptul dualismului, cum se întâmplă de obi- 

ceiu, şi îl luăm în înţeles transcendental, atunci nici el, nici 

pedeoparte pneumatismul opus lui, sau materialismul, pedealtă- 

parte, n'ar avea nici cel mai slab temeiu, deoarece, în acest caz, 

s'ar greşi determinaţiunea conceptelor sale şi sar considera di-: 

versitatea modului de reprezentare a obiectelor, cari după ceea 

ce sunt în sine ne rămân necunoscute, drept diversitate chiar a. 

acestor lucruri. Eu, reprezentat prin simțul intern în timp, şi 

lucrurile în spaţiu în afară de mine, sunt ce-i drept fenomene: 

specific cu totul deosebite, dar prin aceasta ele nu sunt gân- 

dite ca lucruri deosebite. Obiectul transcendental, care e la 

baza fenomenelor exterioare, totaşa ceea ce e la baza intuiţiei 

interne, nu e nici materie, nici fiinţă cugetătoare în sine, ci un 

principiu, nouă necunoscut, al fenomenelor cari dau la îndemână- 

conceptul empiric atât al felului dintâiu cât şi al celui din urmă.
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Dacă deci, cum se vede doar că ne obligă critica de faţă, rămânem credincioşi regulei fixate mai sus de a nu împinge în- trebările noastre mai departe decât numai până unde experiența posibilă ne poate da obiectul ei la îndemână: nouă nici nu ne "Va veni în minte să cercetăm cu privire la obiectele simțurilor noastre ce ar putea fi ele în sine, adică fără nicio raportare la simțuri. Dacă însă psihologul ia fenomene drept lucruri în Sine, neavând decât să primească în doctrina sa, ca materia- list numai şi numai materia, sau ca spiritualist numai fiinţe cu- getătoare (anume după forma simțului nostru intern), sau, ca dualist, pe amândouă, considerate ca lucruri existente pentru sine, totuș el e împiedicat neintrerupt prin neînţelegeri să ra- ţioneze în mod subtil asupra modului cum ar putea exista în Sine ceea ce doar nu e un lucru în sine, «i numai fenomenul 

Refiexiune asupra rezultatului total al psihologiei pure 
în urma acestor paralogisme 

somatologia, ca o fiziologie a obiectelor simțurilor externe găsim, pe lângă faptul că în amândouă putem cunoaşte multe în mod empiric, totuș această deosebire remarcabilă, că în



. 
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ştiinţa din urmă putem cunoaşte multe în mod sintetic a priori. 

din simplul concept al unei fiinţe extensive şi impenetrabile, în . 

cea dintâiu însă, in conceptul unei ființe cugetătoare nu se poa. 

te cunoaşte nimic în mod sintetic a priori. Cauza este aceasta, 

Deşi amândouă sunt fenomene, totuş fenomenul ce se pre-: 

zintă simțului extern are ceva stabil şi permanent, care dă la 

mână un substrat ce stă la baza determinaţiunilor schimbătoare - 

şi deci un concept sintetic, anume cel al spaţiului şi al unui fe- 

nomen în spațiu, pecând, în schimb, timpul, care e singura 

formă a intuiţiei noastre interne, nu are nimic stabil, deci dă 

de cunoscut numai schimbarea determinaţiunilor, nu însă o- 

Diectul determinabil. Căci, în ceea ce numim noi suflet, totul 

e în curgere continuă și nimic permanent, afară poate (dacă 

vrem cu tot preţul) de Eul care e atât de simplu pentrucă a- 

ceastă reprezentare n'are niciun conţinut, deci nimic divers, 

din care cauză ea şi pare a reprezenta, sau, mai bine zis, a 

însemna un obiect simplu. Acest Eu ar trebui să fie o intuiţie 

care, deoarece ea ar fi presupusă la gândire în general (înain- 

tea oricărei experienţe), ar da, ca intuiţie a priori, propoziții 

sintetice, dacă ar fi posibil de înfăptuit o cunoaştere raţională 

pură despre natura unei fiinţe cugetătoare în general. Dar: 

acest Eu e totatât de puţin intuiţie ca şi concept depre un o-: 

biect oarecare, ci simpla formă a conştiinţei, care poate însoţi 

amândouă feluri de reprezentări ridicându-le astfel la cangul.
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-de cunoaşteri, în cazul când, anume, se mai dă încă în intuiţie 
-altceva ce prezintă materia pentru reprezentarea unui obiect. 
„Astfel cade toată psihologia raţională ca o ştiinţă ce depăşeşte 
toate puterile raţiunii omeneşti, şi nu ne mai rămâne nimic de 
„cât de a studia sufletul nostru conduşi de experiență şi de a 
„ne ţinea în limitele problemelor cari nu trec peste domeniul 
“unde experiența internă posibilă își poate expune conţinutul 
„său... 

Or, deși ea nu are niciun folos pentru lărgirea cunoaşterii, 
-ci ca atare e compusă din pure paralogisme, totuş, chiar dacă 
-ea să nu aibă nicio valoare decât pe acea a unei tratări cri- 
tice a silogismelor noastre dialectice şi anume ale raţiunii co- 
-mune şi naturale, noi nu-i putem contesta un important folos 
negativ. 

Pentru ce oare avem nevoie de o psihologie întemeiată nu- 
“mai pe principii raționale pure? Fără îndoială că mai ales cu 
“scopul de a asigura Eul nostru cugetător împotriva primejdiei 
materialismului. Acest lucru îl înfăptueşte însă conceptul rațio- 
nal pe care l-am dat despre Eul nostru cugetător. Căci am 
greşi mult crezând că în urma acestui concept ar mai rămâ- 
nea oarecare teamă că, înlăturându-se materia, să dispară prin. „aceasta toată gândirea şi chiar existenţa ființelor cugetătoare, 
<i, dimpotrivă se arată în mod lămurit: că, dacă înlătur su- 
Diectul cugetător, trebue să dispară toată lumea corporală, care
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nu e nimic decât fenomenul în senzibilitatea subiectului nostru 

şi un fel de reprezentări ale lui. 
Prin aceasta, ce-i drept, nu cunosc mai bine acest Eu cuge- 

tător după însuşirile sale, nici nu pot înțelege persistența sa, 

ba chiar nici cel puţin independența sa de eventualul substrat 

transcendental al fenomenelor exterioare, căci acesta mi-i tot 

atât de necunoscut ca şi acela. Deoarece însă totuş e posibil 

<a eu să iau de altundeva decât din principii numai specula- 

tive cauza de a nădăjdui o existenţă a naturii mele, indepen- 

dentă şi persistentă în toată schimbarea posibilă a stării mele, 

atunci prin acest fapt acuma sa câștigat mult, dat fiind că, 

mărturisind chiar pe faţă neştiinţa mea proprie, totuș pot res- 

pinge atacurile dogmatice ale unui adversar speculativ, şi-i 

pot arăta: că el nu poate nicicând şti mai mult despre natura 

subiectului meu pentru a contesta aşteptărilor mele posibili- 

tatea, decât pot şti eu pentru a mă ţinea die ele. 

Pe această aparenţă transcendentală a conceptelor noastre 

psihologice se mai întemeiază apoi trei chestiuni dialectice cari 

constituesc scopul adevărat al psihologiei raţionale, şi <ari nu 

pot fi hotărite nicăiri altundeva decât prin cercetările de mai 

sus: anume 1) despre posibilitatea comunităţii sufletului cu un 

corp organic, adică despre animalitate şi starea sufletului în 

viața omului, 2) despre începutul acestei comunități, adică al 

sufletului la şi înainte de nașterea omului, 3) despre sfârşitul
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acestei comunități, adică al sufletului în şi după moartea o- 
mului (chestiunea nemuririi). 

Or, eu susțin: că toate dificultăţile, pe cari cred' unii a le 
găsi în aceste chestiuni, şi prin cari, ca obiecţiuni dogmatice, 
ei caută să-şi dea prestigiul unei înţelegeri mai adânci a na- 
turii lucrurilor decât o poate avea cumva intelectul comun, se 
întemeiază pe o simplă iluzie, după care ei. ipostaziază ceea 
ce există numai în gândire, şi iau aceasta, în aceeaş calitate, 
drept obiect real în afară de subiectul cugetător, anume de a 
considera extensiunea, care nu este decât fenomen, drept o 
calitate a lucrurilor exterioare şi care subsistă şi fără senzibi- 
litatea noastră, şi mișcarea drept efect al lor care are loc de 
fapt în sine și în afară de simţurile noastre. Căci materia, a 
cărei comunitate cu sufletul deşteaptă aşa die mari dificultăţi, nu e nimic altceva decât o simplă formă, sau un anumit fel de 
reprezentare a unui lucru necunoscut, prin acea intuiție pe care 
o numim simţ extern. Se poate deci prea 'bine să existe ceva 
în afară de noi căruia îi corespunde acest fenomen pe ca:e-l 
numim materie; dar, în aceeaş calitate ca fenomen acest ceva 
nu e în afară de noi; ci numai ca o cugetare în noi, deşi acea- 
stă cugetare, prin numitul simţ, îl reprezintă ca aflându-se în 
afară de noi. Materia nu înseamnă deci un fel de substanţe așa de tot diferite şi eterogene de obiectul simțului intern (su- 
ilet), ci numai felurile diferite ale fenomenelor lucrurilor (cari
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în sine ne sunt necunoscute) ale căror reprezentări noi le nu- 
mim exterioare, în comparaţie cu cele ce le socotim la simţul 
intern, deşi ele aparţin tot aşa numai subiectului cugetător ca 
şi toate celelalte cugetări, numai că au acest caracter înşelător: 
că, reprezentând obiecte în spaţiu, ele se desprind așazicând 
de suflet şi par a pluti în afară de el, pe când doar spaţiul în- 
suș, în care ele sunt intuite, nu este nimic decât o reprezen- 
tare al cărei pendant în aceeaș calitate nu se poate găsi de loc 
în afară de suflet. Or, acuma nu mai e chestiunea: despre 
comunitatea sufletului cu alte substanțe cunoscute şi etero- 
«gene în afară de noi, ci numai despre legătura reprezentărilor 
simțului intern cu modificaţiunile senzibilităţii noastre exte- 
rioare, şi despre cum acestea ar putea fi unite între olaltă după 
legi constante aşa ca să se înlănțuiască într'o experienţă. 

Câtă vreme noi ţinem legate între olaltă fenomene -interne 
şi exterioare, ca simple reprezentări în experienţă, noi nu gă- 

sim mimic absurd și nimic ce ar face stranie comunitatea amân- 

duror feluri de simţuri. Dar îndată ce ipostasiem fenomenele 
exterioare, şi nu le mai raportăm la subiectul nostru cugetător 

ca reprezentări, ci în aceeaşi calitate cum sunt în noi și ca 

lucruri ce există pentru sine în afară de noi, raportând la el 

şi acţiunile lor cari le arată ca fenomene în raportul lor între 
olaltă, atunci noi avem un caracter al cauzelor eficiente în 

afară de noi care nu vrea să se acorde în noi cu efectele lor.
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deoarece el se raportează numai la simțurile externe, efectele 
însă la simţul intern, simţuri cari, deşi sunt unite într'un su- 
biect, totuş sunt, foarte eterogene. Şi atunci, noi n'avem alte 
efecte exterioare decât schimbări ale locului, nici alte forţe decât 
numai tendințe ce sfârşesc în raporturi în spaţiu ca efecte ale 
lor. În noi însă efectele sunt cugetări, între cari nu are loc niciun 

raport de loc, mişcare, figură, sau determinaţiune de spa- 
ţiu în general şi noi pierdem firul conducător al cauzelor 

cu totul în efectele cari ar fi să se manifesteze din ele în 
simțul intern. Dar am trebui să ne gândim: că nu cor- 
purile sunt lucruri în sine cari ne sunt prezente, ci un 
simplu fenomen al cine ştie cărui lucru necunoscut, că mișca” 
rea nu este efectul acestei cauze necunoscute, ci numai feno- 
menul influenţei ei asupra simţurilor noastre, că, prin urmare, 
amândouă nu sunt ceva în afară de noi, ci numai reprezen- 
tări în noi, deci că nu mişcarea materiei produce în noi re- 
prezentări, ci că ea însăşi (deci şi materia care se face cu- 
noscută prin aceasta) e simplă reprezentare şi, însfârșit, în- 
treaga dificultate ce ne-am pregătit-o noi înşine consistă în 
chestiunea : cum şi prin care cauză reprezentările senzibilităţii 
noastre sunt unite între olaltă în aşa fel că cele ce le numim 
intuiţii exterioare pot fi reprezentate, după legi empirice, ca 
lucruri în afară de noi, care chestiune nu mai conţine acum 
nicidecum pretinsa dificultate de a explica originea reprezen-
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tărilor de cauze eficiente cu' totul străine şi cari se găsesc în 

afară de noi, luând manifestaţiunile unei cauze necunoscute 

dzept o cauză în afară de noi, ceeace nu poate produce decât 

confuziune. In judecăţile în cari se găseşte o interpretare gre-. 

şită înrădăcinată prin lungă obişnuinţă e imposibil a se da 

îndată o rectificare aşa de lămurită cum se poate dobândi în 

alte cazuri unde nicio iluzie inevitabilă de acest fel nu întu- 

necă conceptul, Deaceea, această purificare a noastră a ra- 

ţiunii de teorii sofistice cu greu va avea chiar acuma claritatea. 

recesară pentru satisfacția completă. 

Cred a putea atinge acest scop în modul următor. 

Toate obiecțiunile pot .fi împărţite în dogmatice, critice şi 

sceptice. Obiecţiunea dogmatică e cea îndreptată împotriva unei 

propozițiuni, cea critică împotriva dovezii unei popoziţii. Cea 

dintâiu are nevoie de o înţelegere a însuşirii naturii obiec- 

tului pentru a putea afirma contrarul de ceeace enunță pro- 

poziţia: despre acest obiect, ea însaș este deci dogmatică şi 

pretinde a cunoaşte mai bine însuşirea de care e vorba, decât 

partea adversă. Obiecţiunea critică, lăsând neatinsă propo- 

ziţia în valoarea sau nevaloarea ei şi atacând numai dovada, 

n'are deloc nevoie de a cunoaşte mâi bine obiectul nici de 

a-şi aroga o mai. bună cunoaştere a lui; ea arată numai că 

afirmaţia e fără temeiu, nu că e inexactă. Obiecţiunea sceptică 

opune olaltă teza şi antiteza ca obiecţiuni de aceeaș impor- 

Kant. Critica raţiunii pure. 23
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tanţă, pe fiecare din ele pe schimbate ca dogmă și pe cea- 
laltă ca obiecţiune a ei; ea este deci, pe două părți opuse, în 
aparență dogmatică, pentru a nimici toată judecata asupra 
obiectului. Obiecţiunea dogmatică deci precum şi cea scep- 
tică trebue amândouă să pretindă a avea atâta înţelegere a 
obiectului lor cât e necesar pentru a susține ceva despre el 
în mod afirmativ sau negativ. Cea critică singură e de aşa 
fel că, arătând numai că admițând în sprijinul afirmaţiunii 
sale ceva ce nu e nimic şi e numai ficţiune, teoria se răstoarnă 
prin faptul că ea îi ia temelia ce şi-o aroga, fără a vroi să 
hotărască dealtminteri ceva asupra însușirii obiectului. 

Or, după conceptele comune ale raţiunii noastre, noi sun- 
tem dogmatici în ce priveşte comunitatea în care stă subiectul 
nostru cugetător cu lucrurile în afară de noi, şi le considerăm 
pe aceste ca lucruri ce există într'un mod într'adevăr inde- 
pendent de A după un anumit dualism transcendental, care nu 

cele fe ene exterioare subiectului, ci le transpune, aşa cum intuiţia senzibilă ni le dă, în afară de noi ca obiecte 
ŞI le separă cu totul de subiectul cugetător. Or, această sub- sutler si ap alia tuturor teoriilor asupra comunităţii între 
această cale ip icân nu se pune întrebarea: ori de 
ci ea se presue ec ivă a fenomenelor e aşa de tot exactă, 
modului Fus E pă ed misă și se rațiocinează numai asupra 

ui explicată şi înțeleasă. Obicinuitele
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trei sisteme imaginate în această chestiune şi de fapt singure 
posibile sunt cel al influenței fizice, al armoniei prestabilite şi 
al asistenţei supranaturale. 

Cele două din urmă moduri de explicare a comunităţii su- 
fletului cu materia se întemeiază pe obiecţiuni împotriva celui 
dintâiu care e reprezentarea intelectului comun, anume că 
ceeace apare ca materie, prin influența sa nemijlocită, 'nu 
poate fi cauza de reprezentări, cari sunt efecte de natură cu 
totul eterogenă. Dar atunci ele nu pot lega, de ceeace înţeleg 
prin obiect al. simțurilor externe, conceptul unei materii care 
nu e nimic decât fenomen, deci acuma în sine simplă repre» 
zentare produsă prin oareşcari obiecte exterioare; căci de- 
altfel ele ar zice: că reprezentările obiectelor exterioare (fe- 
nomenele) nu pot fi cauze exterioare ale reprezentărilor în 
mintea noastră, ceeace ar fi o obiecţiune lipsită de înţeles; 
deoarece nimeni nu sar gândi să ia drept cauză exterioară 
ceeace a recunoscut odată ca simplă reprezentare. Ele trebue: 
deci, după principiile noastre, să-și îndrepte teoriile într'acolo: 
că ceeace este obiectul adevărat (transcendental) al simțuri- 
ior noastre externe nu poate fi cauza acelor reprezentări (fe- 
nomene) ce le înțelegem supt numele de materie.  Or,:cum 
nimeni nu poate cu drept pretinde a cunvaşte ceva. despre 
cauza transcendentală. a reprezentărilor noastre ale simșurilo» 
externe, afirmaţiunea lor e cu totul lipsită de temeiu. Dacă



356 Teoria element. Part. l-a. Diviz. 2-a. Cart. 2-a. Cap. 1 

  

însă cei ce pretind a îndrepta teoria despre influența fizică ar 
vrea, după concepţia comună a unui dualism transcenzental, 
să considere maieria, ca atare, ca un lucru în sine (şi nu c- 
simplu fenomen al unui lucru necunoscut) și 3i-şi îndrepte 
obiecţiunea lor spre a arăta: ză un astfel de obi::ct exterior 
care nu arată în sine nicio altă cauzalitate decât acea a mişcărilor nu poate fi nicicând cauza eficientă de reprezentări, 
ci că o a treia fiinţă trebue să intervină pentru a înfăptui în- 
tre amândouă, dacă nu o acţiune reciprocă, totuş cel puţin 
corespondenţă şi armonie: atunci ei ar începe respingerea lor prin a admite în dualismul lor acel npuirov weddos -al influenței fizice şi ar răsturna deci prin obiecţiunea lor nu atât influența 
naturală cât propria lor presupunere dualistă. Căci toate difi- 
cultăţile cari privesc legătura naturii cugetătoare cu materia, izvorăsc fără excepţie numai din acea reprezentare dualistă do- bândită prin subrepţiune: că materia, ca atare, nu e fenomen, adică simplă reprezentare a minţii, căreia îi corespunde un o- biect necunoscut, ci e obiectul în sine așa cum există în afară de noi și independent de toată senzibilitatea. 

Impotriva influenţei fizice admise de obiceiu nu poate fi fă- cută nicio obiecțiune dogmatică. Căci, dacă admite adver- sarul: că materia şi mişcarea ei sunt simple fenomene şi deci rumai reprezentări, atunci el nu poate pune 'dificultatea de- cât în faptul: că obiectul necunoscut al senzibilităţii noastre
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nu poate fi cauza reprezentărilor în noi, ceea ce însă el nare 

nici un drept de a pretinde, deoarece nimeni nu poate hotări 

despre un obiect necunoscut ce ar putea sau n'ar putea face. El 
trebue însă, după dovezile noastre de mai sus, să admită în 

mod necesar acest idealism transcendental, doar dacă nu vrea 

să ipostazieze reprezentări şi să le transpună, ca lucruri ade- 

vărate, în afară de sine. 
Totuş, împotriva concepţiei obicinuite a influenței fizice se 

poate face o întemeiată obiecțiune critică. O atare pretinsă co- 

munitate între două feluri de substanţe, cea cugetătoare şi cea 
extinsă, presupune ca bază un dualism grosolan şi face din cea 

din urmă, care doar nu e nimic decât simple reprezentări ale 

subiectului cugetător, lucruri ce există pentru sine. Prin _ur- 

mare, influenţa fizică rău înţeleasă poate fi cu totul zădărnicită 

prin faptul că se descopere argumentul ei ca fiind nul şi do- 
bândit prin subrepțiune. 

Faimoasa chestiune despre comunitatea între cugetare şi ex- 
tensiune s'ar reduce, dacă înlăturăm tot ce e dat de imaginaţie, 

numai la întrebarea: cum e posibilă, întrun subiect cugeftător 

în general, intuiţia externă, anume aceea a spațiului (a umplerii 

sale, figură şi mișcare). La această întrebare însă nu poate 

găsi niciun om un răspuns, şi această lacună a cunoaşterii noa- 

stre nu o putem umplea nicicând, ci o putem arăta numai prin 

aceea că atribuim fenomenele exterioare unui obiect transcen-
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dental care este cauza acestui fel de reprezintări, pe care însă nu-l cunoaştem deloc, şi nici nu vom dobândi nicicând un con- cept despre el. In toate problemele cari s'ar putea întâlni în câmpul experienţei noi tratăm acele fenomene ca lucruri în sine fără a ne preocupa de primul temeiu al posibilităţii lor (ca fe- nomene). Dacă depăşim însă hotarul experienţei, conceptul unui obiect transcendental devine necesar, 
Din aceste expuneri, asupra comunităţii între fiinţa cugetă- toare şi cea extinsă, rezultă ca o consecinţă nemijlocită rezol- virea tuturor discuţiunilor sau obiecţiunilor cari privesc starea naturii cugetătoare înainte de această comunitate (înaintea vieţii), sau după desființarea unei atari comunităţi (în moarte). piniunea că subiectul cugetător ar fi putut gândi înainte de orice comunitate corpuri, s'ar exprima așa : că, înaintea înce- putului acestui fel de senzibilitate prin care ne apare ceva în spaţiu, aceleaşi obiecte transcendentale cari în starea prezentă apar ca corpuri au putut fi intuite într'un mod cu totul diferit. piniunea însă că sufletul, după încetarea oricărei comunități cu lumea corporală, ar putea încă să continue a cugeta, s'ar prezinta în această formă: că, dacă felul senzibilităţii prin care obiecte transcendentale şi, pentru acum, cu totul necunoscute ne apar ca lume materială ar fi să înceteze: atunci încă n'ar fi anulată prin acest fapt toată intuiţia lor şi s'ar putea prea bine ca aceleași obiecte. necunoscute să continue, deși, ce-i drept,
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nu miai mult în calitatea de corpuri, a fi cunoscute de către su- 

biectul cugetător. 
Or, fără îndoială, din principii speculative nimeni nu poate 

arăta nici cel mai neînsemnat temeiu pentru o atare afirmaţiune, 

ba nu poate demonstea nici chiar posibilitatea ei, ci o poate nu- 

mai presupune; dar tot atât de puţin: poate face cineva îm- 

potrivă-1 o oarecare obiecțiune dogmatică valabilă. Căci, ori- 

cine ar fi el, el ştie despre cauza absolută și internă a fenome- 

nelor exterioare şi corporale totaşa de puţin ceva ca şi mine 

şi oricare altul. El nici nu poate pretinde deci cu temeiu a şti 

pe ce se întemeiază realitatea fenomenelor exterioare în starea 

prezentă (în viaţă), deci nici: cumcă condiţiunea a toată intuiţia 

externă, sau şi subiectul cugetător însuş va înceta să existe după 

ea (în moarte). 
Aşadar, toată discuţia asupra naturii fiinţei noastre cuge- 

tătoare şi a legăturii ei cu lumea corpurilor este numai o conse- 

cință a faptului că noi umplem lacunele neșştiinței noastre prin 

-paralogisme ale raţiunii, transformând cugetele noastre în lu- 

cruri şi ipostasiindu-le, din care rezultă o ştiinţă imaginară, 

atât cu privire la cel ce afirmă cât şi [a cel ce neagă. dat fiind 

că fiecare sau pretinde a şti ceva despre lucruri de care niciun 

om n'are oareşcare concept, sau face din propriile sale repre- 

zentări lucruri, învârtindu-se astfel într'un vecinic cerc de e 

shivocuri şi contradicții. Nimic decât sobrietatea unei critice
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severe, dar drepte poate libera de această iluzie dogmatică, ce, 
printr'o fezicire închipuită, îi amăgeşte pe atâţia în teorii şi Sis- 
teme, şi poate restrânge toate pretenţiile noastre speculative 
numai la câmpul experienţei posibile, nu poate că prin sarbădă 
luare în râs asupra unor încercări cari deatâteaori au dat greș, 
sau prin pioase suspinuri asupra limitelor rațiunii noastre, cu 
ajutorul unei fixări, înfăptuite după principii sigure, a hotarelor 
ei, care îşi afişează al ei nihil ulterius, cu cea mai mare certitu- 
dine, de columna lui Hercule ridicată chiar de natură, pentru 
a continua mersul raţiunii noastre numai atât de depazte cât 
ajung coastele, ce se întind neîntrerupt, ale experienţei, pe 
care n'o putem părăsi fără a ne aventura pe un ocean fără ma- 
luri, care, tot oferindu-ne privelişti înșelătoare, ne nevoieşte 
la sfârşit să renunţăm la toată străduinţa grea şi lungă ca fiind 

fără nădejde. 

„X 

Am rămas până acum datori cu o expunere lămurită şi ge- 
nerală a aparenţei transcendentale și totuş naturale în paralo- 
gismele rațiunii pure, totaşa cu justificarea rânduirii lor siste- 
matice și paralele cu tabla categoriilor. N'am fi putut-o între- 
prinde la începutul : acestei secţiuni făcă a intra în primejdia 
obscurităţii sati a ne anticipa pe noi înșine în mod nepotrivit. 
Acuma vom încerca să ne împlinim această obligaţiune. |
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Putem pune toată aparenţa în faptul: că se ia condiţiunea 

subiectivă a cugetării drept cunoaştere a obiectului, Mai apoi, 

în introducerea în Dialectica transcendentală noi am arătat : 

că raţiunea pură se ocupă numai cu totalitatea sintezei con- 

diţiunilor pentru un condiţionat dat. Or, cum aparența dialec- 

tică a raţiunii pure nu poate fi o aparență empirică ce se gă- 

seşte la o cunoaştere empirică determinată: ea va privi gene- 

ralitatea condiţiunilor cugetării, şi nu vor exista decât trei ca- 

zuri de întrebuințare dialectică a raţiunii pure : 

1. Sinteza condiţiunilor unei cugetări în general. 

2. Sinteza condiţiunilor cugetării empirice. 
3. Sinteza condiţiunilor cugetării pure, 

In toate aceste trei cazuri raţiunea pură se ocupă numai cu 

totalitatea absolută a acestei sinteze, adică cu acea condiţiune 

care ea însăş e necondiționată. Pe această diviziune se înte- 

meiază şi tripla aparenţă transcendentală, care dă loc la trei 

secțiuni ale dialecticei şi pune la îndemână ideea pentru tot- 

atâtea ştiinţe aparente scoase din rațiunea pură, psihologia, 

cosmologia şi teologia transcendentală. Aci avem a face numai 

cu cea dintâiu. | 

Deoarece, în cugetare în general, noi facem abstracţie de 

toată raportarea cugetării la un obiect oarecare (fie al simţu- 

rilor sau intelectului pur): sinteza condiţiunilor unei cugetări 

în general (Nr. 1) nu e deloc obiectivă, ci numai o :sinteză
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a cugetării cu subiectul, care însă, în mod greşit, e conside- 
rută ca o reprezentare sintetică a unui obiect, 

Dar, de aci mai rezultă: cumcă concluziunea dialectică la 
condițiunea a toată gândirea în general, ea însăş necondiţio- 
nată, nu comite nicio eroare cu privire la conținut, (căci ea 
face abstracţie de tot conţinutul sau obiectul), ci că ea gre- 
şește numai în formă şi trebue numită paralogism. 

Deoarece, mai departe, unica condiţie ce însoţeşte toată 
gândirea este Eul, în propoziţia generală Eu cuget, atunci ra- 
țiunea are a face cu această condiţiune întrucât ea însăş e ne- 
condiţionată. Ea este însă numai condiţia formală, adică uni- 
tatea logică a oricărei cugetări în care eu fac abstracţie de 
tot obiectul, şi totuș ea e reprezentată ca un obiect ce-l cuget, 
anume: Eu însumi şi unitatea necondiționată a acestui Eu 

Dacă cineva mi-ar pune în general întrebarea: de ce na- 
tură, este un lucru care cugetă? atunci a priori eu nu ştiu a 
răspunde absolut nimic, deoarece răspunsul trebue să fie sin- 
tetic, căci un răspuns analitic explică poate gândirea, dar nu 
dă nicio cunoaştere mai largă despre aceea pe ce se înteme- 
iază această gândire după posibilitatea sa. La orice rezolvire 
sintetică însă se cere intuiţie, care, în problema aşa de gene- 
rală, a fost cu totul înlăturată. Totastfel, nimeni nu poate 
răspunde la întrebarea vrmătoare în generalitatea ei: cum ar 
putea oare fi un lucru care se mișcă? Căci extensiunea impe-
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netrabilă (materia) nu e dată în acest caz. Or, deşi, în general, 

eu nu cunosc niciun răspuns la acea întrebare: totuș mi se pare 

că l-aş putea da, într'un caz particular, în propoziţia care ex- 

primă conştiinţa de sine: Eu cuget. Căci acest Eu este primul 

subiect, adică substanță, e simplu etc. Aceste însă ar trebui 

să fie atunci pure propoziţii experimentale, cari totuş, fără o re- 

gulă generală ce arată în general şi a priori condiţiunile po- 

 sibilităţii de a gândi, n-ar putea conţinea astfel de predicate 

(cari nu sunt) empirice. In acest fel, înţelegerea mea, atât de 

aparentă la început, de a judeca asupra naturii unei fiinţe cu- 

getătoare, şi anume din pure concepte, îmi devine suspectă 

deşi încă n'am descoperit eroarea ei. 
Dar, continuarea cercetării asupra originii acestor atribute 

pe cari mi le atribui Mie ca unei ființe cugetătoare în general, 

poate descoperi această eroare. Aceste atribute nu sunt decât 

categorii pure prin cari eu nu gândesc nicicând un obiect de- 

terminat, ci numai unitatea reprezentărilor pentru a determina 

un obiect al lor. Fără o intuiţie ce stă la bază categoria sin- 

gură nu-mi poate da niciun concept despre un obiect; căci numai 

în intuiţie se dă obiectul, care apoi e gândit în conformitate cu 

categoria. Dacă explic un lucru zicând că e substanţă în feno- 

men, atunci trebue să-mi fie date mai înainte predicate ale intui- 

ţiei sale, în care eu deosebesc persistentul de ceea ce-i variabil 

şi substratul (lucrul însuş) de aceea ce-i este inerent.
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Dacă un lucru îl numesc simplu în fenomen, eu înțeleg 
prin aceasta că intuiţia sa e, ce-i drept, o parte a feno- 
menului, dar că ea însăş nu poate fi împărţită, etc. Dacă însă 
e cunoscut ceva ca simplu în concept şi nu în fenomen, prin 
aceasta eu n'am de fapt nicio cunoaştere despre obiect, ci nu- 
mai despre conceptul meu ce mi-l fac în general despre ceva 
ce nu e susceptibil de nicio intuiție propriu zisă. Eu zic numai 
că eu gândesc ceva cu totul simplu, deoarece de fapt eu nu ştiu 
să spun nimic mai departe decât numai că e ceva. 

Or, simpla apercepţie (Eul) este substanță în concept, sim- 
plă în concept, etc., şi astfel toate acele teoreme psihologice îşi 
au exactitatea lor netăgăduită. Totuş, prin aceasta nu se cu- 
noaşte nicidecum despre suflet ceea ce vrem să ştim de fapt, 
căci toate aceste predicate nu sunt deloc valabile despre in- 
tuiţie și nici nu pot avea consecinţe cari să fie aplicate la o- 
biecte ale experienței, deci ele sunt cu totul goale. Căci acel 
concept al subsbtanţei nu mă învaţă: că sufletul durează pen- 
tru sine însuş, nici, că e o parte din intuiţiile exterioare care 

n ar mai putea fi împărțită, şi care deci nu se poate naşte prin 
nici un fel de schimbări ale naturii, nici nu poate dispărea ; 
tot însuşiri cari mi-ar putea face cunoscut sufletul în nexul ex- 
perienţei, și mar putea lămuri cu privire la originea şi starea 
viitoare a sufletului. 

r, dacă zic prin simple categorii: sufletul este o substanță
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simplă, e clar că deoarece conceptul gol al intelectului de sub- 

stanță nu conține nimic mai mult decât că; un lucru trebue să 

fie reprezentat ca subiect în sine, fără să fie iarăş predicatul 

altui subiect, e clar zic că, în acest caz, nu se poate conclude 

de aci nimic cu privire la persistenţă, că atributul simplicităţii 

nu poate desigur adăoga această persistenţă, deci că, prin acea- 

sta, noi nu aflăm absolut nimic ce ar putea atinge sufletul în 

schimbările lumii. Dacă ni s'ar putea spune că el este o 

parte simplă a materiei, atunci noi am putea deriva din aceasta, 

din ceea ce ne învaţă experienţa despre ea, persistenţa şi, îm- 

preună cu natura simplă, indestructibilitatea sa. Despre acea- 

sta însă conceptul Eului, în principiul psihologic (Eu cuget), 

nu ne spune niciun cuvânt. 

Dar faptul că fiinţa care cugetă în noi crede a se cunoaşte 

pe sine însăş prin categorii pure şi, anume, prin acele cari ex- 

primă unitatea absolută supt fiecare titlu al lor, rezultă din ur- 

mătoarele. Apercepţia este, ea însăş, temeiul posibilităţii cate- 

goriilor, cari, la rândul lor, nu reprezintă nimic altceva decât 

sinteza diversului intuiţiei, întrucât acest divers are unitate în 

apercepţie. Deaceea, conştiinţa de sine în general e reprezen- 

tarea a ceea ce-i condiţiunea a toată unitatea, şi totuș însuş 

e necondiţionăt. Despre Eul cugetător (suflet), care se repre- 

zintă ca substanţă, simplu, numeric-identic în orice timp, şi ca 

un corelat a toată existenţa, din care orice altă existenţă tre-



366 Teoria element. Part. II-a. Diviz. 2-a. Cart. 2-a. Cap. 1 

  

bue scoasă prin concluziune, putem deci spune: că el nu se 
cunoaşte nicidecum pe sine însuș prin categorii, ci că el cunoaşte 
categoriile şi prin ele toate obiectele, în unitatea absolută a aper- 
cepţiei, deci prin sine însuş. Or, fără îndoială că e foarte clar: 
că eu nu pot cunoaşte ca obiect ceeace trebue abia să presu- 
pun pentru a cunoaşte în general un obiect, şi că Eul determi- 
nant (cugetarea) trebue să se deosebească de Eul determina- 
bil (subiectul cugetător), aşa cum se deosebeşte cunoaşterea 
de obiect. Totuş nimic nu e mai natural şi mai ademenitor ca 
aparența de a lua unitatea în sinteza cugetărilor drept o uni- 
tate percepută în subiectul acestor cugetări. Această aparenţă 
am putea-o numi subrepțiunea conștiinței ipostasiate. (apper- 
ceptiones substantiatae) . 

Dacă vrem să dăm un titlu logic paralogismului în raționa- 
mentele dialectice ale psihologiei raționale întrucât ele totuș 
au premise exacte, atunci el poate fi considerat ca un „„s0- 
Phisma figurae dictionis'*, în care majora face de categorie, cu 
privire la condiţiunea ei, o întrebuințare numai transcenden- 
tală, minora însă şi concluziunea, cu privire la suflet, care a 
fost subsumat supt această condiţiune, face de aceeaş catego- 
rie o întrebuințare empirică. Aşa d. e. conceptul substanței e, 
în paralogismul simplicităţii, un concept pur intelectual, care, 
fără condițiuni ale intuiţiei senzibile, are o întrebuințare numai 
transcendentală, adică n'are nicio întrebuințare. In minoră 
însă, acelaş concept e aplicat la obiectul oricărei experienţe in- 
terne, fără a fixa totuş ide mai înainte şi a pune la bază con- 
diţiunea aplicării sale in concreto, anume persistența, şi deaceea 
sa făcut de el o întrebuințare empirică, deși aci inadmisibilă. 

Pentru a arăta, însfârşit, înlănţuirea sistematică a tuturor a-
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cestor aserţiuni dialectice într'o psihologie raţiocinantă, în ordi- 

nea raţiunii pure, deci în întregimea ei, vom da seama: că a- 

percepţia să fie trecută prin toate clasele categoriilor, dar nu- 

mai până la acele concepte ale intelectului cari sunt, în fiecare 

din ele, la baza unităţii într'o percepţie posibilă, prin urmare: 

până la subsistenţă, realitate, unitate (nu pluralitate) şi exis- 

tență, numai că rațiunea le reprezintă aci pe toate ca condi- 

țiuni ale posibilităţii unei ființe cugetătoare care, ea însăș, e 

necondiționată. Sufletul cunoaște deci în sine însuș 

1. Unitatea necondiționată a relațiunii 
adică 

pe sine însuş, nu ca inerent 
ci 

ca subsistenf, 

2. Unitatea necondiționată a calității, 
adică 

nu <a un tot real, 
ci ca simplu *) 

3. Unitatea necondiționată în plurali- 

tatea în timp, adică nu numeric -dife- 

rit în timpuri diferite, ci ca unul şi 
chiar acelaș subiect. 

  

*) Cum simplul corespunde aci iarăş categoriei realităţii, încă nu pot 

arăta acuma, ci se va demonstra în capitolul următor cu prilejul altei în- 

trebuinţări raţionale a aceluiaş concept.
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4. Unitatea necondiționată 
a existenţei în spațiu 

adică 
nu ca conștiință a mai multor lucruri în afară de el, 

ci 
numai a existenţei sale proprii, 

a altor lucruri însă numai 
ca reprez?ntări ale sale. 

Rațiunea este facultatea principiilor. Aserţiunile psihologiei 
pure nu conţin predizate empirice despre suflet, ci numai ast- 
fel de predicate cari, dacă au loc, au să determine obiectul în 
sine în mod independent de experienţă, deci prin simpla ra- 
țiune. Ele ar trebui deci, după dreptate, să fie întemeiate pe 
principii şi concepte generale despre naturi cugetătoare în ge- 
neral. In loc de aceasta, găsim: că reprezentarea singulară, Eu 
sunt, le dominează pe toate, reprezentare care chiar pentru 
faptul că exprimă formula pură a întregei mele experiențe (în 
mod nedeterminat) se dă drept propoziţie generală valabilă pen- 
tru toate ființele cugetătoare, şi, deoarece totuş e individuală 
din toate punctele de vedere, ea poartă în sine aparenţa unei 
unităţi absolute a condiţiunilor gândirii în general, şi, prin acest 
fapt, se întinde mai departe decât pânăunde ar putea ajunge 
experiența posibilă.



Cap. 2. Antinomia rațiunii pure 369 

Dialectica transcendentală 

Cartea a doua 

Capitolul al doilea 

Antinomia raţiunii pure 

In introducerea la această parte a lucrării noastre am ară- 

tat cumcă toată aparența transcendentală a raţiunii pure se în- 

temeiază pe inferențe dialectice a căror schemă o pune logica la 

îndemână în cele trei feluri formale de raționamente în general, 

cam aşa cum categoriile își găsesc schema lor logică în cele 

patru funcțiuni ale tuturor judecăților. Primul fel al acestor si- 

logisme raţiocinante se raporta la unitatea necondiționată a con- 

diţiunilor subiective ale tuturor reprezentărilor în general, (ale 

subiectului sau sufletului), în corespondenţă cu raționamentele 

categorice, a căror majoră exprimă, ca principiu, raportarea u- 

nui predicat la un subiect. Al doilea fel al argumentului dia- 

lectic va avea deci drept conţinut, prin analogie cu raţionamen- 

tele ipotetice, unitatea necondiționată a condiţiunilor obiective 

în fenomen; precum al freilea fel, de care va fi vorba în capi- 

tolul următor, are ca temă unitatea necondiționată a condițiuni- 

lor obiective ale posibilității obiectelor în general. 

E însă remarcabil că paralogismul transcendental n'a produs 

decât o aparenţă unilaterală cu privire la ideea despre subiec- 

tul cugetării noastre, şi că pentru aserţiunea contrarului nu se 

poate găsi nici cea mai neînsemnată aparenţă scoasă din concepte 

raționale. Avantajul e cu totul de partea pneumatismului, deși 

acesta nu-şi poate ascunde viciul originar care face ca această 

teorie, în ciuda aparenţei ce-i este favorabilă, să se prefacă 

toată în fum când e pusă la încercare în flacăra criticei. 

Cu totul altfel se prezintă lucrurile când aplicăm raţiunea la 

sinteza obiectivă a fenomenelor, unde ea crede a-şi impune, ce-i 

drept cu multă aparenţă, principiul unităţii necondiționate, dar
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se încurcă repede în astfel de contradicții încât e nevoită să 

renunţe la pretenţia ei în materie cosmologică. 

Aci, anume, se manifestează un nou fenomen al raţiunii o- 

menești, adică o antitetică foarte naturală pe care nu trebue să 

o născocească nimene şi să caute cu. meșteşug a o prinde în 

laţ, ci în care raţiunea intră dela sine, şi anume în mod inevi- 

tabil; prin acest fapt ea e scutită fără îndoială de a fi ador- 

mită printr'o convingere imaginară pe care o produce o apa- 

rență numai unilaterală, dar, în acelaş timp, ea e ademenită 
sau să se lase pradă unei desnădejdi sceptice sau să adopte o 
cerbicie dogmatică şi să se încăpăţineze cu tărie în anumite 
aserțiuni fără a acorda ascultare şi judecată dreaptă argumen- 
telor contrare. Amândouă aceste sunt moartea unei filozofii să- 
nătoase, deşi în primul caz, se mai poate vorbi încă totuş de o 
euthanasie a raţiunii pure, 

Inainte de ce lăsăm să se vadă cum se înfăţişează desbi- 
narea şi zguduirile produse de conflictul legilor (antinomia) 
raţiunii pure, vom da unele explicaţii ce pot lămuri şi justi- 
fica metoda de care ne servim în tratarea obiectului nostru. 
Toate ideile transcendentale, întrucât privesc totalitatea abso- 
lută în sinteza fenomenelor, le numesc concepte cosmologice ; 
pedeoparte chiar din cauza acestei totalități necondiționate pe 
care se întemeiază şi conceptul universului, care, el însuş, e 
numai o idee; pedealtăparte, deoarece ele se raportează numai 
la sinteza fenomenelor, deci la sinteza empirică, pe când, dimpo- 
trivă, totalitatea absolută în sinteza condițiunilor tuturor lu- 
crurilor posibile în general va produce un ideal al raţiunii pure 
care e cu totul deosebit de conceptul cosmologic, deşi stă în 
relaţie cu el. Deaceea, aşa cum paralogismele raţiunii pure au 
pus baza unei psihologii dialectice, așa antinomia rațiunii pure 
va arăta principiile transcendentale ale unei pretinse cosmologii 
pure (raţionale), nu pentru a o găsi valabilă! şi a şi-o însuşi, 
ci, precum arată acuma denumirea de conflict al rațiunii, pen- 
tru a o expune, ca o idee care nu se poate împăca cu fenomene, în aparenţa ei strălucită dar fală.
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Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea întâia 

Sistemul ideilor cosmologice 

Pentru a putea înşira acuma aceste idei cu preciziune mate- 

matică după un principiu, trebue, mai infâiu, să notăm că nu 

este decât intelectul din care pot izvori concepte pure şi trans- 

cendentale, că raţiunea nu produce, bine zis, niciun concept, 

ci în orice caz liberează numai conceptul intelectului de restric- 

ţiunile inevitabile ale unei experienţe posibile, căutând a-l lărgi 

deci peste limitele domeniului empiric, totuş însă în legătură 

cu el. Aceasta are loc prin faptul că raţiunea cere pentru un 

condiționat dat o totalitate absolută dinspre partea condiţiuni- 

lor (supt cari intelectul supune unităţii sintetice toate fenome- 

nele) făcând prin aceasta din categorie o idee transcendentală, 

pentru a da sintezei empirice integralitate absolută prin conti- 

nuarea ei până la necondiţionat, (ceeace nu se găseşte nici 

când în experienţă, ci numai în idee). Rațiunea cere aceasta 

după principiul: dacă e dat condiționatul, atunci e dată şi toată 

suma condițiunilor, deci e dat şi necondiţionatul absolut, prin 

care singur a fost posibil condiţionatul. Prin urmare, mai întâiu, 

ideile transcendentale nu vor fi bine zis nimic altceva decât ca- 

tegorii întinse până la necondiţionat, şi le vom putea face să 

intre într'o tablă ordonată după titlurile categoriilor. In al doi- 

lea rând însă, nu toate categoriile vor fi totuş potrivite pentru 

aceasta, ci numai acele în cari sinteza formează o serie şi anume 

a condiţiunilor, olaltă subordonate (nu coordonate), pentru un 

condiţionat. Totalitatea absolută e cerută de rațiune numai în- 

trucât ea se referă la seria ascendentă a condiţiunilor necesare 

pentru un condiționat dat, deci nu în cazul când e vorba de li- 

nia descendentă a consecințelor, nici de agregatul condiţiunilor 

coordonate privind aceste consecințe. Căci, cu privire la condi- 

ţionatul dat, condiţiunile sunt acuma presupuse și se vor con-
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sidera ca date cu acesta, pecând, deoarece consecințele nu fac 
posibile condiţiunile lor, ci dimpotrivă le presupun, în progre- 
sarea spre consecințe (sau în coborirea dela condiţiunea dată 
la condiţionat) noi putem fi nepăsători ori de seria încetează 
sau ba, şi, în general, chestiunea privind totalitatea ei nu e nici 
decum o presupoziţie a raţiunii. 

Așa ne și gândim în mod necesar ca dat un timp scurs cu 
desăvârşire până în clipa prezentă, (deşi nu determinabil prin 
noi). In ce priveşte însă timpul viitor, dat fiind că el nu este 
condițiunea pentru a ajunge la prezent, atunci, pentru a înțe- 
lege prezentul, e cu totul indiferent ce vrem să facem cu timpul 
viitor, anume ori de vrem să-l facem să înceteze undeva sau să 
curgă în înfinit. Să fie seria m, n, o în care n e dat ca fiind con- 
diţionat cu privire la m, dar totodată ca o condiţie a lui o, seria 
să fie ascendentă dela condiţionatul n la m (|, k, i, etc.), totaşa 
descendentă dela condiţiunea n la condiţionatul o (p. q. r. etc.), 
atunci eu trebue să presupun seria întâia pentru a considera n 
ca dat, şi n, după rațiune (totalitatea condiţiunilor), nu e posi- 
bil decât cu ajutorul acelei serii, posibilitatea sa nu se înteme- 
iază însă pe seria următoare o, p, q, r, care, prin urmare, nici 
n'ar putea fi considerată ca dată, ci numai ca dabilis. 

Sinteza unei serii dinspre partea condiţiunilor, deci începând 
cu aceea care e cea mai apropiată de fenomenul dat, şi aşa până 
la condiţiunile mai îndepărtate, voiu numi-o sinteză regresivă, 
pe aceea însă care, dinspre partea condiționatului, înaintează 
dela consecința cea mai apropiată la condiţiunile mai îndepăr- 
tate „voiu numi-o sinteză progresivă. Cea dintâiu merge în an- 
tecendentia, a doua in consequentia. Ideile cosmologice se ocupă 
deci cu totalitatea sintezei regresive și merg in antecendentia, 
nu in consequentia. Dacă se întâmplă lucrul din urmă, atunci 
avem o problemă arbitrară şi nu necesară a rațiunii pure, de- 
oarece, pentru înțelegerea completă a ceea ce e dat în fenomen, 
noi avem fără îndoială nevoie de principii, dar nu de consecinţe. 

Or, pentru a întocmi tabla ideilor după tabla categoriilor, noi 
luăm întâiu: cele două quanta originare a toată intuiţia noastră 
timpul şi spaţiul. "Timpul e în sine o serie (şi condiţiunea for-
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mală a tuturor seriilor), şi deaceea în el se vor deosebi a priori, 

cu privire la un prezent dat, antecedentele ca condiţii (trecutul) 

de consecinţe (viitor). Prin urmare, ideea transcendentală a to- 

talităţii absolute a seriei condițiunilor pentru un condiţionat dat 

se raportează numai la tot timpul trecut. După ideea raţiunii 

întreg timpul trecut în mod necesar e gândit ca dat în 

calitate de condiţie a momentului dat. In ce priveşte însă 

spaţiul, în el considerat în sine nu e nicio deosebire între 

progres şi regres, deoarece el constitue un agregat, dar nu 

o serie, dat fiindcă părţile sale sunt toate simultane. Momen- 

tul prezent eu nu l-am putut considera, în raport cu timpul tre- 

cut, decât ca condiţionat, nicicând însă ca o condiţiune a lui, 

deoarece această clipă nu se naşte decât abia prin timpul tre- 

cut (sau mai bine zis, prin scurgerea timpului precedent). Dar, 

deoarece părţile spaţiului nu sunt olaltă subordonate, ci coor- 

donate, atunci o parte nu e condiția posibilității celeilalte, şi spa- 

ţiul nu constitue, ca timpul, în sine însuş o serie. Cu toate a- 

ceste, sinteza părţilor diverse ale spaţiului, prin care îl aprehen- 

dăm, este totuş succesivă, are deci loc în timp şi conține o serie, 

Şi, deoarece în această serie a spaţiurilor agregate (d. e. a pi- 

cioarelor într'o prăjină), începând cu un spațiu dat, spaţiurile 

ce le mai adăugăm prin gândire sunt totdeauna condițiunea li- 

mitei celor precedente, se va considera și măsurarea unui spaţiu 

ca o sinteză a unei serii a condiţiunilor pentru un condiționat 

dat, numai că laturea condiţiunilor nu se deosebeşte în sine de 

laturea înspre care se ai condiţionatul, prin urmare regresul şi 

progresul par a fi, în spaţiu, identice. Dar întrucât o parte a 

spaţiului nu e dată prin cealaltă, ci e numai limitată, noi trebue 

să şi considerăm, din acest punct de vedere, orice spaţiu limitat 

ca fiind condiţionat, deoarece el presupune un alt spaţiu ca 

condiţiune a limitei sale, şi așa mai departe. Cu privire la limi- 

tare deci, progresiunea în spaţiu e şi O regresiune, şi ideea tran- 

scendentală a totalităţii absolute a sintezei în seria condiţiunilor 

se raportează la spaţiu, şi eu pot pune întrebarea totatât de bine 

asupra totalităţii absolute a fenomenului în spaţiu ca şi asupra 

celei a fenomenului în timpul trecut. Dar, oride pretutindeni e
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şi posibil un răspuns la aceste întrebări se va putea hotărî mai 
târziu. 

In al doilea rând: realitatea în spaţiu, adică materia, e un con- 
diţionat ale cărui condițiuni interne sunt părțile spaţiului şi ale 
cărui condițiuni depărtate sunt părţile părţilor, în aşa fel că aci 
are loc o sinteză regresivă pe a cărei totalitate absolută o cere 
raţiunea, totalitate care nu se poate înfăptui în alt mod decât 
printr'o diviziune completă prin care realitatea materiei se re- 
duce fie la nimic sau la ceea ce nu mai este materie, anume la 
ceva simplu. Prin urmare, şi aci e dată o serie de condițiuni şi 
o progresare spre necondiționat: 

In al treilea rând: în ce priveşte categoriile raportului real 
între fenomene, categoria substanţei cu accidentele ei nu se po- 
triveşte pentru o idee transcendentală, adică raţiunea n are, cu 
privire la ea, niciun temeiu. să se întoarcă în mod regresiv la 
condițiuni. Căci, accidentele, (întrucât sunt inerente unei sub- 
stanțe unitare), sunt olaltă coordonate şi nu formează o serie. 
Cu privire la substanţă însă, ele, la drept vorbind, nu-i sunt sub- 
ordonate, ci reprezintă modul de a exista chiar al substanţei. 
Ceea ce aci ar putea încă părea că e o idee a raţiunii transcen- 
dentale ar fi conceptul de substanţial. Dar, deoarece aceasta 
nu înseamnă nimic altceva decât conceptul despre obiect în ge- 
neral, care subsistă întrucât în el gândim numai subiectul trans- 
cendental fără niciun fel de predicate, pe când aci e numai 
vorba de necondiţionatul în seria fenomenelor, atunci e clar că | 
substanțialul nu poate reprezenta niciun membru în această se- 
rie. Acelaş lucru e valabil și cu privire la substanţe în comuni- 
tate, cari sunt simple agregate și n'au niciun exponent al unei 
serii, dat fiind că ele nu sunt subordonate olaltă ca condiţii ale 
posibilităţii lor, ceea ce se putea prea bine spune despre spa- 
ţiuri a căror limită nu era nicicând determinată în sine, ci tot- 
deauna prin alt spațiu. Nu mai rămâne deci decât categoria 
cauzalităţii, care prezintă o serie a cauzelor pentru un efect dat, 
în care serie de la efect ca condiţionat ne putem urca la cauze 
<a condiţii şi putem da răspuns la întrebarea raţiunii.
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In al patrulea rând, conceptele posibilului, realului și necesa- 
rului nu conduc la nicio serie, doar numai întrucât contingentul 

în existență trebue totdeauna considerat ca fiind condiţionat şi 

arată, după regula intelectului, spre o condiţie, care ne trimite 

în mod necesar la o condiţie mai înaltă, până ce raţiunea nu. 

găseşte decât în totalitatea acestei serii necesitatea necondiţo- 

nată. 

Nu există deci decât patru idei cosmologice, după cele patru 

titluri ale categoriilor, dacă scoatem la iveală pe acele cari im-: 

plică în mod necesar o serie în sinteza diversului. 

l 
Intregimea absolută 

a compoziței 

totului dat al tuturor fenomenelor. 

2 3 

Intregimea absolută Intregimea absolută: 

a diviziunii a devenirii 

unui tot dat în fenomen. unui fenomen în general 

4 
Intcegimea absolută 

a dependenței existenţei 

a ceea ce-i schimbător în fenomen. 

Mai întâiu se va nota aci că ideea totalității absolute nu pri- 

veşte nimic altceva decât expunerea fenomenelor, deci nu con- 

ceptul pur al intelectului despre un tot al lucrurilor în general. 

Se consideră deci aci fenomene ca date, și rațiunea cere între- 

gimea absolută a condiţiunilor posibilităţii lor întrucât aceste 

formează o serie, deci o sinteză absolut (adică din toate punc- 

_tele de vedere) completă după care fenomenul să poată fi expus 

după legi ale intelectului. 

_ In al doilea rând nu e, bine zis, decât necondiţionatul pe care-l 

caută raţiunea în această sinteză a condiţiunilor care înaintează
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în serie şi anume în mod regresiv, deci ea caută așazicând în- 

tregimea în seria premiselor cari, la un loc, nu mai presupun 

nicio altă premisă. Or, acest necondiţionat e cuprins totdeauna 

în totalitatea absolută a seriei când ne-o reprezentăm în ima- 

ginaţie. Dar, această sinteză absolut desăvârșită este iarăş nu- 

mai o idee; căci, cel puţin mai de înainte nu putem şti dacă, la 

fenomene, o atare sinteză e şi posibilă. Dacă ne reprezentăm toate 
cele prin simple concepte pure ale intelectului fără de condiţiu- 

nile intuiţiei senzibile, noi putem spune deadreptul că la un con- 

diționat dat e dată și toată seria condiţiunilor olaltă subordo- 

nate; căci condiţionatul nu e dat decât prin aceste. Dar, la fe- 

nomene, se găseşte o limitare osebită a modului cum sunt date 

condițiunile, anume prin sinteza succesivă a diversului intui- 
ției care, în regresiune, are să fie completă. Or, încă e o pro- 
blemă de a şti dacă această întregime e posibilă considerându- 

se senzibilitatea. Dar, ideea acestei întregimi se găseşte totuș 
în rațiune, făcându-se abstracţie de posibilitatea sau imposibi- 

litatea de a lega de ea în mod adecuat concepte empirice.. Prin 

urmare, dat fiind că în totalitatea absolută a sintezei regresive 

a diversului în fenomen (după indicaţia categoriilor, cari îl re- 
prezintă ca o serie de condițiuni pentru un condiționat dat), e 
cuprins în mod necesar necondiţionatul, chiar dacă lăsăm ne- 

hotărit oride şi în ce mod are să se înfăptuiască această tota- 

litate: raţiunea ia aci drumul pornind dela ideea totalităţii, deși 

ea are de. fapt ca scop final necondiționatul, fie al seriei întregi 

sau al unei părţi a ei, | | 

Acest necondiționat ni-l putem acuma gândi ca stând numai 
în seria întreagă în care deci toate elementele fără excepție 
ar ki condiţionate şi numai totalitatea lor ar fi absolut necondi- 
ționată, și atunci regresiunea se numeşte infinită: sau necondi- 
ționatul absolut nu este decât o parte a seriei căreia îi sunt su- 
bordonate celelalte elemente ale seriei, dar care ea însăş nu stă 
supt nicio altă condiţiune *). In cazul dintâiu, seria este a parte 

  

* . ._. ... . “ a. . ) Totul absolut at seriei de condițiuni pentru un condiţionat dat e tot- 
deauna necozlij'onat, deoarece afară de el nu mai există condițiuni cu
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priori fără limite (fără de început), adică infinită şi totuş dată 

în întregime, regresiunea în ea însă nu e nicicând terminată şi 

nu poate fi numită infinită decât potentialiter. In cazul al doilea, 

există un termen prim al seriei care se numeşte: cu privire la 

timpul trecut, început al lumii, cu privire la spaţiu, margine a 

lumii, cu privire la părţile unui tot dat în limitele sale, simplu, 

cu privire la cauze, spontaneitate absolută (libertate), cu pri- 

vire Ja existenţa de lucruri schimbătoare, necesitate naturală ab- 

solută. 

Noi avem doi termeni: lume şi natură, cari câteodată se con- 

topesc. Cel dintâiu înseamnă totul matematic al tuturor fenome- 

nelor şi totalitatea sintezei lor, în mare precum şi în mic, adică 

atât în progresiunea lor prin compunere cât şi prin diviziune. 

Aceeaş lume însă e numită natură *), întrucât e privită ca un tot 

dinamic și nu se consideră agregațiunea în spaţiu şi timp, pen- 

tru a o realiza ca o cantitate, ci se consideră unitatea în exis- 

tența fenomenelor. Or, atunci condiţiunea a ceea ce se întâm- 

plă se numeşte cauză, şi cauzalitatea necondiționată a cauzei 

în fenomen libertate, pecând cea condiţionată se numeşte cauză 

naturală în înţeles mai restrâns. Condiţionatul în existenţă în 

general se numeşte contingent şi necondiţionatul necesar. Ne- 

cesitatea necondiționată a fenomenelor poate fi numită necesi- 

tate naturală. 

        

  

privire la cari el ar putea fi condiţionat. Dar acest tot absolut al unei 

atari serii nu e decât o idee sau, mai bine zis, un concept problematic, 

a cărui posibilitate trebue cercetată, și anume cu privire la felul cum ne- 

condiţionatul, ca fiind ideea transcendentală propriu zisă, tocmai despre 

ce e vorba, ar putea fi conţinut în el. 

*) Natură, luată adjective (formaliter) înseamnă înlănţuirea deter- 

minaţiunilor unui lucru după un principiu intern al cauzalităţii. Dimpo- 

trivă, prin natură substantive (materialiter) înţelegem totalitatea feno- 

menelor întrucât ele se înlănţuesc cu desăvârşire cu ajutorul unui prin- 

cipiu intern al cauzalităţii. În înţelesul dintâiu vorbim de natura meta- 

lelor lichide, a focului, etc., şi ne servim de acest cuvânt numai adjec- 

five; dimpotrivă, când vorbim de lucrurile naturii, noi avem în gând un 

tot subsistent.
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Ideile cu cari ne ocupăm acuma le-am numit, mai sus, idei 
-cosmologice, în parte deaceea că prin termenul de lume se în- 
“țelege totalitatea tuturor fenomenelor și ideile noastre sunt în- 
:dreptate, şi ele, numai spre necondiţionatul între fenomene, în 
„parte şi pentru că cuvântul lume, în înţeles transcendental, în- 
-seamnă totalitatea absolută a ansamblului lucrurilor existente 
„Şi pentrucă noi nu ne îndreptăm atenţia decât spre întregimea 
sintezei, (deşi numai, bine zis, în regresiunea spre condițiuni). 
Având în vedere faptul că, pe lângă aceasta, aceste idei sunt 
toate transcendente şi, deși nu depășesc obiectul, anume feno- 
menele, în ce privește felul lor, ci au a face numai cu lumea 
:simţurilor, (nu cu noumena), totuş împing sinteza până la un 
„grad ce trece peste toată experiența posibilă. după părerea mea 
noi le putem numi pe toate în mod foarte potrivit concepte COs- 
.mologice. Cu privire la deosebirea necondiționatului matematic 
.şi a necondiţionatului dinamic, spre care tinde regresiunea, le-aş 
numi totuş pe cele două dintâiu, în înţeles mai restrâns, con- 
cepte cosmologice (ale lumii în mare şi mic), cele două din urmă 
însă concepte naturale transcendente. Această 'distincţiune nu e 
încă deocamdată de însemnătate osebită, dar, în cursul expu- 

-nerii, ea poate deveni mai importantă. 

Antinomia raţiunii pure 

Sectiunea a doua 

Antitetica rațiunii pure 

Dacă numim tetică orice ansamblu de doctrine dogmatice, a- 
“tunci înțeleg prin antitetică nu afirmaţiuni dogmatice ale con- 
“trarului, ci conflictul între cunoașteri în aparenţă dogmatice 
( thesin cum antithesi), fără să îngăduim uneia înaintea celei- 
alte o pretenţie mai mare Ja aprobarea noastră. Antitetica deci 

„nu se ocupă nicidecum cu aserțiuni unilaterale „ci consideră cu- 
„Moaşteri generale ale raţiunii după conflictul lor întreolaltă şi
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după cauzele acestui conflict. Antitetica transcendentală este o 

cercetare asupra antinomiei raţiunii pure, asupra cauzelor şi re-. 

zultatului ei. Dacă nu aplicăm raţiunea noastră numai pentru 

întrebuinţarea principiilor intelectului la obiecte ale experienţei, 

ci îndrăznim a întinde aceste principii peste limitele experienței, 

atunci se ivesc propoziţii rațiocinante, cari, în experienţă, nici 

n'au a aştepta confirmare, nici nau a se teme de respingere şi 

din cari fiecare nu numai că e în sine însăş fără contradicţie, ci 

găseşte chiar în natura raţiunii condițiuni ale necesităţii sale, 
numai că, din nefericire, antiteza are de partea sa temeiuri de 

aserţiune totatât de valabile şi necesare. 

Chestiunile cari se prezintă în mod natural într'o dialectică 

a raţiunii pure, sunt deci: 1. în cari propoziţii e supusă oare în- 

tr'adevăr raţiunea unei antinomii în mod inevitabil; 2. pe cari 

cauze se întemeiază această antinomie; 3. dacă şi în ce mod 

raţiunii îi mai rămâne totuş, în această contradicție, un drum 

deschis spre certitudine. 

O propoziţie dialectică a raţiunii pure trebue să se deose- 

bească de toate propoziţiile sofistice prin faptul că nu priveşte 

o chestiune arbitrară, ci o chestiune pe care orice rațiune ome- 

nească trebue s'o întâlnească în mod necesar în înaintarea ei; 

şi în al doilea rând, prin faptul că ea, cu antiteza ei, nu pre- 

zintă numai o aparenţă artificială care dispare îndată ce e des- 

coperită, ci o aparenţă naturală şi inevitabilă, care, chiar când 

nu mai suntem înşelaţi de ea, totuş, deși nu minte, încă ne a- 

măgeşte totdeauna cu iluzii, aşa că într'adevăr ea poate fi re- 

dusă la neputinţă, dar nu poate fi nicicând nimicită. 

O atare doctrină dialectică nu se va raporta la unitatea in- 

telectului în concepte ale experienţei, ci la unitatea rațiunii în 

simple idei, a căror condiţiune, dat fiind că are să congrueze mai 

întâiu, ca sinteză după regule, cu intelectul şi totuş în acelaş 

timp, ca unitate absolută a sintezei, cu raţiunea, va fi prea mare 

pentru intelect în cazul când e adecuată unității raţiunii, şi, în 

cazul când e conformă intelectului, ea va fi prea mică pentru 

rațiune; din care fapt deci trebue să rezulte un conflict ce nu 

poate fi evitat oricum am vrea s'o încercăm.
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Aceste aserţiuni raţiocinante deschid deci o arenă dialectică 

în care rămâne deasupra oricine are permisiunea de a începe a- 

tacul, şi unde e cert că' e înfrânt acela care e nevoit să se ţină 

numai în defensivă. Şi deaceea, cavalerii vajnici, fie că se bat 
pentru cauza bună sau cea rea, sunt siguri că vor dobândi 

coroana biruinţei, numai dacă vor avea grija să aibă privilegiul 

de a face ultimul atac şi nu sunt obligaţi a susținea un nou asalt 

al adversarului. Ne putem lesne închipui că acest teren de luptă 
a fost călcat până acuma destul de adeseori, că multe biruințe 

au fost câştigate de ambele părţi, dar că pentru cea din urmă 

care hotărea cauza s'a avut totdeauna grija în aşa fel ca apă- 

rătorul cauzei bune să rămână singur stăpân pe teren prin fap- 

tul că adversarului său i s'a interzis de a mai lua armele în 

mână. Ca judecători nepărtinitori ai luptei, noi trebue să ne- 
glijăm chestiunea dacă e cauza cea bună sau cea rea pentru 

care se bat luptătorii, lăsând ca ei între ei să hotărască mai în- 

tâiu afacerea lor. Poate că, după ce s'au obosit mai mult de- 

cât păgubit unul pe altul, vor recunoaşte ei înşişi nimicnicia cer- 

tei lor şi se vor despărţi. ca buni prieteni. 
Această metodă, de a privi la o luptă a aserţiunilor sau, mai 

bine zis, de a o provoca, nu pentru a decide în sfârșit în folosul 
uneia sau celeilalte părţi, ci pentru a cerceta oride obiectul ei nu 

e poate că o simplă iluzie pe care toţi înzadar încearcă să o 

prindă şi la care nu pot nimic câștiga chiar dacă nu li se opune 

nicio rezistenţă, această procedare, zic, o putem numi metodă 

sceptică. Ea e cu totul diferită de scepticism, acest principiu al 
unei neştiinţe artificiale și ştiinţifice care zdruncină temeliile ori- 
cărei cunoașteri, pentru a nu-i lăsa nicăiri, pe cât posibil, nici 

certitudine nici siguranţă. Căci, metoda sceptică tinde spre cer- 

titudine prin faptul că năzueşte a găsi, într'o astfel de luptă 
dusă de ambele părți în mod cinstit şi inteligent, punctul ne- 

înțelegerii, pentru a scoate, cum o fac legiuitorii înţelepţi, din 
incurcătura judecătorilor în litigii învățătură pentru sine asupra 
ceea ce-i defectuos şi prea puţin exact determinat în legile lor. 
Antinomia care se manifestează în aplicarea legilor este, dată 

fiind înțelepciunea noastră mărginită, cea mai bună încercare
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de examinare a nomoteticei pentru a atrage prin aceasta atenţia 

rațiunii, care în speculaţiunea abstractă nu observă lesne gre- 

şelile ei, asupra momentelor în determinarea principiilor ei. 

Această metodă sceptică nu este însă în mod esenţial pro- 

prie decât numai filozofiei transcendentale și, în tot cazul, noi 

ne putem lipsi de ea în orice alt câmp de cercetare, numai în 

acesta nu. În matematică, întrebuinţarea ei ar fi absurdă, de- 

oarece aci aserţiuni falşe nu se pot ascunde și nu se pot face 

invizibile, dat fiind că dovezile trebue să înainteze oricând ur- 

mând firul intuiţiei pure, şi anume printr'o sinteză totdeauna 

evidentă. In filosofia experimentală, o îndoială provizorie poate 

fi, ce-i drept, folositoare; dar totuș, cel puţin nu e posibil nicio 

neînțelegere ce n'ar' putea fi lesne înlăturată, şi în experienţă 

trebue să se afle doar însfârșit ultimele mijloace pentru a de- 

cide cearta, fie acuma că le găsim mai de vreme sau mai târ- 

ziu. Morala poate da toate principiile ei şi in concreto împreună 

cu consecinţele practice cel puţin în experiențe posibile, evitând 

prin aceasta o înțelegere greşită a abstracţiunii. Dimpotrivă, a- 

serţiunile transcendentale, cari au pretenția la cunoașteri ce se 

întind dincolo de câmpul oricărei experiențe posibile, nu sunt 

pici în cazul ca sinteza lor abstractă să poată fi dată a priori în- 

tr'o intuiţie oareșcare, nici nu sunt de aşa natură ca neînțele- 

gerea să poată fi descoperită cu ajutorul vreunei experienţe. “Ra- 

țiunea transcendentală nu îngădue deci nicio altă piatră de pro- 

bare decât încercarea unirii aserţiunilor ei între sine înseşi şi 

deci, mai înainte, încercarea luptei lor, libere şi neturburate, în- 

treolaltă, şi această luptă vrem s'o reprezentăm acuma *), 

ÎN 

*) Antinomiile urmează olaltă după ordinea ideilor transcendentale ară- 

tate mai sus.
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Antinomia 

Întâiul conflict al 

Teză. 

Lumea are un început în timp şi este și după spaţiu închisă 
în limite. 

Dovadă. 

Căci să presupunem că lumea, după timp, n'are început: atunci 
până la fiecare moment dat a trecut o eternitate şi s'a scurs deci 
în lume o serie infinită de stări succesive ale lucrurilor. Or, in- 
finitatea unei serii stă tocmai în faptul că ea nu poate fi nicicând 
terminată printr'o sinteză succesivă. Prin urmare, o serie infinită 
scursă în lume e imposibilă, deci un început al lumii e o condiţie 
necesară a existenţei ei; ceea ce era mai întâiu de dovedit. E 

Cât priveşte al doilea punct, să admitem iarăş contrarul, atunci 
lumea va fi un tot infinit dat de lucruri ce există în acelaş timp. 
Or, mărimea unui Quantum ce nu e dat înăuntrul unor anumite 
limite *) oricărei intuiţii noi nu o putem gândi în niciun alt 
mod decât numai prin sinteza părților, şi totalitatea unui atare 
quantum numai prin sinteza desăvârşită sau prin adăogarea re- 
petată a unităţi la sine însaş **). Prin urmare, pentru a ne gândi 

*) Noi putem intui un quantum nedeterminat ca un tot dacă e închis în limite, fără a trebui să construim totalitatea sa prin măsurare, adică prin sinteza succesivă a părţilor sale. Căci limitele determină acuma în- tregimea ,dat fiind că taie tot ce-i prea mult. 
**) Conceptul totalităţii nu e, în acest caz nimic altceva decât reprezen- tarea sintezei terminate a părţilor sale, deoarece, neputând noi desprinde conceptul din intuiţia totului, (care în acest caz e imposibilă), noi putem prinde acest concept, cel puţin în idee, numai Prin sinteza părţilor până la desăvârşirea infinitului, 
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rațiunii pure 

ideilor transcendentale 

Antiteză. 

Lumea n'are nici început şi nici limite în spaţiu, ci e infinită 

atât cu privire la timp cât şi la spaţiu. 

Dovadă. 

Căci să punem: ea să aibă un început. Dat fiind că începutul 

e o existență precedată de un timp în care lucrul nu este, atunci 

trebuie să fi precedat un timp în care lumea nu era, adică un 

timp vid. Or, întrun timp vid nu e posibilă nicio devenire a vre- 

unui lucru, deoarece nicio parte a unui atare timp nare în sine 

mai mult decât alta o condiţie distinctivă a existenţei înaintea 

celei a neexistenţei, (fiecă presupunem că lumea se naşte dela 

sine, sau prin o altă cauză). Deci, în lume pot începe, ce-i drept, 

multe serii de lucruri, dar lumea însăş nu poate avea niciun înce- 

put şi este deci, cu privire la timpul trecut, infinită. 

In ceeace priveşte al doilea punct, să admitem mai întâi con- 

trarul: că anume lumea este, după spaţiu, finită şi limitată; a- 

tunci ea se află într'un spaţiu vid care nu e limitat. N'ar exista 

deci numai un raport al lucrurilor în spaţiu, ci şi al lucrurilor 

față de spaţiu. Or, deoarece lumea e un tot absolut în afară de 

care niciun obiect al intuiţiei şi deci niciun corelat al lumii nu
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lumea, care umple toate spaţiurile, ca un tot, sinteza succesivă a 

părţilor unei lumi infinite ar trebui considerată ca terminată, 

adică un timp infinit ar trebui considerat, în numărarea tuturor 

lucrurilor coexistente, ca scurs; ceea ce-i imposibil. Prin urmare, 

un agregat infinit de lucruri reale nu poate fi considerat ca un 

tot dat, deci nici ca dat în acelaş timp. O lume nu e prin urmare 

infinită după întinderea în spaţiu, ci e închisă în limitele sale; 

ceea ce-a fost punctul al doilea. 

Notă la întâia 

I. La teză. 

In aceste amgumente ce se opun olaltă eu n'am căutat iluzii 

pentru a da poate, (cum se zice), o dovadă ca un avocat care se 

serveşte de neprecauţiunea adversarului în folosul său şi admite 

cu plăcere apelul lui la o lege rău înţeleasă pentru a clădi pro- 

priile sale pretenţii nedrepte pe respingerea acestei legi. Fiecare 

din -aceste dovezi e scoasă din natura lucrului şi se lasă la o 

parte avantajul ce ni l-ar putea da paralogismele dogmaticilor 

din ambele părți. 

Teza, eu aş fi putut-o dovedi în aparență şi prin aceea că 29 

fi pus înainte, după obiceiul dogmaticilor, un concept vicios des- 

pre infinitatea unei mărimi date. Infinită este o mărime peste 

care niciuna mai mare, (adică peste mulțimea conținută în ea 

a unei unităţi date) nu e posibilă. Or, nicio mulţime nu e cea 

mai mare, deoarece tot se mai pot adăoga încă una sau mai multe 

unităţi, Prin urmare, o mărime infinită dată, deci şi o lume in- 

finită (după seria scursă precum şi după întindere) e imposibilă: 

ea este deci de ambele laturi limitată. Asa as fi putut expune
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se găseşte cu care ea să stea în raport, atunci raportul lumii faţă 

de spaţiul vid ar fi un raport al ei față de niciun lucru. Un atare 

raport însă, deci şi limitarea lumii prin spaţiul vid nu e nimic; 

prin urmare lumea, după spaţiu, nu e deloc limitată, adică ea e 

cu privire la întindere infinită *). 

antinomie 

I]. La antiteză. 

Dovada pentru infinitatea seriei date a lumii şi a totalității 

lumii se întemeiază pe faptul că, în cazul contrar, un timp vid, 

şi totaşa un spaţiu vid ar trebui să constitue limita lumii. Or, 

nu mi-i necunoscut că împotriva acestei consecinţe se caută pre- 

texte zicându-se: o limită a lumii, după timp şi spaţiu, e prea 

bine posibilă fără să fim chiar nevoiţi a admite un timp absolut 

înaintea începutului lumii sau un spaţiu absolut, întins în afară 

    

*) Spaţiul e numai forma intuiţiei externe (intuiţie formală), dar nu 

un lucru real care poate fi intuit din afară. Spaţiul, înaintea tuturor lu- 

crurilor cari îl determină (îl umplu sau limitează) sau, mai bine zis, 

cari dau o intuiţie empirică ce corespunde formei sale, nu este, sub nu- 

mele de spaţiu absolut, nimic altceva decât simpla posibilitate a feno- 

menelor exterioare, întrucât ele sau există în sine sau se mai pot adăoga 

la fenomene date. Intuiţia empirică deci nu e compusă din fenomene și 

din spaţiu (din percepţie și intuiţia goală). Unul nu este corelatul sintezei 

celuilalt, ci amândouă sunt unite în una şi aceeaş intuiţie empirică numai 

ca materie şi formă a ei. Dacă vrem să punem unul din aceste două ele- 

mente în afară de celalt (spaţiu în afară de toate fenomenele), atunci 

rezultă din aceasta tot felul de determinaţiuni goale ale intuiţiiei exteri- 

oarg, cari doar nu sunt percepții posibile, d. ex. mişcare sau repaos ale 

lumii în spaţiul gol infinit, o determinaţiune a repaosului amândurora 

întreolaltă, determinaţiune care nu poate fi nicicând percepută şi este deci, 

şi ea, predicatul unui obiect numai gândit. 

Kant. Critica raţiunii pure. 
25
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dovada mea; dar acest concept nu concordă cu ceeace se înţe- 

lege printr'un tot infinit. Prin aceasta nu se reprezintă cât de 

mare este acest tot, deci conceptul său nici nu e un maximurn, 

ci prin aceasta se gândeşte numai raportul său faţă de o unitate 

luată după plac, cu privire la care el e mai mare decât orice 

număr. Or, luându-se unitatea mai mare sau mai mică, infinitul 

ar fi mai mare sau mai mic; dar infinitatea, consistând numai 

în raportul față de această unitate dată, ar rămânea totdeauna 

aceeaş, deşi, fără îndoială, mărimea absolută a totului nu sar 

cunoaşte deloc prin aceasta; despre care nici nu e vorba aci. 

Adevăratul concept (transcendental) al infinităţii este că sin- 

teza succesivă a unităţii în măsurarea unui quantum nu poate 

fi nicicând terminată *). De aci urmează cu deplină certitudine 

că o eternitate de stări reale succesive nu s'a putut scurge până 

la un moment dat (cel prezent), deci că lumea trebuie să aibă 

un început. | | 

Cu privire la partea a doua a tezei dispare ce-i drept dificul- 

tatea privind seria infinită şi totuş scursă; căci elementele diverse 

ale unei lumi infinite în întindere sunt date în mod simultan. 

Dar, pentru a ne gândi totalitatea unei atari mulțimi, cum nu ne 

putem referi la limite cari constituesc această totalitate dela sine 

în intuiţie, noi trebuie să dăm socoteală de conceptul nostru care, 

*) Aceasta conţine, în acest fel, o mulţime (a unităţii date) care e mai 

mare decât orice număr; ceeace este conceptul matematic al infinitului.
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de lumea reală, ceea ce-i imposibil. Cu partea din urmă a acestei 
păreri a filosofilor din şcoala lui Leibniz, eu sunt pe deplin mul- 

țumit. Spaţiul este numai forma intuiţiei exterioare, dar nu un 
lucru real care poate fi intuit din afară, şi nici un corelat al fe- 

nomenelor, ci forma chiar a fenomenelor. Spaţiul deci nu se 

poate afla în mod absolut (pentru sine singur) ca ceva determi- 

nant în existența lucrurilor, dat fiind că nu e nicidecum un 
obiect, ci numai forma obiectelor posibile. Lucrurile deci, ca fe- 

nomene, determină fără îndoială spaţiul, adică între toate pre- 
dicatele sale posibile (mărime și raport) ele fac ca aceste sau 

acele să aparţină realităţii; dar, invers, spaţiul, ca ceva ce sub- 
sistă pentru sine, nu poate determina realitatea lucrurilor cu pri- 

vire la mărime sau figură, deoarece el nu e în sine nimic real. Se 

poate deci prea bine ca un spaţiu, (fie el plin sau gol) *), să fie 

limitat prin fenomene, dar fenomene nu pot fi limitate printr'un 

spațiu gol în afară de ele. Totașa e şi cu timpul. Or, admiţân- 

du-se toate aceste, totuș e incontestabil că am trebui să admitem 

în mod necesar aceste neființe, spaţiul gol în afara şi timpul 

gol înaintea lumii, dacă admitem o limită a lumii, fie după spațiu 

sau după timp. 

Căci, în ce priveşte subterfugiul prin care căutăm a scăpa 

de consecinţa după care noi zicem: că, dacă lumea (după timp şi 

spațiu) are limite, golul infinit ar trebui să determine existenţa 

unor lucruri reale după mărimea lor, acest subterfugiu consistă, 

pe ascuns, numai în faptul: că în locul unei lumi senzibile noi 

ne gândim cine ştie ce lume inteligibilă şi în locul primului în- 

ceput, (o existenţă înaintea căreia precedează un timp al ne- 

existenţei), ne gândim în general o existență care nu presupune 

nicio altă condiţiune în lume; în locul limitei întinderii ne gândim 

hotare ale universului şi că în acest fel evităm întâlnirea cu tim- 

pul şi spaţiul. Dar, aci nu e vorba decât de mundus phaenome- 

  

*) Se observă lesne că prin aceasta vrem să spunem: spațiul gol, 

întrucât e limitat prin fenomene, deci spaţiul înăuntrul lumii, nu con- 

trazice cel puţin principiilor transcendentale şi poate fi deci admis cu 

privire la aceste principii, (deşi prin aceasta nu se poate afirma îndată 

posibilitatea sa).: a
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în atare caz ,nu poate merge dela tot la mulţimea determinată 

a părţilor, ci trebuie să arate posibilitatea unui tot prin sinteza 

succesivă a părţilor. Or, cum această sinteză ar trebui să for- 

meze o serie ce n'are a se termina nicicând, noi nu ne putem 

gândi o totalitate nici înaintea ei şi deci nici prin ea. Căci chiae 

conceptul totalităţii este, în acest caz, reprezentarea unei sinteze 

desăvârşite a părţilor, şi această desăvârşire, deci şi conceptul ei, 

e imposibilă. 

Antinomia 

Al doilea conflict al 

Teză. 

Orice substanţă compusă, în lume, constă din părţi simple, şi 

nu există pretutindeni nimic decât simplul sau ceeace e compus 

din simplu. 

Dovadă. 

Căci presupuneţi: că substanțele compuse n'ar consta din 

părţi simple, atunci, suprimând în gând orice compoziţie, n'ar 

rămânea nicio parte compusă şi, (neexistând părţi simple), nici 

una simplă, deci absolut nimic, prin urmare n'ar fi fost dată 

nicio substanţă. Deci, sau e imposibil de a suprima în gând toată
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non şi de mărimea sa, la care nu putem face nicidecum abstracţie 

de amintitele condițiuni ale senzibilităţii fără a anula esenţa sa. 
Lumea senzibilă, dacă e limitată, se află în mod necesar în golul 

infinit. Dacă vrem să lăsăm la o parte pe acesta şi deci spaţiul 
în general ca condiţie a priori a posibilității fenomenelor, atunci 

dispare toată lumea senzibilă. In problema noastră, aceasta sin- 

gură ni-i dată. Acel mundus intelligibilis nu e nimic decât con- 
ceptul universal al unei lumi în general, conceptul în care facem 
abstracţie. de toate condiţiunile intuirii acestei lumi și cu pri- 
vire la care, prin urmare, nu e posibilă nicio propoziţie sintetică, 

nici afirmativă nici negativă. 

raţiunii pure 

ideilor transcendentale 

Antiteză 

Niciun lucru compus, în lume, nu constă din părţi simple, ș: 

nu există pretutindeni nimic simplu în lume. 

Dovadă. 

Puneţi: un lucru compus (ca substanţă) să constee din părţi 

simple. Deoarece orice relaţie exterioară, deci şi orice compoziţie 

din substanţe nu e posibilă decât în spaţiu, atunci din câte părţi 

constă compusul, din totalitatea părţii trebuie să constea și spa- 

țiul ce-l ocupă. Or, spaţiul nu constă din părţi simple, ci din 

:spaţiuri. Deci fiecare parte a compusului trebuie să ocupe un 

'spaţiu. Părţile absolut prime însă ale oricărui compus sunt sim- 

ple. Aşadar simplul ocupă un spaţiu. Or, cum tot realul ce 

ocupă un spaţiu cuprinde în sine elemente diverse ce se află 

unul în afară de celalalt, deci e compus și anume, ca un com-
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compoziţia, sau trebuie să mai rămână, după suprimarea ei, ceva 

ce subsistă fără nicio compoziţie, adică simplul. 

In cazul dintăi însă compusul iarăş n ar consta din substanţe, 

(deoarece, la aceste, compoziţia nu este decât. o relaţie contin- 

gentă a substanţelor, fără de care acestea trebuie să subsiste 

ca fiinţe persistente pentru sine). Or, cum acest caz contrazice 

presupoziţia, nu mai rămâne decât al doilea, anume că compu- 

sul substanţial în lume e format din părţi simple. 

De aci urmează în mod nemijlocit: că lucrurile din lume sunt 

toate ființe simple; că compoziţia e numai o stare exterioară a 

lor. şi că, deşi noi nu putem scoate substanțele elementare nici- 

când cu desăvârşire din această stare: de legătură şi nu le putem 
zii BE A i mr. - 

izola, raţiunea totuș trebuie: să'le cugate ca prime subiecte ale 

oricărei compoziţii şi deci înaintea âcesteia ca fiinţe simple.



Antitetica raţiunii pure. Antinomia a doua 394 

pus real „nu din accidente, (căci aceste pot fi şi fără substanță 

în afară de olaltă) deci din substanțe, atunci simplul ar fi un 

compus substanţial, ceeace e contradictoriu. 

A doua propoziţie a antitezei: că în lume nu există absolut 

nimic simplu, trebuie să însemne aci numai atâta că: existența 

:a ceva absolut simplu nu poate fi demonstrată din nicio. experi- 

enţă sau percepţie, nici exterioară nici interioară, şi că absolut 

simplu nu e deci decât o simplă idee a cărei realitate obiectivă 

nu poate fi arătată nicicând în vreo experiență posibilă, deci 

e într'o expunere a fenomenelor fără nicio aplicare şi obiect. 

Căci noi vrem să admitem: că pentru această idee transcenden- 

tală s'ar putea găsi un obiect al experienţei; atunci intuiţia em- 

pirică a vreunui obiect ar trebui să poată fi cunoscută ca o intu- 

iţie care nu conţine absolut niciun fel de elemente diverse în 

afară deolaltă şi legate într'o unitate. Or, cum dela faptul că 

n'avem conştiinţă de un atare divers nu se poate conclude la 

desăvârșita imposibilitate a diversului în vre-o intuiție a unui 

obiect, şi cum acest din urmă fapt însă e neapărat necesar pen- 

tru simplicitatea absolută, atunci urmează că aceasta nu poate 

fi conclusă din nicio percepţie, oricare ar fi. Deoarece deci nici- 

când nu poate fi dat ceva ca un obiect absolut simplu într'o 

experienţă posibilă oarecare, iar lumea senzibilă trebuie consi- 

derată ca fiind ansamblul tuturor experienţelor posibile, atunci 

nicăiri în ea nu e dat ceva simplu. 

Această a doua propoziţie a antitezei merge cu mult mai de- 

parte decât cea dintâiu care nu exclude simplul decât din intuiţia 

compusului, pecând aceasta o înlătură din întreaga natură; de- 

aceea, ea nici n'a putut fi dovedită din conceptul unui obiect 

dat al intuiţiei exterioare (al compusului), ci din raportul său 

faţă de experienţa posibilă în general. 

pret 23 A m mas Panta -
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Notă la 

I. La teză, 

Dacă vorbesc de un tot care constă în mod necesar din părţi 

simple, eu nu înţeleg prin aceasta decât un tot substanţial ca 

adevăratul compus, adică unitatea contingentă a diversului, care, 

dat în mod separat (cel puţin în gând), e pus în legătură reci- 

procă şi constitue, prin aceasta, o unitate. Spaţiul ar trebui, bine 

zis, să nu fie numit un compus, ci un tot, deoarece părţile sale nu 

sunt posibile decât în tot, iar nu totul prin părţile sale. El ar 

putea fi numit în orice caz un compositum ideale, dar nu reale. 

Dar aceasta nu e decât subtilitate. Deoarece spaţiul nu e un 

compus din substanţe (nici chiar din accidente reale), atunci. 

dacă suprim în el orice compoziţie, nu poate rămânea 

nimic, nici chiar punctul; căci acesta nu e posibil decât 

ca limită a unui spaţiu, (deci a unui compus). Spaţiul şi 

timpul -nu constau: deci din părţi simple. Ceeace aparţine 

numai stării unei substanţe, deşi are o mărime, (d. ex. schimba- 

rea), deasemeni nu constă din simplu, adică un anumit grad de 

schimbare nu se naşte prin o adunare de multe schimbări simple.
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antinomia a doua 

II. La antiteză. 

Împotriva acestei propoziţii a unei diviziuni infinite a mate- 

riei, al cărei argument e numai matematic, se aduc din partea 
monadiştilor obiecţiuni, cari dau de bănuit acuma prin faptul 
că nu vreau să admită ca valabile nici cele mai lămurite dovezi 
matematice drept cunoştinţe despre însușirea spațiului întrucât 

el de fapt e condiţia formală a posibilității a toată materia, ci 
le consideră numai ca concluzii din concepte abstracte la. lucruri 

reale. Ca şi cum ar fi cumva posibil să ne imaginăm un alt mod 
de intuiţie decât e cea dată în intuiţia originară a spaţiului, şi 

ca şi cum determinaţiunile sale a priori n'ar privi în acelaş timp 
tot ce e posibil numai prin faptul că umple acest spaţiu. Dacă 
le dăm ascultare, atunci, pe lângă punctul matematic, care e 

simplu „dar nu e o parte, ci numai limita unui spațiu, noi am 

mai trebui să gândim puncte fizice, cari fără îndoială sunt și ele, 

simple, dar au privilegiul, ca părţi ale spaţiului, să-l umple prin 

simpla lor agregare. Or, fără a repeta aci respingerile, comune și 

lămurite ale acestei absurdităţi şi cari se găsesc în mare mulțime, 

precum e şi doar cu totul înzadar de a vrea să înlăturăm, sofi- 

sticând, prin concepte numai discursive, evidența matematicei, eu 

notez numai că, dacă filosofia se ciondănește aci cu matematica, 

aceasta se întâmplă numai din cauza că ea uită că în această 

chestiune e vorba numai de fenomene şi condiţia lor. Dar aci 

nu ajunge de a găsi la conceptul intelectual pur al compusului 

conceptul simplului, ci la intuiţia compusului, (a materiei), tre- 

buie să găsim intuiţia simplului, iar aceasta e, după legile senzi- 

bilităţii, deci şi la obiectele simţurilor cu desăvârşire imposibil, 

Chiar dacă despre un tot din substanţe, gândit numai prin inte- 

lectul pur, s'ar putea oricum admite că înaintea oricărei compu- 

neri a lui noi trebuie să avem simplul, totuș acest lucru nu e. 

valabil cu privire la fotum substantiale phaenomenon, care, ca 

intuiție empirică în spaţiu, implică această însușire necesară că
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Concluzia noastră dela compus la simplu e valabilă numai despre 

lucruri ce subsistă pentru sine. Accidente însă ale stării nu 

subsistă pentru sine. Putem deci lesne zdruncina dovada pentru. 

necesitatea simplului ca dând elementele constitutive ale oricărui 

compus substanţial şi, prin aceasta, în general putem lesne pierde: 

cauza, dacă întindem această dovadă prea departe şi vrem so: 

considerăm valabilă pentru orice compus fără deosebire, cum de 

fapt s'a şi întâmplat adeseori. 

Dealtfel, eu vorbesc aci de simplu întrucât e dat în mod ne- 

cesar în compus, întrucât acesta poate fi desfăcut în el ca în 

ale sale părţi constitutive. Înţelesul propriu al cuvântului mo- 

nas (după cum îl întrebuinţează Leibniz) n'ar trebui să se re- 

fere decât la simplul care e dat nemijlocit ca substanță simplă 

(d. ex. în conştiinţa de sine) şi nu ca element al compusului, 

pe care l-am putea numi mai bine atom. Şi, deoarece eu vreau 

să demonstrez substanţele simple numai în raport cu compusul 

ale cărui elemente sunt ele, teza antinomiei a doua eu aș putea-o. 

numi atomistică transcendentală. Deoarece însă acest cuvânt a: 

fost întrebuințat acuma de mult pentru a însemna un mod 

osebit de explicare a fenomenelor corporale ( molecularum) şi 

presupune deci concepte empirice, atunci să-l numim principiu 

dialectic al monadologiei.



Antitetica rațiunii pure. Antinomia a doua 395 

nici o parte a sa nu e simplă, din cauză că nici o parte 
a spaţiului nu este simplă. Totuş, monadiștii au fost destul 
de ageri vrând să scape de această dificultate prin faptul 
că nu consideră spaţiul ca o condiţie a posibilităţii obiectelor in- 
tuiţiei exterioare, (a corpurilor), ci consideră aceste şi raportul 

substanţelor în general ca condiție a posibilităţii spaţiului. Or, 
despre corpuri noi n'avem un concept decât ca despre fenomene, 
ca atari însă ele presupun spaţiul în mod necesar ca condiţie a 

posibilităţii oricărui fenomen exterior, şi pretextul e deci zadar- 
nic, cum a şi fost doar demascat îndeajuns mai sus în Estetica 
transcendentală. Dacă ele ar fi lucruri în sine, atunci fără în- 

doială că dovada monadiştilor ar fi valabilă. 
A doua aserţiune dialectică se caracterizează prin faptul că 

are o aserţiune dogmatică împotriva sa care, între toate aser- 

ţiunile raţiocinante e singura ce întreprinde a dovedi în mod lă- 

murit, într'un obiect al experienţei, realitatea a ceea ce noi am 
considerat mai sus ca aparţinând numai ideilor transcendentale, 
anume simplicitatea absolută a substanței: anume că obiectul 
simțului intern, Eul care cugetă, este o substanţă absolut simplă. 
Fără a intra aci în amănunte asupra acestui punct, (deoarece 

mai sus a fost examinat mai pe larg), eu notez numai că, dacă 

ceva e gândit numai ca obiect fără a se adăoga vreo determina- 

ţiune sintetică a intuiţiei sale,(cum se face aceasta doar prin 

reprezentarea de tot goală „Eu''), atunci fără îndoială că nimic 

divers şi nicio compoziţie nu se poate percepe într'o astfel de 

reprezentare. Cum, pe lângă aceasta, predicatele prin cari cuget 

acest obiect nu sunt decât intuiţii ale simțului intern, atunci nici 

nu se poate găsi aci nimic ce ar dovedi elemente diverse în afară 

deolaltă, deci compoziţia reală. Deci numai conştiinţa de sine 

face că subiectul care cugetă, fiind propriul său obiect, nu se 

poate diviza pe sine, (deşi el poate diviza determinațiunile ce-i 

sunt inerente); căci, cu privire la sine însuş, orice obiect este 

unitate absolută. Cu toate aceste, dacă acest subiect e considerat 

din afară ca obiect al intuiţiei, el ar arăta totuş în sine compo- 

ziţie în fenomen. Şi, în acest fel trebuie să fie considerat tot- 

deauna, dacă vrem să ştim, ori de se găsesc sau nu se găsesc 

în el elemente diverse exterioare unele altora.
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Antinomia 

Al treilea conflict al 

Teză. 

Cauzalitatea după legile naturii nu este singura din care pot 

fi derivate toate fenomenele lumii. Pentru explicarea lor e ne- 

cesar să mai admitem o cauzalitate prin libertate. 

Dovadă. 

Să admitem că nu există altă cauzalitate decât după legi 

ale naturii, atunci tot ce se întâmplă presupune o stare prece- 

dentă, căreia-i urmează în mod inevitabil după o regulă. Or, 

starea precedentă trebue, ea însăş, să fie ceva ce s'a întâmplat, 

(ce a devenit în timp, deoarece nu era înainte), dat fiind că, 

dacă ar fi fost totdeauna, nici consecința sa n'ar fi început 

abia a fi, ci ar fi existat totdeauna. Prin urmare, cauzalitatea 

cauzei. prin care se întâmplă ceva este ea însăși ceva ce 

s'a întâmplat, care, după legea naturii presupune iarăşi o stare 

precedentă şi cauzalitatea sa, această stare însă tot aşa o stare 

încă mai veche etc. Dacă deci toate se întâmplă după simple 

legi ale naturii, atunci există oricând un început numai subal- 

tern, nicicând însă un început prim şi deci în general nu există 

o întregime a seriei de partea cauzelor ce derivă din ofaltă. 

Or, legea naturii consistă tocmai în faptul că fără o cauză su- 

ficient determinată a priori nu se întâmplă nimic. Prin urmare,
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rațiunii pure 

ideilor transcendentale 

Antiteză. 

Nu există libertate, ci toate în lume se întâmplă numai după 

legi ale naturii. 

Dovadă. 

Puneţi:: să existe o libertate în înţeles transcendental ca 

un fel osebit de cauzalitate, după care ar putea să se des- 

făşoare evenimentele lumii, anume o putință de a începe în 

mod absolut o stare, deci şi o serie de consecinţe, atunci, prin 

această spontaneitate, va începe în mod absolut nu numai o se- 

rie, ci chiar determinaţiunea acestei spontaneități peniru pro- 

ducerea seriei, adică va începe în mod absolut cauzalitatea, așa 

că nu precedează nimic prin ce ar fi determinată după legi 

constante această acţiune ce are loc. Dar, orice început de 

acţionare presupune o stare a cauzei care încă nu acționează şi 

un început dinamic-prim al acţiunii presupuse, o stare ce n'are 

nici o legătură de cauzalitate cu starea precedentă a aceleiaș 

cauze, adică nu rezultă în niciun mod din ea. Aşa dar, liber- 

tatea transcendentală e împotriva legii cauzale şi e o astfel 

de legătură a stărilor succesive ale cauzelor eficiente după care 

nu e posibilă nicio unitate a experienţei, care deci nici nu se 

găseşte în vre-o experienţă, prin urmare nu este decât o ficţiu- 

ne goală a cugetării. 

Noi nu avem deci nimic decât natură, în care trebue să cău- 

tăm înlănţuirea și ordinea evenimentelor lumii. Libertatea (in- 

dependența) de legile naturii este „ce-i drept o liberare de con- 

strângere, dar şi de firul conducător al tuturor regulelor. Căci, 

nu se poate spune că în locul legilor naturii intervin, în cauzali-
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propoziţia: că toată cauzalitatea e posibilă numai după legi 

naturale, se contrazice pe sine în universalitatea sa nelimitată, 

şi această cauzalitate nu poate fi deci admisă ca unică. 

După cele de mai sus trebue să se admită o cauzalitate 

prin care se întâmplă ceva fără ca a sa cauză să mai fie de- 

terminată după legi necesare printr'o altă cauză precedentă, 

adică o spontaneitate absolută a cauzelor, de a începe dela sine 

o serie de fenomene care se desfăşoară după legi naturale, deci 

o libertate transcendentală, fără de care, chiar în cursul naturii, 

seria succesivă a fenomenelor nu e nicicând completă dinspre 

partea cauzelor. 

Notă la anti 

I. La teză 

Ideea transcendentală a libertăţii fără îndoială că nu formează 
nici pe departe tot conţinutul conceptului psihologic de acest 
nume, care e în cea mai mare parte empiric, ci constitue numai 
conceptul spontaneităţii absolute a acţiunii ca fiind temeiul pro- 
priu al imputabilităţii acestei acţiuni, dar totuş ea e adevărata 
piatră de care se izbeşte filosofia, care găseşte dificultăţi de ne- 
învins în a admite acest fel de cauzalitate necondiționată. Ceeace 
deci, în chestiunea libertăţii voinţei, a pus totdeanua rațiunea 
speculativă în aşa de mare încurcătură nu este bine zis decât o 
dificultate transcendentală şi care se ocupă în mod exclusiv de 
problema dacă trebuie să admitem o facultate în stare să în- 
ceapă dela sine o serie de lucruri sau stări succesive. Cum e po- 
sibilă o astfel de facultate, nu e tot atât de necesar de a putea 
explica, deoarece şi cu privire la cauzalitatea după legi naturale 
noi am trebuit să ne mulțumim a cunoaște a priori, că o atare 
cauzalitate trebuie presupusă, deşi noi nu înţelegem în niciun 
mod cum printr'o anumită existenţă e pusă existenţa altui lucru,
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tatea mersului lumii, legi ale libertăţii, deoarece, dacă liberta- 

tea ar fi determinată după legi, ea n'ar fi libertate, ci ea însăș 

nimic altceva decât natură. Natura deci şi libertatea transcen- 

dentală se deosebesc ca „legalitatea şi anarhia, din cari cea 

dintâiu fără îndoială că apasă intelectul cu dificultatea de a 

căuta obârşia evenimentelor tot mai sus în seria cauzelor, cau- 

zalitatea fiind! în ele totdeauna condiţionată, dar ea promite, 

spre despăgubire, unitate desăvârşită şi conformă legilor, pe 

când, dimpotrivă, iluzia libertăţii, deși făgăduește intelectului 

cercetător, în lanţul cauzelor, repaos, conducându-l la o cau- 

zalitate necondiționată care începe de la sine a acţiona, totuş, 

fiind ea însăş oarbă, rupe firul conducător al regulelor prin 

care singur e posibilă o experienţă pe deplin coerentă. 

nomia a treia 

]]. La antiteză. 

Apărătorul atotputerniciei naturii (fiziocraţia transcendentală), 

în opoziţie cu doctrina despre libertate, ar susținea propoziţia 

sa împotriva concluziunilor raţiocinante ale acestei doctrine în ur- 

mătorul mod: Dacă nu admiteţi după timp nimic prim în lume 

din punct de vedere matematic, atunci nici nu aveţi nevoie de a 

căuta ceva prim din punct de vedere dinamic după cauzalitate. 

Cine v'a pus să vă imaginaţi o stare a lumii absolut primă şi deci 

un început absolut al seriei fenomenelor ce se scurge în mod suc- 

cesiv şi să puneţi hotare naturii nemărginite pentru a dobândi 

un punct de repaos pentru imaginaţia voastră? Deoarece sub- 

stanţele au fost totdeauna în lume, cel puţin unitatea experienței 

face necesară o atare presupoziţie, atunci nici nu există vre-o 

dificultate de a admite că schimbarea stării lor, adică o serie a
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şi trebuie să ne ţinem aci numai de experiență. Or, noi am de- 
monstrat, ce-i drept, această necesitate a unui prim început al 
unei serii de fenomene din libertate bine zis numai într'atâta 
cât e necesar pentru a putea înțelege o origine a lumii, pecând 
toate stările succesive le putem lua drept o urmare după simple 
legi naturale. Deoarece, însă, prin aceasta, totuş s'a dovedit, 
(deşi nu s'a înţeles) odată puterea de a începe cu totul dela sine 
o serie în timp, atunci ne este și îngăduit de a lăsa să înceapă 
dela sine „în mijlocul mersului lumii, diferite serii ale cauzalităţii 
şi de a atribui substanţelor lor o putere de a acționa din liber- 
tate. Dar, aci să nu ne lăsăm opriţi printr'o neînțelegere: că, 
deoarece anume o serie succesivă în lume poate avea un început 
prim numai comparativ, precedând doar oricând o stare a lu- 
crurilor în lume, poate că un început absolut prim al seriilor în 
cursul mersului lumii n'ar fi posibil. Căci noi nu vorbim aci de 
începutul absolut prim după timp, ci după cauzalitate. Dacă 
(de pildă) eu mă ridic acuma depe scaunul meu cu desăvârşire 
liber şi fără influența necesar determinantă a cauzelor naturale, 
atunci în această întâmplare, împreună cu consecinţele ei natu- 
rale, începe în mod absolut o nouă serie în infinit, deşi după 
timp acest eveniment nu e decât continuarea unei serii prece- 
dente. Căci, această hotărire şi acţiune nu se află nicidecum în 
Succesiunea unor simple efecte naturale şi nu este o simplă con- 
tinuare a lor, ci cauzele naturale determinante încetează cu totul 
înaintea lor cu privire la acest eveniment, care deşi urmează după 
ele, dar nu derivă din ele şi prin urmare trebuie numit, deși nu 
“după timp, dar totuş cu privire la cauzalitate, un început absolut 
prim al unei serii de fenomene. 

Confirmarea despre trebuinţa raţiunii, de a face apel, în seria 
cauzelor naturale, la un prim început din libertate, se vede foarte 
lămurit din faptul: că toţi filozofii antichităţii, (cu excepţia şcoa- 
lei lui Epicur), s'au văzut împinşi să admită, pentru explicarea 
mişcărilor lumii, un prim motor, adică o cauză ce acţionează liber 
Şi care a inceput această serie de stări mai întâi şi dela sine. 
Căci, din simpla natură, ei nu s'au încumetat a face să se înțe- 
leagă un prim început.
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schimbărilor lor a fost totdeauna şi că, prin urmare, niciun prim 

început, nici matematic nici dinamic, nu trebuie căutat. Posibili- 

tatea unei atari obârşii infinite fără un prim membru, cu privire 

la care toate celelalte nu sunt decât succesive, nu se poate face 

a fi înțeleasă după posibilitatea sa. Dar, dacă, din această cauză, 

voi vreţi să aruncaţi la o parte aceste enigme ale 'naturii, atunci 

vă veţi vedea nevoiţi să respingeţi multe însuşiri fundamentale 

sintetice, (forţe fundamentale), pe cari totatât de puţin le puteți 

înțelege ;şi chiar posibilitatea unei schimbări în general trebuie să 

vă scandalizeze. Căci, dacă nu găsiți prin experiență că ea e 

reală, atunci nu v'aţi putea nicicând imagina, cum o astfel de 

succesiune neîntreruptă de existenţă şi neexistenţă e posibilă. 

Deşi totuș cumva se admite o facultate transcendentală a li- 

bertăţii pentru a începe schimbările lumii, această facultate ar 

trebui să fie totuş cel puţin numai în afară de lume, (cu toate 

că rămâne oricând o pretenţie îndrăzneață de a admite, în afară 

de ansamblul tuturor intuiţiilor posibile, încă un obiect care nu 

poate fi dat în nicio percepție posibilă). Dar, de a atribui chiar 

în lume substanţelor o astfel de facultate, nu poate fi găsit nici- 

odată, deoarece, în acest caz, înlănţuirea fenomenelor ce se de- 

„termină olaltă în mod necesar după legi universale, înlănțuire pe 

care o numim natură, ar dispare în cea mai mare parte, şi, cu ea, 

şi caracterul adevărului empiric, care deosebeşte experienţa de 

vis. Căci, lângă o astfel de facultate, lipsită de legi, a libertăţii 

cu greu se mai poate gândi natura, deoarece legile naturii ar fi 

modificate neîntrerupt prin influenţele libertăţii, şi jocul fenome- 

nelor, care după simpla natură ar fi regulat şi uniform, ar fi, 

prin aceasta, turburat şi ar deveni incoerent.
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Antinomia 

Al patrulea conflict al 

Teză. 

Lumea implică ceva ce, sau ca parte a ei sau ca o cauză a ei, 

e o ființă absolut necesară. 

Dovadă. 

Lumea senzibilă ca ansamblu al tuturor fenomenelor cuprin- 

de totodată o serie de schimbări. Căci fără de aceste chiar 

reprezentarea seriei timpului ca condiţie a posibilităţii lumii 

senzibile nu ne-ar fi dată *). Orice schimbare însă stă supt 

condiţiunea ei, care o precedează după timp şi supt care ea 
stă în mod necesar. Or, fiece condiţionat dat presupune, ci 
privire la existenţa sa, o serie completă de condițiuni până la 
necondiţionatul absolut. Aşadar, trebue să existe ceva abso- 

lut necesar, dacă există o schimbare ca o consecință a sa. 
Acest ceva necesar însă aparţine, el însuş, lumii senzibile. Căci 
puneţi: el să fie în afară de ea. atunci dela acesta seria schim- 
bărilor lumii şi-ar deriva începutul, fără ca totuşi această cau- 

ză necesară însaş să aparţină lumii senzibile. Or, aceasta e im- 
posibil. Căci, dat fiindcă începutul unei serii de timp nu poate 
fi determinat decât prin ceea ce precedează în timp, condiţia . 
supremă a începutului unei serii de schimbări trebue să existe 

în timpul când aceasta încă nu era, (căci începutul este o e- 
Xistență pe care o precedează un timp în care lucrul care 

  

*) “Timpul precedează, ce-i drept „ca condiţie formală a posibilităţii 
schimbărilor, aceste schimbări, dar din punct de vedere subiectiv şi în 
realitatea conştiinţei, această reprezentare, ca şi oricare alta, e dată totuș 
numai cu prilejul percepţiilor.
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rațiunii pure 

ideilor transcendentale 

Antiteză. 

Nu există nicăiri o fiinţă absolut necesară, nici în lume nici în 

afară de lume, ca fiind cauza ei. 

Dovadă 

Puneţi: lumea însăş, sau în ea ar fi o ființă necesară, atunci 

în seria schimbărilor ei, sau ar fi un început, care ar fi abso- 

lut necesar, deci fără cauză, ceea ce contrazice legea dinamică 

a determinării tuturor fenomenelor în timp; sau seria însaş ar 

fi fără niciun început şi, deşi în toate părţile ei contingentă 

şi condiţionată, ea ar fi totuş, în întreg, absolut necesară şi ne- 

condiţionată, ceea ce-i contradictoriu în sine, deoarece exis- 

tența unei mulţimi nu poate fi necesară, dacă nici o singură 

parte a ei nu posedă o existenţă necesară în sine, 

Puneţi dimpotrivă: să existe o cauză a lumii absolut nece- 

sară, atunci ea, ca membru suprem în seria cauzelor schimbă- 

rilor lumii, ar începe întâiu existența acestor cauze şi seria 

or *). Or, atunci ea ar trebui să înceapă și a acţiona, şi cau- 

a 

*) Cuvântul „a începe se ia în două înţelesuri. Cel dintâiu înţeles 

e activ, când cauza începe (ințit) o serie de stări ca efect al ei. Al doi- 

lea e pasiv, când cauzalitatea începe (fit) în cauza însăş. Eu conclud aci 

dela cel dintâiu la al doilea.
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începe încă nu era) Aşa dar, cauzalitatea cauzei necesare a 

schimbărilor, deci şi cauza însaş aparţine timpului, deci feno- 

menului, (numai în care timpul e posibil ca formă a sa), prin 
urmare ea nu poate fi gândită separată de lumea senzibilă ca 

ansamblu al tuturor fenomenelor. Aşadar, chiar în lume e- 

xistă ceva absolut necesar, (fie acuma că acest ceva e chiar 

seria întreagă a lumii, sau o parte a ei). 

Notă la anti 

]. La teză. 

Pentru a dovedi existența unei ființe necesare, eu nu tre- 

bue să mă servesc aci decât de un argument cosmologic, care, 

anume, se ridică dela condiţionatul în fenomen la necondiţio- 

natul în concept, considerându-l pe acesta ca condiţie nece- 

sară a totalităţii absolute a seriei. Incercarea de a da dovada 

din simpla idee a unei ființe supreme între toate fiinţele în ge- 

neral aparţine altui principiu al raţiunii, şi o atare dovadă va 

trebui să se găsească în mod osebit. 
Or, dovada cosmologică pură nu poate demonstra existen- 

ţa unei fiinţe necesare în alt mod decât lăsând în acelaş timp 
nehotărât dacă această fiinţă e lumea însăş sau un lucru deo- 
sebit de lume. Căci pentru a rezolvi această problemă, se cer 
Principii cari nu mai sunt cosmologice, şi nu se găsesc în 
seria fenomenelor, ci sunt concepte de ființe contingente în 
general, (întrucât sunt considerate numai ca obiecte ale inte- 
lectului), şi un principiu care leagă, prin simple concepte, 
aceste fiinţe de o fiinţă necesară, ceea ce totul aparține unei 
filozofii transcendente, pentru care încă nu e locul aici. 

Odată ce începem însă dovada din punct de vedere cosmolo-
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zalitatea ei ar intra în timp, şi, chiar deaceea, în asamblul 

fenomenelor, adică în lume, prin urmare ea însăşi, cauza, nar 

fi în afară de lume ceea ce contrazice presupoziţia. Aşa dar, 

nu există nici în lume nici în afară de ea, (dar cu ea în nex. 

cauzal), nicio ființă absolut necesară. 

nomia a patra 

II. La antiteză. 

Dacă, urcându-ne în seria fenomenelor, credem a găsi di- 
a 

ficultăţi împotriva existenţei unei cauze supreme absolut ne- 

cesare, atunci aceste dificultăți nici nu trebue să se întemeieze 

pe simple concepte despre existența necesară a unui lucru în 

general şi nu trebue deci să fie ontologice, ci trebue să re- 

zulte din nexul cauzal cu o serie de fenomene pentru a găsi 

pentru ea o condiţie care, ea însăş, e necondiționată, prin ur- 

mare ele trebue să fie cosmologice şi deduse după legi empi- 

rice. Trebue, anume, să se arate că urcarea în seria cauzelor 

(în lumea senzibilă) nu poate sfârşi nicicând! la o condiţie 

empiric necondiționată şi că argumentul cosmologic, scos din 

contingenţa stărilor lumii, din cauza schimbărilor sale, e con- 

trar presupoziției unei cauze prime care începe absolut întâiu 

seria.
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gic, punând la bază seria fenomenelor şi regresiunea în ea după 

legi empirice ale cauzalităţii, atunci n'o putem părăsi apoi deo- 

dată sărind la ceva ce nu aparţine deloc seriei ca membru. Căci, 

în aceeaş semnificaţie trebue să se considere ceva ca condiţie 

în care a fost luată relaţia condiţionatului cu condiţia sa în se- 

ria ce ar avea să ducă la această supremă condiţiune în pro- 

gresiune continuă. Or, dacă această relaţie e senzibilă şi apar- 

ţine întrebuinţării empirice posibile a intelectului, suprema 

condiţie sau cauză nu poate încheia regresiunea decât după 

legi ale seazibilităţii, deci numai aparţinând seriei timpului, şi 

fiinţa necesară trebue considerată ca fiind membrul cel mai 

înalt al seriei lumii. 

Cu toate aceste, unii şi-au luat libertatea de a face o atare 

săritură ( perâfaoiş cis do vtvoc ). Sa conclus, anume, 

din schimbările în lume la contingenţa lor empirică, adică la 

dependenţa lor de cauze empiric-determinante şi s'a dobândit 

o serie ascendentă de condițiuni empirice, ceea ce era, dealt- 

minteri, foarte just. De oarece însă aci nu se putea găsi aici 

un început prim și niciun membru suprem, s'a deviat deodată 

dela conceptul empiric al contingenţei şi s'a luat categoria 

pură, care a prilejuit apoi o serie numai inteligibilă „a cărei 

întregime se întemeia pe existenţa unei cauze absolut necesare, 

care acuma, nefiind) legată! de niciun fel de condițiuni senzi- 

bile, a fost scutită şi de condiţiunea timpului de a începe ea 

insăş cauzalitatea ei. Acest procedeu e însă cu totul ilegitim, 

cum se poate conclude din cele ce urmează. 

Contingent, în înţelesul pur al categoriei, este acel lucru al 

cărui opus contradictoriu e posibil. Or, dela contingenţa em- 
pirică nu putem deloc conclude la cea inteligibilă. Contrarul 

(Stării) a ceea ce se schimbă este, într'un alt timp, real, deci
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Se arată însă, în această antinomie, un contrast surprinză-: 

tor, anume că din acelaş argument din care, în teză, se con- 

cludea existența unei ființe prime, în antiteză se conclude ne- 

existenţa ei, şi anume cu aceeaş rigoare. 

"- Intâiu se spunea: este o ființă necesară, deoarece întreg tim- 

pul trecut cuprinde în sine seria tuturor condițiunilor şi deci 

aşa dar şi necondiţionatul (necesarul). Acuma se spune: nu 

este o fiinţă necesară, chiar din cauza că întreg timpul scurs. 

cuprinde în sine seria tuturor condiţiunilor, (cari deci toate: 

iarăş sunt condiţionate). 

Cauza acestui fapt este următoarea, 

Argumentul dintâiu nu priveşte decât fotalitatea absolută a: 

seriei condiţiunilor, dintre cari una determină pe cealaltă în. 

timp, şi dobândeşte, prin aceasta, ceva necondiţionat şi ne-: 

cesar. A] doilea consideră, dimpotrivă, contingenţa a tot ce: 

e determinat în seria timpului, (deoarece înaintea fiecăruia: 

precedează un timp în care condiţia însăş trebue să fie iarăş: 

determinată ca condiţionată); prin care fapt deci tot necon- 

diționatul şi toată necesitatea absolută dispare cu desăvârşire. 

Totuş, modul de a conclude e, în ambele cazuri, cu totul con- 

form chiar cu raţiunea umană comună, care ajunge de multe



408 Teor. elem. P. Il-a. Div. 2-a. Cart. 2-a. Cap. 2. S. 2-a 

şi posibil; deci acesta nu e opusul contradictoriu al stării pre- 

cedente, pentru care se cere ca, în acelaş timp când era sta- 

rea precedentă, în locul ei să fi putut fi contrarul ei, ceea ce 

nu se poate conclude deloc din schimbare. Un corp care 

era în mişcare = A intră în repaos = non A. Or, din faptul că 

o stare opusă stării A o urmează nu se poate deloc conclude, 

cum că opusul contradictoriu al lui A ar fi posibil, deci că A ar 

fi contingent; căci, pentru aceasta, s'ar cere ca, în acelaş timp 

când era mişcare, în locul ei să fi putut fi repaos. Or, noi nu 

ştim nimic mai mult decât că repaosul în timpul următor a fost 
real, deci şi posibil. Mişcarea însă într'un timp şi repaosul în 

alt timp nu sunt opuse olaltă în mod contradictoriu. Aşa dar, 
succesiunea unor determinaţiuni opuse, adică schimbarea nu 

dovedeşte nicidecum contingenţa după! concepte ale intelec- 

tului pur şi nu poate deci duce nici la existența unei fiinţe ne- 

cesare după concepte intelectuale pure. Schimbarea nu do- 

vedeşte decât contingenţa empirică, anume că noua stare n'ar 

fi putut avea nicidecum loc pentru sine fără de cauza ce apar- 

ţine timpului precedent, în virtutea legii cauzalității. Această 

cauză, chiar fiind considerată ca absolut necesară, trebue să 

se găsească, în acest fel, totuş în timp şi trebue să aparțină 

seriei fenomenelor.
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ori în situaţia de a se desbina cu sine, după ce cumpeneşte o- 

biectul său din două puncte de vedere diferite. Domnul de 

Mairan consideră că cearta unor astronomi renumiţi, care iz- 

vorise dintr'o dificultate asemănătoare asupra alegerii punc- 

tului de vedere, e un fenomen destul de remarcabil pentru a 

scrie asupra ei un tratat osebit. Unul anume concludea așa: 

luna se învârte în jurul axei sale pentrucă ea arată pământului 

totdeauna aceeaş față; celalalt: luna nu se învârte în jurul 

axei sale, chiar din cauza că ea arată pământului totdeauna a- 

ceeaș față. Amândouă concluziuni erau exacte; după cum se 

alegea punctul de vedere din care vroiau să observe mişcarea 

lunii,
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Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a treia 

Despre interesul raţiunii în acest conflict cu sine însăși 

Cunoaştem acuma tot jocul dialectic al ideilor cosmolo- 

gice, cari nu îngăduesc deloc ca un obiect congruent să le fie 

dat în vreo experienţă posibilă, ba nici chiar ca raţiunea să le 

gândească în armonie cu legi generale ale experienţei, cari 

totuşi nu sunt imaginate în mod arbitrar, ci la' cari rațiunea € 

condusă în mod necesar în progresiunea continuă a sintezei 

„empirice, dacă ea vrea să libereze de orice condiţie şi să prin- 

dă în totalitatea sa necondiționată ceea ce după regulele €x- 

„perienţei poate fi determinat totdeauna numai în mod condi- 

ţionat. Aceste aserţiuni raţiocinante sunt tot atâtea încercări 

„de a rezolvi patru probleme naturale și inevitabile ale raţiu- 

pii, din cari: deci nu pot exista decât chiar atâtea, nici mai 

multe, nici mai puţine, deoarece nu există mai multe serii de 

_presupoziţii sintetice cari limitează a priori sinteza empirică. 

Noi am expus pretenţiile strălucite ale raţiunii, care-și lăr- 

.geşte teritoriile ei peste toate hotarele experienței, numai în 

formule seci, cari nu conţin decât temeiul pretențiilor ei legi- 

time, şi, cum se cuvine unei filozofii transcendentale, noi 

le-am desbrăcat de tot ce-i empiric, deşi toată strălucirea afir- 

maţiunilor raţiunii nu poate ieși la iveală decât în legătură cu 

-ceea ce-i empiric. În această aplicare însă şi în lărgirea pro- 

gresivă a întrebuințării raţiunii, filosofia, pornind dela câm- 

pul experienţelor şi ridicându-se pe 'ncetul până la aceste idei 

sublime, arată o demnitate care, dacă ea ar putea numai Sus- 

ținea pretenţiile ei, ar lăsa departe în urmă valoarea oricărei 

„alte ştiinţe omeneşti, deoarece ea promite a ne da temelia pen- 

tru aşteptările şi perspectivele noastre cele mai mari spre sco- 
purile finale în cari toate străduințele raţiunii trebue, în sfâr- 

-Şit, să se reunească. Chestiunile: ori de lumea are un început
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şi oarecare limită a întinderii ei în spaţiu; ori de există undeva 

şi poate că în Eul meu cugetător o unitate indivizibilă şi indes- 
tructibilă sau nimic decât ceea ce-i divizibil şi trecător; ori de 

eu sunt liber în acţiunile mele sau sunt condus, ca alte fiinţe, 

de firul naturii şi a soartei; ori de, în sfârşit, există o cauză su- 

premă a lumii sau că lucrurile naturii şi ordinea lor constituesc 

ultimul obiect la care noi trebue să ne oprim în toate conside- 
raţiunile noastre: aceste sunt chestiuni pentru a căror rezolvire 
matematicianul ar da cu drag toată ştiinţa sa, căci aceasta doar 

nu-i poate procura nici o satisfacţie cu privire la scopurile cele 

mai înalte şi importante ale omenirii. Chiar demnitatea proprie 

a matematicei (această fală a raţiunii omeneşti) se întemeiază 

pe faptul că, dând ea raţiunii direcțiunea de a înţelege natu- 

ra, în mare precum şi în mic, în ordinea şi regularitatea «ei, 

tot aşa în admirabila unitate a forţelor ce o mișcă, cu mult 

peste toată aşteptarea filozofiei ce clădeşte pe experienţa co- 

mună, ea dă, prin aceasta, prilej şi încurajare pentru între- 

buinţarea raţiunii lărgită peste toată experienţa, înzestrând tot 

astfel filozofia, care se ocupă cu aceste cercetări, cu cele mai 

bune materialuri pentru a-şi sprijini cercetarea, întrucât o per- 

mite natura ei, pe intuiţii corespunzătoare. 

Din nefericire pentru speculaţiune, (dar poate că din feri- 

cire pentru menirea practică a omului) „raţiunea se vede atât 

de încurcată, în mijlocul celor mai mari nădejdi ale sale, într'o 

învălmășeală de principii pentru şi contra încât, — neputând, 

atât pentru onoarea sa cât şi în interesul siguranţei sale, nici 

să dea înapoi nici să privească cu nepăsare la acest proces ca 

la un simplu joc, şi putând încă mai puţin să se mulțumească 

de a impune pace, deoarece obiectul certei e de un prea mare 

interes, — ei nu-i mai rămâne decât să reflecteze asupra ori- 

ginii acestei desbinări a raţiunii cu sine însaş pentru a vedea 

dacă nu cumva pricina ar fi o simplă neînțelegere, după a 

cărei lămurire poate că ar dispărea, ce-i drept, trufaşe pre- 

tenţii, deoparte şi de alta, dar în locul lor ar începe o stăpânire 

durabilă şi liniștită a raţiunii asupra intelectului şi simțurilor. 

Deocamdată, mai vrem să amânăm ceva această expunere
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temeinică şi să cumpenim mai întâiu: de care parte oare am 

vrea să ne dăm mai cu drag, dacă am fi nevoiţi să luăm parte 

la această luptă. Dat fiind că, în acest caz, noi nu consultăm 

piatra de încercare logică a adevărului, ci numai interesul nos- 

tru, atunci o atare cercetare, deşi nu decide nimic cu privire 

la dreptul litigios al amânduror părţi, va avea. totuş folosul 

de a face să se înţeleagă: dece participanţii la această luptă 

.S'au înrolat mai cu drag de o parte decât de cealaltă, fără ca 

tocmai o înţelegere mai bună a obiectului să fi fost cauza a- 

-cestei atitudini; tot aşa ea va avea folosul de a explica încă 

alte lucruri secundare, d. e. zelul arzător al uneia din părți și 

„afirmaţiunea rece a celeilalte, dece se aplaudă cu mare voioșie 

uneia din părţi şi dece împotriva celeilalte există de mai înain- 

te o pornire duşmănoasă neîmpăcată. 

Există însă ceva ce, în această examinare provizorie, de- 

"termină punctul de vedere din care singur acest examen poate 
fi făcut cu temeinicie cuvenită, şi aceasta este compararea prin- 

-cipiilor dela cari pornesc ambele părți. Se observă, în afirma- 

“ţiunile antitezei, o uniformitate completă a felului de gândire 
şi unitate desăvârşită a maximei, anume un principiu al em- 

„Pirismului pur, nu numai în explicarea fenomenelor în lume, 
-ci și în soluţiunea ideilor transcendentale chiar despre univers. 

Dimpotrivă afirmaţiunile tezei, pe lângă modul empiric de ex- 

plicare, mai pun la bază, înăuntrul seriei fenomenelor, încă în- 

-ceputuri intelectuale, şi, din acest punct de vedere, maxima nu e 

simplă. Această maximă voiu numi-o, după esenţialul ei caracter 

: distinctiv, dogmatism al raţiunii pure. 
De partea dogmatismului deci în determinarea ideilor cos- 

mologice ale rațiunii sau de partea tezei se arată: 
Mai întâiu un anumit interes practic, la care ia parte din 

toată inima orice om de suflet, dacă îşi înțelege adevăratul 
său interes. Că lumea are un început; că Eul meu cugetător e 
de natură simplă şi deci nepieritoare; că acest Eu este, în ace- 

laș timp, în acţiunile sale voite liber şi ridicat deasupra .cons- 
trângerii naturii; și că, în sfârşit, toată ordinea lucrurilor cari 

"constituesc lumea îşi are obârşia dela o fiinţă primă, dela
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care toate îşi împrumută unitatea şi înlănţuirea telică: aceste 

sunt tot atâtea pietre fundamentale ale moralei şi religiei. An- 

titeza ne răpește toate aceste sprijine sau pare cel puţin a ni 

le răpi. 

In al doilea rând se manifestează şi un interes speculativ 

al raţiunii de această parte. Căci, dacă admitem și întrebuin- 

ţăm în acest mod ideile transcendentale, atunci putem prinde 

cu totul a priori tot lanţul condiţiunilor şi putem înţelege de- 

rivarea condiţionatului, deoarece pornim dela necondiţionat, 

ceeace nu ne permite antiteza, pentru care e o foarte rea re- 

.comandaţie faptul că la întrebarea despre condițiunile sirte- 

zei ei nu poate da un răspuns care ne-ar scuti de a tot pune 

întrebări fără sfârşit. După ea, dela un început dat noi tre- 

bue să ne urcăm la unul încă mai înalt, fiecare parte duce la 

o parte încă mai mică, orice eveniment tot mai are încă deasupra 

sa un alt evinement care e cauza sa, şi condiţiunile existenţei 

în general se sprijinesc totdeauna iarăș pe altele, fără a dobândi 

nicicând suport şi sprijin necondiţionat într'un lucru indepen- 

dent ca fiinţă primă. 

In al treilea rând, această parte are şi avantajul popularității, 

„care, întradevăr, nu constitue cea mai neînsemnată lature a 

recomandaţiei sale. Intelectul comun nu găseşte nici cea mai mică 

dificultate în ideile începutului necondiţionat al oricărei sin- 

teze, dat fiind că şi aşa el e mai obicinuit a se cobori spre 

consecințe decât a se urca spre principii, şi are, în conceptele 

a ceva absolut prim, (asupra posibilităţii căruia el nu se neli- 

'nişteşte), o înlesnire şi totodată un punct fix pentru a lega 

de el firul ce conduce pașii săi, pe când, dimpotrivă, în urta- 

mea fără răgaz dela condiţionat la necondiţionat, fiind _tot- 

deauna cu un picior în aer, el nu poate găsi nicio plăcere. 

Dinspre partea empirismului în determinarea ideilor cosmo- 

logice sau de partea antitezei se găsește: 

Intâiu, niciun atare interes practic din principii pure ale 

raţiunii cum îl au în sine morala şi religia. Dimpotrivă, simp- 

Jul empirism pare a lua amândurora toată puterea şi influența. 

“Dacă nu există o fiinţă primă deosebită de lume; dacă lumea
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e fără de început și deci şi fără creator; dacă voința noastră 

nu e liberă şi sufletul tot așa de divizibil şi pieritor ca și ma- 

teria: atunci şi ideile şi principiile morale pierd toată valabi- 

litatea şi cad împreună cu ideile transcendentale cari consti- 

tuesc sprijinul lor teoretic. 

Dimpotrivă însă, empirismul oferă interesului speculativ al 

raţiunii avantaje cari sunt foarte ademenitoare și întrec cu 

mult pe cele ce le-ar putea promite învățătorul dogmatic al 

ideilor raţiunii. După empirism, intelectul se află totdeauna 

în câmpul său propriu, anume în câmpul exclusiv al experien- 

ţelor posibile ale căror legi el le cercetează şi cu ajutorul că- 

rora el poate lărgi nesfârşit cunoaşterea sa sigură și lămurită. 

Aci el poate şi trebue să expună obiectul, atât în sine cât şi 

în raporturile sale, în intuiţie, sau totuș în concepte a căror. 

imagine poate fi prezentată în mod clar și lămurit în intuiții 

asemănătoare date. Nu numai că el n'are nevoie de a pă- 

răsi acest lanţ al ordinei naturale. pentru a se lega de idei ale 

căror obiecte nu le cunoaște, deoarece ele, fiind lucruri ima-. 

ginare, nu pot fi date nicicând; ci lui nici nu-i este îngăduit 

de a abandona opera.-sa şi, subt pretextul că ea ar fi acuma 

terminată, de a trece în domeniul rațiunii idealizatoare și al 

conceptelor transcendentale, unde el nu mai are nevoie să.ob- 

serve şi să cerceteze în conformitate cu legile naturii, ci nu- 

mai să cugete şi să plăsmuiască, fiind sigur că nu va putea 
fi contrazis prin fapte ale naturii, chiar din cauza că nu e 

legat de mărturia ei, ci o poate neglija sau chiar supune unei 

autorităţi mai înalte, anume: celei a rațiunii pure. 

Empiristul nu va îngădui deci niciodată de; a admite o epo- 

că oarecare a naturii ca absolut întâia, nici de a considera ca 

ultimă o limită oarecare impusă vederii sale în sfera naturii, 

nici de a trece dela obiectele naturii pe cari el le poate analiza 

prin observaţie și matematică şi determina în intuiţie în mod 

sintetic, (dela. întindere), la obiecte pe cari nici simţul nici 

imaginaţia nu le... poate reprezenta nicicând in concreto,. (la 

simplu); el nici nu va permite ca să-se ia ca bază, chiar în 
natură, o. facultate în stare să acţioneze în mod independent; :
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de legile naturii, (libertatea), şi, prin aceasta „să se îngusteze 

activitatea intelectului de a cerceta, urmând firul conducător 

al regulelor, originea fenomenelor; în sfârşit, nu va îngădui să 
se caute în afară de natură cauza a ceva, (ființa primă), de 

oarece nu cunoaştem nimic decât pe ea, ea fiind singură în 
stare să ne ofere obiecte şi să ne informeze asupra legilor 

lor. , 
Deşi, dacă filozoful empiric, cu antiteza sa, nare altă in- 

tenţie decât de a distruge aroganța și îndrăzneala rațiunii ce 
nu-şi cunoaşte adevărata sa menire, care se mândreşte cu în- 

ţelegere şi cunoaștere unde bine zis încetează înţelegerea şi 

cunoaşterea, şi vrea să prezinte ca o sporire a interesului spe- 

culativ ceea ce n'are valoare decât din punct de vedere al in- 

teresului practic, pentru a rupe acolo unde îi prieşte comodi- 

tăţii sale firul cercetărilor fizice şi a-l lega, pretextând lăr- 

girea cunoaşterii, de idei transcendentale prin cari bine zis noi 

nu cunoaștem decât că nu. ştim nimic; dacă, zic, empiristul' s'ar 

mulţumi cu aceste, atunci principiul său ar fi o maximă a mo- 

deraţiei în pretenţii, a modestiei în afirmațiuni şi, în acelaș 

timp, a lărgirii celei mai mari posibile a intelectului nostru prin 

adevăratul învăţător dat nouă, anume prin experienţă. Căci, 

în acest caz, presupozițiile intelectuale şi credința în vederea 

afacerilor noastre practice nu ni S'ar lua; numai că noi nu le-am 

putea prezinta subt titlul pompos de ştiinţă şi cunoaştere ra- 

ţională, deoarece adevărata cunoaştere speculativă nu poate 

întâlni nicăiri alt obiect decât pe cel al experienţei şi, dacă 

depăşim limita ei, sinteza care încearcă cunoașteri noui și in- 

dependente de experienţă nare în intuiţie niciun substrat 'la 

care ar putea fi aplicată. 

Aşa însă, când cu privire la idei, (cum se întâmplă mai 

adese), empirismul el însuş devine dogmatic și neagă cu în- 

drăzneală ceea ce e dincolo de sfera cunoaşterii sale intuitive, 

atunci el cade însuş în greşeala nemodestiei, care e aci cu atât 

mai blamabilă dat fiind că prin aceasta i se aduce interesului 

practic al raţiunii o pagubă ireparabilă.
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Aceasta este opoziţia epicureismului *) împotriva plato- 

nismului. 
Fiecare din cele două concepţii spune mai mult decât ştie, 

dar aşa că cea dintâiu încurajează şi sporeşte cunoașterea 

deşi în paguba laturei practice, a doua dă la îndemână, ce-i 

drept, pentru practică principii excelente, dar, chiar prin acea- 

sta, cu privire la toate lucrurile despre cari nu ne este îngă- 

duită decât o cunoaştere speculativă, ea permite raţiunii să 

umble după explicări idealiste ale fenomenelor naturale şi să 

neglijeze din cauza lor cercetarea fizică, 
In sfârşit, în ce priveşte al treilea moment care poate fi 

considerat la alegerea provizorie între cele două părţi în luptă: 

e de tot straniu că empirismul este cu desăvârşire potrivnic 

oricărei  popularităţi, deşi ar trebui să credem că intelectul 

comun va primi cu mare plăcere un proiect care promite a-l 

satisface numai şi numai prin cunoaşteri experimentale şi îa- 

lănţuirea lor raţională, pe când dogmatica transcendentală îl 

nevoiește a se urca la concepte cari depăşesc cu mult pătrun- 
derea şi puterea raţională a capetelor celor mai încercate în 

cugetare. Dar chiar acesta e principiul său hotărâtor. Căci, în 
acest caz, intelectul comun se găseşte într'o situaţie în care 

  

*) 'Totuş e încă o întrebare dacă Epicur a expus cândva aceste prin- 

cipii ca afirmaţiuni obiective. Dacă ele n'au fost cumva nimic altceva 

decât maxime ale întrebuinţării speculative a raţiunii, atunci el a arătat 

în aceasta un spirit filosofic mai adânc decât oricare alt filozof al anti- 

chităţii. Că, în explicarea fenomenelor „trebue să procedăm aşa ca şi 
cum câmpul cercetării n'ar fi mărginit prin niciun hotar sau început al 

lumii; că trebue să admitem materia lumii aşa cum trebue să fie dacă 

vrem să fim instruiți despre ea prin experienţă; că nici o altă produ- 

cere a evenimentelor decât cum sunt determinate prin legile neschimbate 

ale naturii, şi, în sfârşit, că nici o cauză deosebită de lume nu trebue 

adoptată, aceste sunt principii încă în timpul de faţă foarte exacte, dar 

puţin observate, în stare de a lărgi filozofia speculativă, precum şi de 
a descoperi principiile moralei în mod independent de izvoare auxiliare 

Străine, fără ca, din această pricină, acela care cere să ignorăm acele 

principii dogmatice câtă vreme suntem ocupați cu simpla speculație, să 
poată fi acuzat că ar vrea să le nege.
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nici cel mai savant nu poate avea nici o superioritate față de 
el. Dacă el înţelege puţin sau nimic în chestiune, atunci nici 
că se poate mândri cineva că înțelege cu mult mai mult, și, 
cu toate că el nu poate vorbi în chestiune în mod aşa de sa- 
vant ca alţii, totuș el poate raţiona aci infinit mai mult, de- 
oarece el se mișcă numai între idei, asupra cărora putem vorbi 
cel mai mult chiar pentru faptul că nu ştim nimic despre ele; 

pe când despre cercetarea naturii el ar trebui să amuțească 

cu desăvârşire și să-şi mărturisească ignoranța. Comoditatea 

şi vanitatea deci sunt acuma o puternică recomandaţie a a- 

cestor principii. Pe lângă aceasta, deşi pentru un filozof e 

foarte greu de a adopta ceva ca principiu, fără a-şi putea da 

sie-şi seama asupra lui, sau chiar de a introduce concepte a 

căror realitate obiectivă nu poate fi înţeleasă, totuș pentru in- 

telectul comun nimic nu e mai obicinuit decât aceste. El vrea 

să aibă ceva de unde să poată porni cu încredere. Dificultatea 

de a înțelege chiar o atare presupoziţie nu-l nelinişteşte, de- 

oarece lui, (care nu ştie ce înseamnă a înţelege), ea nicicând 

nu-i vine în gând, şi el consideră drept cunoscut ceea cesi 

este familiar prin întrebuințare frecventă. 

La urmă însă, tot interesul speculativ dispare la el înaintea 

celui practic, şi el îşi imaginează de a înţelege şi a şti ceea ce 

îl împing temerile sau nădejdile sale să admită sau să creadă. 

Astfel empirismul raţiunii transcendental-idealizatoare e lip- 

sit cu desăvârşire de toată popularitatea, şi ori şi cât de 

păgubitor ar putea fi el supremelor principii practice, totuș nu 

trebue să ne temem deloc că el va depăşi cândva limitele şcolii 

şi va dobândi în comunitatea omenească vreo autoritate chiar 

numai întrucâtva remarcabilă şi oarecare favoare la marea 

mulțime. 

Rațiunea omenească este, după natura ei, arhitectonică, a- 

dică ea consideră toate cunoaşterile ca aparţinând unui sistem 

posibil, şi îngădue deci numai astfel de principii cari nu îm- 

piedică, cel puţin, ca o cunoaştere ce o avem de înainte să se 

acorde cu altele întrun sistem oarecare, Propoziţiile antitezei 

Kant. Critica raţiunii pure. 27
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sunt însă de aşa natură că zădărnicesc cu totul desăvârşirea 

unei clădiri de cunoașteri. După ele, deasupra unei stări a lu- 
mii tot mai există una încă mai veche, în orice porţiune îot- 

deauna încă altele iarăş divizibile, înaintea oricărui eveniment 

alt eveniment, care iarăș a fost produs deasemeni prin altul, 
şi, în existență în general, totul e numai condiționat fără a 

se recunoaşte o existență oareșcare, necondiționată şi primă. 

Deoarece deci antiteza nu admite nicăiri ceva prim și nici un 

început care ar putea servi în mod absolut ca temelie a cons- 
trucţiei, o clădire completă a cunoașterii e cu totul imposibilă 

supt astfel de presupoziţii. De aceea, interesul arhitectonic al 
raţiunii, (care cere nu unitate raţională empirică, ci o unitate 

rațională pură a priori), cuprinde în sine o recomandaţie na- 

turală pentru afirmaţiunile tezei. 

Dacă însă un om s'ar putea desbrăca de tot interesul şi ar 

putea lua în considerare afirmațiunile raţiunii, cu nepăsare 

faţă de toate consecințele, numai după valoarea principiilor 

lor, un atare om, presupunându-se că n'ar ști nicio cale de 

a ieşi din încurcătură decât prin adoptarea uneia sau celeilalte 

din doctrinele în litigiu, s'ar afla într'o stare de neîntreruptă 
oscilație. Astăzi s'ar găsi convins că voința omenească e li- 

beră; mâine, luând în considerare lanţul indisolubil al naturii, 

el ar susținea că libertatea nu e nimic decât o înșelare de sine 

şi totul e numai natură. Or, când ar veni la faptă şi acţiune, 

acest joc al raţiunii numai speculative ar dispare ca fantomele 

unui vis, şi el ar alege principiile sale numai după interesul 

practic. Deoarece însă unei ființe cugetătoare şi cercetătoare 

i se cuvine doar să dedice un anumit timp numai examinării 

rațiunii sale proprii, desbrăcându-se însă aci cu desăvârşire de 

orice părtinire şi comunicând aşa observaţiile sale în mod pu- 
blic altora spre judecare, atunci nimănuia nu i se poate interzice 

de a face să se prezinte tezele și antitezele aşa cum se pot a- 
păra, fără teamă de nici o ameninţare, înaintea unor jurați de 
propria sa stare socială, (anume de starea unor bieţi oameni).
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Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a patra 

Despre problemele transcendentale ale raţiunii pure 
întrucât trebue să poată fi soluționate în mod absolut 

A vrea să soluţionezi toate problemele şi să răspunzi la 
toate chestiunile ar fi o lăudăroşenie neruşinată și o aroganță 

atât de neînfrânată încât ne-ar face să pierdem îndată orice 

credință. Există totuş ştiinţe a căror natură e aşa că orice 

chestiune ce i se prezintă trebue să poată primi în mod absolut 

un răspuns din cele ce ştim, dat fiind că răspunsul trebue să 

izvorască din aceelaşi izvoare din cari răsare chestiunea, şi 

unde nu e nicidecum îngăduit de a pretexta ignoranță inevi- 

tabilă, ci unde rezolvirea poate fi cerută. Ceea ce, în toate 

cazurile posibile, e dreptate sau nedreptate, trebue să putem 

şti în virtutea regulei, dat fiind că aci e vorba de obligaţiunea 

noastră și că pentru ceea ce nu putem şti noi navem nici o 

obligaţiune. În explicarea fenomenelor naturii însă, multe 

lucruri trebue să ne rămână nesigure și multe întrebări inso- 

lubile, deoarece ceea ce ştim despre natură e departe de a 

ajunge în toate cazurile pentru ceea ce avem de explicat, E 

acuma întrebarea dacă în filozofia transcendentală vre-o în- 

trebare ce priveşte un obiect prezintat raţiunii nu poate primi 

un răspuns prin chiar această rațiune pură, şi dacă ne putem 

cu drept sustrage de a da un răspuns hotărâtor prin aceea că 

socotim obiectul ei, ca fiind absolut nesigur, (din toate cele 

ce putem cunoaşte), între lucrurile despre cari avem, ce-i 

drept, atâta concepţie pentru a ridica o chestiune, dar la cari. 

ne lipsesc cu desăvârşire mijloacele sau puterea de a da când- 

va un răspuns. 

Or, eu afirm că filosofia transcendentală, între toate cu- 

noaşterile speculative, are acest caracter osebit că nici o ches- 

tiune care priveşte un obiect dat raţiunii pure nu e insolubilă
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pentru chiar aceeaş rațiune omenească, şi că nici un pretext 

al unei ignoranţe inevitabile şi al unei adâncimi nemăsurate a 
problemei nu poate scuti de obligațiunea de a da, la ea, un 

răspuns temeinic şi complet; deoarece acelaş concept care 
ne pune în stare de a întreba trebue să ne facă fără nicio 

îndoială capabili să răspundem la această întrebare, dat fiind 

că obiectul nici nu se găseşte în afară de concept (cum e ca- 

zul la dreptate şi nedreptate). . 
In filosofia transcendentală însă nu sunt alte întrebări decât 

cele cosmologice cu privire la cari se poate cere cu tot dreptul 

un răspuns satisfăcător care se referă la însuşirea obiectului, 

fără ca filozofului să-i fie îngăduit să se sustragă acestui răs- 
puns prin aceea că pretextează o întunecime de nepătruns; şi 

aceste întrebări pot privi numai ideile cosmologice. Căci obiec- 
tul trebue să fie dat în mod empiric, şi întrebarea nu se ra- 

portează decât la conformitatea lui cu o idee. Dacă obiectul 
e transcendental şi deci însuş necunoscut, d. e. ori de ceva al 

cărui fenomen (în noi înşine) e cugetarea, (sufletul), este o 
fiiință în sine simplă, ori de există o cauză a tuturor luc- 

rurilor care e absolut necesară etc., atunci să căutăm pentru 
ideea noastră un obiect despre care putem mărturisi că ne 
este necunoscut, dar deaceea totuş nu ne este imposibil *). Idei- 

le cosmologice singure au acest caracter osebit că pot presu- 

pune ca dat obiectul lor şi sinteza empirică necesară pentru 

  

*) La întrebarea ce însuşire are un obiect transcendental, fără în- 

doială că nu putem da un răspuns, anume ce este, dar prea bine că 

întrebarea însaş nu e nimic, din cauza că na fost dat un obiect al ei. 

Deaceea şi toate întrebările psihologice transcendentale pot primi şi 

au primit de fapt un răspuns; căci ele privesc subiectul transcendental 

al tuturor fenomenelor interne, care, el însuş, nu e fenomen şi deci nu e 

dat ca obiect, şi la care niciuna din categorii, (pe cari doar de fapt se 

întemeiază întrebarea), nu găseşte condițiuni ale aplicării ei. Aşa dar 

e aici cazul unde e valabilă expresia comună: că şi niciun răspuns este 
un răspuns, anume, că o întrebare după însuşirea acelui ceva care nu 
poate fi gândit prin niciun predicat determinat e cu totul nulă şi de- 
şartă, deoarece acel ceva e pus cu desăvârşire în afară de sfera obiec- 
telor cari ne pot fi date.
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<onceptul lui, şi întrebarea ce izvoreşte din ele se referă nu- 
mai la progresiunea acestei sinteze, întrucât ea are să conțină 

totalitate absolută, care din urmă nu mai e nimic empiric, de- 

oarece ea nu poate fi dată în nici o experienţă. Or, aci nefiind 

vorba decât numai de un lucru ca obiect al unei experienţe 

posibile şi nu ca lucru în sine, răspunsul la întrebarea cosmo- 

logică transcendentă nu se poate afla nicăiri în afară de idee; 

căci ea nu se raportează la un lucru în sine; şi cu privire la 

iexperiența posibilă nu se întreabă după ceea ce poate fi dat 

în concreto într'o experienţă oarecare, ci după ceea ce e cu- 

prins în idee, de care sinteza empirică are numai să se apro- 

pie; aşa dar, ea trebue să poată fi soluţionată numai din idee; 

„căci aceasta e o simplă creatură a rațiunii, care deci nu poate 

declina dela sine răspunderea împingând-o asupra lucrului ne- 

cunoscut, | 

Nu e aşa de extraordinar, cum se pare la început, că o 

:ştiinţă, cu privire la chestiunile ce aparţin sferei conceptului ei 

(quaestiones domesticae), nu poate cere şi aștepta decât nu- 

-mai soluţiuni certe „deşi ele deocamdată poate că încă nu 

sunt găsite. In afară de filozofia trancendentală mai există încă 

„două ştiinţe raţionale pure, una de conţinut numai speculativ, 

cealaltă de conţinut practic: matematica pură şi morala pură. 

S'a auzit oare cândva că, aşa zicând din cauza unei ignoranţe 

-necesare a condiţiunilor, s'ar fi dat ca nesigur raportul ce-l 

sare diametrul faţă de circumferință în mod cu totul exact în 

-numere raţionale sau iraționale? Cum acest raport nu poate 

fi dat în mod congruent prin numere raţionale, prin numere 

iraționale însă încă n'a fost găsit, sa judecat că cel puţin im- 

-posibilitatea unei atari rezolviri poate fi cunoscută cu certi- 

“tudine şi Lambert dădu dovada. In principiile generale ale 

moravurilor nu poate fi nimic nesigur, deoarece propoziţiile sau 

-sunt cu totului tot nule şi goale de înțeles sau trebue să curgă 

-numai din conceptele noastre raţionale. Dimpotrivă, în ştiin- 

“a naturală există o infinitate de conjecturi cu privire la cari 

nicicând nu se poate aștepta certitudine, deoarece fenomene- 

je naturale sunt obiecte ce ne sunt date în mod independent de
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conceptele noastre, la cari deci cheia nu este în noi și cugeta- 

rea noastră pură, ci în afară de noi şi, chiar din această cau- 

ză, în multe cazuri nu poate fi găsită, deci nu se poate aştep- 

ta o lămurire sigură. Nu socotesc că intră aci chestiunile A- 
naliticei transcendentale cari privesc deducţiunea cunoaşterii 

noastre pure, deoarece nu tratăm acuma decât despre certi- 

tudinea judecăților cu privire la obiecte şi nu cu privire la ori- 

ginea chiar a conceptelor noastre. 
De obligaţiunea unei rezolviri cel “puţin critice a chestiuni- 

lor raţionale propuse nu vom putea. scăpa deci prin aceea că 

ne-am plânge asupra limitelor inguste ale raţiunii noastre şi 

am mărturisi, cu aparenţa unei umile cunoaşteri de noi înşine, 
că ar fi peste puterea raţiunii noastre de a hotări oride lumea 

există din vecie sau are un început; oride spațiul lumii e um- 

plut în infinit cu fiinţe sau e închis înăuntrul unor hotare certe; 
ori de în lume «există ceva simplu, sau oride totul trebue să fie 

divizat în infinit sori de există creare şi producere din libertate, 
sau ori de totul atârnă de lanţul ordinei naturale; în sfârșit 

ori de există vre-o fiinţă cu totul necondiționată şi în sine ne- 
cesară, sau ori de totul e, după existenţa sa, condiţionat şi deci 

dependent din afară şi în sine contingent. Căci toate aceste 
chestiuni privesc un obiect care nu poate fi dat nicăiri decât 
în cugetările noastre, adică totalitatea absolut necondiționată 

a sintezei fenomenelor. Dacă, din propriile noastre concepte, 

noi nu putem spune şi hotări nimic cert în această privință, 

noi nu trebue să împingem vina asupra lucrului ce se ascunde 

de noi; 'căci un atare lucru, (dat fiind că în afară de ideea 

noastră nu se întâlnește nicăiri), nu ne poate fi dat nicide- 

cum; ci noi trebue să căutăm cauza în ideea noastră însăș, 
care o problemă ce nu îngădue o rezolvire, şi despre care noi 

totuş presupunem cu încăpățânare că îi corespunde un obiect 

real. O expunere lămurită a dialecticei care e cuprinsă chiar 
în conceptul nostru, ne-ar conduce în scurt timp la certitudine 

desăvârşită asupra a ceea ce trebue să judecăm cu privire la o 
atare chestiune. 

Pretextului vostru al incertitudinei cu privire la aceste pro-
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bleme îi putem opune mai întâiu această întrebare, la care 
cel puţin trebue să dați un răspuns lămurit: De unde vă 
vin ideile a căror rezolvire vă încurcă aci în astfel de di- 
ficultăţi ? E vorba cumva de fenomene ce aveţi nevoie să le 
explicaţi şi la cari, după aceste idei, voi n'aveţi să căutaţi 
decât principiile sau regula expunerii lor? Presupuneţi că 
natura ar fi cu totul desvăluită înaintea voastră, că nimic 
n'ar fi ascuns simţurilor voastre şi conștiinței a tot ce se pre- 

zintă intuiţiei voastre: voi totuş nu veți putea cunoaşte in 

concreto, prin nicio singură experienţă, obiectul ideilor voas- 
tre, (căci, pe lângă această intuiție completă, se mai cere o 

sinteză desăvârșită şi conştiinţa totalităţii ei absolute, ceea 

ce nu e posibil prin nicio cunoaştere empirică), prin urmare, 
întrebarea voastră nu poate fi dată nicidecum pentru expli- 
carea vreunui fenomen ce vi se prezintă în mod necesar și 

deci aşa zicând prin obiect însuş. Căci obiectul nu vi se 

poate prezinta nicicând, deoarece el nu poate fi dat prin 

nicio experiență posibilă. Voi rămâneţi cu toate percepțiile 
posibile totdeauna prinşi supt condițiuni, fie în spaţiu sau în 
timp, şi nu ajungeţi la nimic necondiţionat pentru a decide ori 

de acest necondiţionat ar fi de pus întrun început absolut 
al sintezei sau într'o totalitate absolută a seriei fără niciun 
început. Totul însă, în înțeles empiric, e totdeauna numai 
comparativ. Totul absolut al mărimii (universul), al diviziu- 
rii, al obârşiei, al condiţiunii existenţei în general, împreună 
cu toate chestiunile ori de ar fi să se înfăptuiască printro 
sinteză finită sau o sinteză ce se întinde în infinit, nu se ra- 

portează întru nimic la nicio experiență posibilă. Voi n'aţi 

putea explica d. e. fenomenele unui corp cu nimic mai bine 
şi nici chiar în alt mod, fie că presupuneţi că el constă din 
părţi simple sau că constă cu desăvârşire totdeauna din părţi 

compuse ; căci nu vi se poate prezinta nicicând un fenomen 

simplu şi, tot atât de puţin, şi o compoziţie infinită. Feno- 

menele nu cer decât să fie explicate în măsura ce condiţiu- 
nile lor de explicare sunt date în percepție, dar tot ce poate 
fi dat cândva în ele, prins într'un întreg absolut. nu este, el
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însuş, nicio percepție. Acest tot însă este, bine zis, ceea 
ce se cere a fi explicat în problemele transcendentale ale 

raţiunii. 

Deoarece deci chiar rezolvirea acestor probleme nu se 

poate prezenta nicicând în experienţă, voi nu puteţi spune 

că nu se ştie ce trebue să atribuim aci obiectului. Căci o- 
biectul vostru este numai în creerul vostru şi nu poate fi dat 
nicidecum în afară de el; deaceea voi trebue să aveţi numai 
grija ca să fiţi de acord cu voi înşivă şi să împiedicaţi amfi- 
bologia care face din ideea voastră o pretinsă reprezentare 

a unui obiect dat în mod empiric şi care ar fi deci să se cu- 

noască deasemeni după legi ale experienţei. Rezolvirea dog- 

matică nu este deci cumva incertă, ci'e imposibilă, Cea cri- 
tică însă, care poate fi cu totul certă” nu Consideră chestiu- 

nea de loc în mod obiectiv. ci după fundamentul cunoaş- 
terii pe care se întemeiază. 

Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a cincea 

Reprezentarea sceptică a chestiunilor cosmologice 
prin cele patru idei transcendentale 

Am renunța cu drag la cererea de a avea un răspuns 
dogmatic la chestiunile noastre dacă am înțelege acuma de 
mai înainte: că, fie răspunsul care vrea, el n'ar face decât să 
sporească încă ignoranţa noastră şi ne-ar arunca dintr'o ne- 
pricepere în alta, dintro obscuritate în una încă mai mare 
şi poate chiar în contradicții. Dacă întrebarea noastră e pusă numai pe afirmare sau negare, atunci e prudent de a lăsa deo- 
camdată la o parte pretinsele argumente ale răspunsului şi de ? cumpeni mai întâiu ce am câştiga oare dacă răspunsul j un senz. şi ce dacă ar fi în alt senz. Or. întâm- 
plându-se ca în ambele cazuri să nu iasă decât ceva lipsit de
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înțeles (un nonsens), atunci noi avem un motiv întemeiat de 

a cerceta chiar chestiunea noastră în mod critic şi să vedem, 

dacă ea însăş nu se sprijină pe o presupoziţie fără temeiu şi 

dacă nu se joacă cu o idee care-și tradează: falşitatea mai 

bine în aplicare şi prin conseciriţăle ei decât în reprezentarea 

abstractă. Acesta este marele folos pe care-l are felul scep- 

țic de a trata chestiunile ce raţiunea pură le pune raţiunii 

pure, şi prin care noi putem scăpa cu puţină trudă de un 

mare balast dogmatic pentru a pune în locul său o critică 

austeră care, ca un adevărat catharcticon, va face să dis- 

pară lesne vanitatea împreună cu tovarăşa ei, polimatia. 

"Dacă deci despre o idee cosmologică eu aş putea înţelege 

de mai înainte că, de ori şi care parte a necondiţionatului 

sintezei regresive a fenomenelor ea sar şi da, ea totuş ar fi 

pentru orice concept al intelectului sau prea mare sau prea 

mică; atunci eu aş înţelege că această idee, dat fiind că totuş 

nare aface decât cu un obiect al experienţei care trebue să 

corespundă unui concept intelectual posibil, trebue să fie cu 

totul goală şi fără semnificaţie, deoarece obiectul nu i se potri- 

veşte oricum am vrea să i-l adaptăm. Şi aşa e de fapt cazul 

cu toate conceptele cosmologice, cari, tocmai din această cau- 

ză, încurcă raţiunea, câtă vreme se leagă de ele, într'o anti- 

nomie inevitabilă. Căci admiteţi: 

Mai intâiu: că lumea n'are început, atunci ea e pentru con- 

ceptul vostru prea mare; căci acesta, care constă într'o re- 

gresiune succesivă, nu poate atinge niciodată toată eternitatea 

scursă. Puneţi: ea să aibă un început, atunci ea e iarăș prea 

mică pentru conceptul vostru intelectual în regresiunea em- 

pirică necesară. Căci începutul, presupunând totdeauna mai 

un timp care precedează, încă nu e necondiţionat, și legea în- 

trebuințării empirice a intelectului vă impune de a întreba încă 

după o condiţiune de timp mai înaltă, şi lumea este deci evi- 

dent că prea mică pentru această lege. 

Tot aşa stau lucrurile şi cu răspunsul dublu la întrebarea 

privind mărimea lumii după spaţiu. Căci, dacă ea e infinită şi 

nemărginită, atunci ea este pentru ori ce concept empiric posi-
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bil prea mare. Dacă e finită şi mărginită, atunci mai întrebaţi 

cu drept cuvânt: ce determină această limită ? 

Spaţiul gol nu e un corelat al lucrurilor existent pentru sine 

şi nu poate fi o condiţiune la care vă puteţi opri, cu mult mai 

puţin încă o condiţie empirică care ar constitui o parte a unei 

experiențe posibile. (Căci cine poate avea o experienţă des- 

pre ceea ce-i absolut vid?) Pentru totalitatea absolută însă a 

sintezei empirice se cere oricând ca necondiţionatul să fie un 
concept experimental. Așa dar, o lume mărginită e prea mică 
pentru conceptul vostru. 

Al doilea: dacă orice fenomen în spaţiu (materie) constă 
din infinit de multe părți, atunci regresiunea diviziunii e ori- 
când prea mare pentru conceptul vostru; şi dacă e ca diviziu- 
nea spaţiului să înceteze la un membru oarecare al ei (la sim- 

plu), atunci ea este, pentru ideea necondiţionatului, prea mică. 
Căci acest membru mai îngădue încă oricând o regresiune la 
mai multe părţi conţinute în ea. 

Al treilea: dacă admiteţi că în tot ce se întâmplă în lume nu 
e nimic decât consecinţă după legile naturii, cauzalitatea cauzei 
este oricând, la rândul ei, ceva ce se întâmplă şi face neîntre- 
rupt necesară regresiunea voastră la o cauză încă mai înaltă, 
deci prelungirea seriei de condițiuni a parte priori. Simpla na- 
tură eficientă este deci pentru tot conceptul vostru în sinteza 
evenimentelor lumii prea mare, 

Dacă alegeţi ici şi colo evenimente spontane, deci produ- 
cere prin libertate, atunci vă urmăretşe acel dece după o lege 
naturală inevitabilă şi-vă  nevoieşte de a depăși acest punct 
după legea cauzală a experienței, şi voi găsiţi că atare totali- 
tate a nexului e prea mică pentru conceptul vostru empiric ne- cesar. | 

Al patrulea: dacă admiteţi o ființă absolut necesară. (fie lumea însăş sau ceva în lume sau cauza lumii), voi o puneţi într'un timp infinit de depărtat de orice moment dat. deoarece ea ar fi de alfel dependentă de o altă existenţă mai veche, 
Atunci însă, această existență e pentru conceptul vostru em-
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piric inaccesibilă şi prea mare, pentru ca să puteţi ajunge la 

ea prin vre-o regresiune continuă. 

Dacă însă, după părerea voastră, tot ce aparţine lumii; (fie 

ca condiţionat sau ca condiţiune), e contingent, atunci orice 

existenţă dată vouă e prea mică pentru conceptul vostru. Căci 

ea vă nevoieşte să mai căutaţi încă oricând o altă existenţă de 

care depinde. 

În toate aceste cazuri, noi am zis că ideea lumii e pentru 

regresiunea empirică, deci pentru orice concept intelectual po- 

sibil sau prea mare sau şi, pentru acelaş concept, prea mică. Dece 

nu ne-am exprimat în mod invers zicând: că în cazul dintâiu con- 

ceptul empiric e pentru idee totdeauna prea mic, în al doilea însă 

prea mare, şi că deci vina ar cădea aşa zicând asupra regresiunii 

empirice, în loc să acuzăm ideea cosmologică că ar devia prin 

exces sau prin lipsă dela scopul ei, anume dela experienţa po- 

sibilă ? Cauza a fost aceasta. Experienţa posibilă este singu- 

rul lucru ce poate da realitate conceptului nostru: fără de 

aceasta tot conceptul nu e decât idee fără adevăr şi fără ra- 

portare la un obiect. Deaceea, conceptul empiric posibil a fost 

măsura după care trebuia să fie judecată ideea dacă e simplă 

idee şi lucru gândit sau își găseşte obiectul în lume. Căci nu- 

mai despre acel lucru se zice că este, în raport cu altceva, prea 

mare sau prea mic, care se adoptă numai din cauza acestuia 

din urmă şi e potrivit după acesta. Jocului vechilor şcoli dia- 

lectice îi aparţine şi această întrebare: dacă o bilă nu trece 

printr'o gaură, ce să zicem: e bila prea mare sau gaura prea 

mică? In acest caz e indiferent cum vreţi să vă exprimaţi; căci 

voi nu ştiţi care din cele două lucruri există pentru celălalt. 

Dimpotrivă voi nu veţi zice: omul e prea lung pentru haina sa, 

ci: haina e prea scurtă pentru om. 

Noi suntem deci cel puţin împinși la bănuiala întemeiată că 

ideile cosmologice şi, cu ele, toate afirmaţiunile raţiocinante 

intrate întreolaltă în ceartă au poate la bază un concept gol şi 

numai imaginat de felul cum ne este dat obiectul acestor idei, 

şi această bănuială ne poate duce acuma pe urma adevărată 

pentru a descoperi iluzia ce ne-a făcut să rătăcim atâta vreme.
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Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a şasea 

Idealismul transcendental ca chee a deslegării 
dialecticei cosmologice 

In Estetica transcendentală noi am dovedit îndeajuns că 
tot ce se intueşte în spaţiu sau în timp, deci toate obiectele 
unei eperiențe posibile pentru noi nu sunt nimic decât feno- 
mene, adică simple reprezentări, cari aşa cum sunt repre- 
zentate, ca ființe extensive sau serii de schimbări, nu au 
nicio existenţă întemeiată în sine în afară de gândirea noas- 
tră. Această; doctrină eu o numesc idealism transcendental *). 
Realistul, în înţeles transcendental, face din aceste modifica- 
țiuni ale senzibilităţii noastre lucruri subsistente în sine și 
deci din simple reprezentări lucruri în sine. 

Ni s'ar face nedreptate dacă ni s'ar atribui cu voinţă idea- 
lismul empiric, atât de defăimat acuma de lungă vreme, care, 
admițând realitatea proprie a spaţiului, neagă existenţa fiin- 
țelor extensive în el, cel Puțin o găseşte îndoelnică şi nu ad- 
mite, în acest punct, nici o diferență destul de manifestă în- 
tre vis şi adevăr. In ce priveşte fenomenele simțului intern 
în timp: în aceste ca lucruri reale el nu găsește nici o difi- 
cultate: ba el afirmă chiar că această experienţă internă do- 
vedeşte, ea unică şi singură, în mod îndestulător existența 
reală a obiectului ei (în sine), (cu toată această determina- 
ţiune de timp). 

Idealismul nostru transcendental permite, dimpotrivă, ca 
a 

[*) Eu Lam numit şi dealtminteri câteodată idealism formal, pentru a-l deosebi de cel material, adică de cel ce sau neagă chiar existenţa lucrurilor exterio fi i i bi „Prudent de a ne servi mai bine de această expresie decât de cele a mintite mai sus, pentru a evita orice neînțelegere]. 

omun care pune la îndoială 

are. În unele cazuri pare a
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obiectele intuiţiei externe, aşa cum sunt intuite în spaţiu, să 

fie şi reale, şi în timp toate schimbările aşa cum le reprezintă 

simţul intern. Căci, deoarece spaţiul e acuma o formă a a- 

celei intuiţii pe care o numim exterioară, şi fără obiecte în el 

n'ar exista nicio reprezentare empirică, atunci noi putem şi 

trebue să admitem în el fiinţe extensive ca reale, şi tot aşa e 

şi cu timpul. Dar acel spaţiu însuş împreună cu acest timp şi, 

deodată cu amândouă, toate fenomenele nu sunt totuş în sine 

lucruri, ci nimic decât reprezentări şi nu pot exista nicide- 

cum în afară de mintea noastră, şi chiar intuiţia internă şi 

senzibilă a minţii noastre, (ca obiect al conștiinței), a cărei 

determinaţiune e reprezentată în timp prin succesiunea de di- 

ferite stări, nu este nici ea adevăratul Eu aşa cum există în 

sine, sau subiectul transcendental, ci numai un fenomen ce 

a fost dat senzibilităţii acestei tunţe, nouă necunoscute, Exis- 

tenţa acestui fenomen intern ca hseru existent aşa în sine nu 

poate fi admisă, deoarece condiţia sa este timpul, care nu 

poate fi determinaţiunea vreunui lucru în sine. În spaţiu însă 

şi în timp, adevărul empiric al fenomenelor este destul de 

asigurat şi deosebit îndeajuns de înrudirea cu visul, când 

aceste două lucruri se înlănţuesc în mod exact şi desăvârşit. 

după legi empirice, într'o experienţă. 

Obiectele experienţei deci nu sunt date nicicând în sine, 

ci numai în experienţă şi nu există nicidecum în afară de ea. 

Că: ar putea exista locuitori în lună, deşi niciun om nu i-a 

văzut cândva, trebue să se admită, ce-i drept: dar aceasta nu 

înseamnă decât atâta că în progresul posibil al experienţei 

noi am putea da de ei, căci real este tot ce stă în context cu 

o percepție după legi ale progresiunii empirice. Ei sunt deci 

reali atunci când stau cu conştiinţa mea reală într'o înlăn- 

şuire empirică, deşi nu sunt deaceea în sine reali, adică în 

afară de acest progres al experienţei. 

In realitate nimic nu ne este dat decât percepţia şi pro- 

gresiunea empirică dela această percepție la alte percepții 

posibile. Căci, în sine, fenomenele, ca simple reprezentări, nu 

sunt reale decât în percepţie care de fapt nu este nimic alt-
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ceva decât realitatea unei reprezentări empirice adică teno- 
men. A numi un fenomen, înaintea percepţiei, un lucru real 
înseamnă sau că în progresiunea experienţei noi trebue să în- 
tâlnim o atare percepţie, sau pu are nici o semnificaţie, Căci, 
că fenomenui ar exista în sine fără raportare la simţurile 
noastre şi la o experiență posibilă, sar putea spune, ce-i 
drept, dacă ar fi vorba de un lucru în sine. Dar e vorba numai 
de un fenomen în spaţiu şi timp, cari amândouă nu sunt deter- 
minaţiuni ale lucrurilor în sine, ci numai ale senzibilităţii noas- 
tre. din care cauză ceea ce-i în ele, (fenomenele), nu sunt 
în sine ceva ci sunt simple reprezentări, cari, dacă nu sunt 
date în noi, (în percepţie), nu se găsesc nicăiri. 

Facultatea senzibilă de intuire nu este, bine zis, decât o 
receptivitate care ne face capabili să fim afectaţi într'un a- 
numit mod prin reprezentări al căror raport întreolaltă este 
o intuiţie pură a spaţiului şi timpului, (simple forme ale sen- 
zibilităţii noastre) , şi cari se numesc obiecte, întrucât ele 
sunt legate şi determinabile în acest raport, (în spaţiu şi 
timp), după legile unităţii experienţei. Cauza nesenzibilă a 
acestor reprezentări ne este cu totul necunoscută, şi pe ea 
deci nu o putem intui ca obiect; căci un atare obiect n'ar 
trebui să fie reprezentat nici în spațiu nici în timp, (ca sim- 
ple condițiuni ale reprezentării senzibile), condițiuni fără de 
cari noi nu ne putem gândi nici o intuiţie. 'Totuş, cauza nu- mai inteligibilă a fenomenelor în genera] noi o putem numi 
obiectul transcendental, numai pentruca să avem ceva ce co- 
respunde senzibilităţii considerată ca receptivitate. Acestui o- 
biect transcendental noi îi putem atribui toată sfera şi în- lănțuirea percepţiilor noastre şi putem zice: că el e dat în sine înaintea oricărei experienţe, Fenomenele însă, în raport 
cu el, nu sunt date în sine, ci numai în această experienţă. 
deoarece ele sunt simple reprezentări. cari numai ca percep- fii Înseamnă un lucru real, anume când această. percepţie se 
înlănțuie cu toate celelalte după regulele unităţii experienței. 
Aşa putem zice: lucrurile reale ale timpului trecut sunt date 
în obiectul transcendental al experienţei; ele nu sunt însă
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pentru mine obiecte şi reale în timpul trecut decât numai în- 

trucât îmi reprezint că o serie regresivă de percepții posibile. 

(fie urmărind firul conducător al istoriei sau urmele cauzelor 

şi efectelor), cu un cuvânt mersul lumii, conduce după legi 

empirice la o serie de timp scursă ce reprezintă condiția tim- 

pului prezent, care apoi e reprezentată ca reală totuş numai 

în înlănțuirea unei experienţe posibile şi nu ca reală în sine. 

aşa că toate evenimentele trecute din timpuri imemorabile 

înaintea existenţei mele totuş nu înseamnă nimic altceva de- 

cât posibilitatea prelungirii lanţului experienţei dela percepția 

prezentă în sus spre condiţiunile cari o detefmină pe acea- 

sta după timp. 

Dacă îmi reprezint deci toate lucrurile existente ale simțu- 

rilor în tot timpul și în toate spaţiurile în întregime, atunci eu 

nu le pun în spaţiu şi timp înaintea experienţei, ci această re- 

prezentare nu e nimic altceva decât gândul despre o expe- 

mență posibilă în întregimea ei absolută. In ea singură sunt 

date acele lucruri, (cari nu sunt nimic decât simple repre- 

zentări). Că se spune însă că ele există înainte de toată ex- 

periența mea, nu înseamnă decât că ele se găsesc în acea 

parte a experienţei până la care eu trebue abia să progresez 

începând dela percepţie. Cauza condițiunilor empirice ale a- 

cestei progresiuni, deci chestiunea cari membri, sau și în ce mă- 

sură eu aş putea întâlni astfel de membri în regresiune, este 

transcendentală şi deci în mod necesar mie necunoscută. Dar 

nici nu e vorba de aceasta, ci numai de regula progre- 

sului în experienţa în care îmi sunt date obiectele, anume 

fenomenele. E şi totuna în ce priveşte rezultatul ori de 

zic: eu aş putea întâlni, în progresiunea empirică în spa- 

ţiu, stele cari sunt de o sută de ori mai depărtate decât 

cele mai extreme pe cari le văd, sau dacă zic: poate că 

în spaţiul lumii se pot găsi stele, deşi nicicând un om 

nu le-a văzut şi nici nu le va vedea; căci, chiar dacă ele ar 

fi dăte ca lucruri în sine fără raportare la o experienţă pori: 

bilă în general, ele totuş pentru mine nu sunt nimic. deci nu 

sunt obiecte decât numai întrucât sunt cuprinse în seria re-
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gresiunii empirice. Numai în alt raport, anume când aceste 
fenomene urmează să fie întrebuințate pentru ideea cosmo- 
logică despre un tot absolut, şi când deci e vorba de o cBes» 
tiune ce depăşeşte limitele experienţei posibile, deosebirea moli 
dului cum considerăm realitatea obiectelor amintite ale sim. 
țurilor are importanță, pentru a împiedica o iluzie înşelătoare, 
care trebue să rezulte din interpretarea greşită a propriilor 
noastre concepte experimentale. 

Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a şaptea 

Hotărârea critică a conflictului cosmologic 
al raţiunii cu sine însăş 

Toată antinomia raţiunii pure se întemeiază pe argumen- tul dialectic: dacă condiţionatul e dat, atunci e dată şi întrea- 
ga serie a tuturor condiţiunilor sale; or, nouă ne sunt date obiecte ale simțurilor ca condiţionate, Prin urmare etc. Prin acest silogism raţional, a cărui majoră pare a fi atât de na- turală şi evidentă, se introduc acuma, după diversitatea con- dițiunilor (în sinteza fenomenelor), întrucât ele formează o serie, tot atâtea idei cosmologice, cari postulează totalitatea absolută a acestor serii şi pun, chiar prin aceasta, rațiunea în mod inevitabil în conflict cu sine însaş. Inainte de a des- coperi însă ceea ce-i înşelător în acest argument raţiocinant, trebue să ne pregătim pentru aceasta prin rectificarea şi de- terminarea unor anumite concepte cuprinse în el. Mai întâiu, următoarea propoziţie e clară şi fără îndoială certă: că, dacă e dat condiţionatul, chiar prin aceasta ni se propune o regresiune în seria tuturor condiţiunilor ce duc spre 'el; căci conceptul condiţionatului implică acuma că prin aceasta un lucru oarecare e raportat la o condiţie şi, dacă aceasta, la rândul ei, e condiţionată, ia o condiţie mai de-
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părtată şi aşa piin toţi membrii seriei. Această propoziţie este 

deci analitică şi se ridică peste toată teama de o critică trans- 

cendentală. Ea este un postulat logic al raţiunii: de a urmări 

şi continua cât se poate de departe prin intelect acea legă- 

tură a unui concept cu condițiunile sale care e acuma ine- 

rentă conceptului însuș. 

Muai apoi: dacă atât condiţionatul cât şi  condiţiunea sa 

sunt lucruri în sine, atunci, dacă a fost dat primul, nu nu- 

mai regresiunea spre a doua e propusă; ci această condiţiune 

este acuma în realitate pusă în acelaş timp prin acest fapt. 

şi deoarece acest lucru e valabil despre toţi membrii seriei, 

atunci seria completă a condiţiunilor, deci şi necondiţionatul 

e dat în acelaş timp sau, mai bine zis, e presupus prin faptul 

că condiţionatul, care n'a fost posibil decât prin acea serie, 

e dat. Aci, sinteza condiţionatului cu condiţiunea sa este o 

sinteză a simplului intelect, care reprezintă lucrurile cum sunt 

fără a lua în seamă, dacă și cum putem ajunge la cunoaşterea 

lor. Dimpotrivă, dacă am a fate cu fenomene, cari ca simple 

reprezentări nu sunt date deloc, dacă nu ajung la cunoaşte- 

rea lor, (adică.la ele înseşi, căci ele nu sunt nimic decât cu- 

noştinţe empirice), atunci eu nu pot spune în acelaş înţeles: 

dacă e dat condiţionatul, atunci sunt date şi toate condițiu- 

nile (ca fenomene) ce duc spre el, şi nu pot deci nicidecum 

conclude la totalitatea absolută -a lor. Căci fenomenele nu 

sunt, ele înseși, în aprehensiune nimic altceva decât o sinteză 

empirică (în spaţiu şi timp) şi nu sunt deci date decât în ea. 

Or, nu urmează deloc că, dacă e dat condiţiunatul (în fe- 

nomen), să fie dată, prin aceasta, în acelaș timp şi să fie 

presupusă şi sinteza care constitue condițiuieă sa empirică. 

ci aceasta are loc abia în regresiune şi nicicând fără ea. 

Dar aceasta se poate prea bine spune, într'un atare caz, că o 

regresiune la condițiuni, adică o sinteză empirică continuă e 

impusă sau propusă din această parte, şi că nu pot lipsi 

condiţiunile cari sunt date prin această regresiune. 

De aci se vede că majora silogismului raţional cosmologic 

ia condiţionatul în înţelesul transcendental al unei categorii
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pure, minora însă în înțelesul empiric al unui concept inte- 
lectual aplicat la simple fenomene, şi că prin urmare se gă- 
seşte aci acea înşelare dialectică pe care o numim sophisma 
figurae dictionis. Această înşelare nu e însă artificială, ci este 
o prea naturală iluzie a raţiunii comune. Căci, prin ea. noi 
presupunem, (în majoră). aşa zicâmd pe nevăzute, condiţiu- 
nile şi seria lor, când ceva e dat ca condiţionat, deoarece 
aceasta nu e nimic altceva decât postulatul logic de a ad- 
mite premise complete la o concluziune dată, şi atunci în 
legătura condiţionatului cu condiţiunea sa mu se găseşte nici 
o ordine de timp; ele se presupun ca date în sine în mod si- 
multan. Mai apoi, e tot aşa de natural (in minoră), de a 
considera fenomene ca lucruri în sine şi ca obiecte date simplu- 
lui intelect așa precum s'a făcut în majoră, dat fiind că am 
făcut abstracţie de toate condițiunile intuiţiei, numai supt cari 
pot fi date obiecte. Or, noi am trecut aci cu vederea o deo- 
sebire importantă între concepte. Sinteza condiţionatului cu 
condițiunea sa şi toată seria condiţiunilor (în majoră) nu cu- 
prindea în sine nici un fel de limitare prin timp şi nici un 
concept al succesiunii. Pe când, sinteza empirică şi seria comn- 
diţiunilor în fenomen, (care se subsumează în minoră), sunt în mod necesar succesive ŞI nu sunt date în timp decât după olaltă; prin urmare, absoluta totalitate a sintezei şi a seriei reprezentate prin ea eu n'o puteam presupune şi aci ca acolo, deoarece acolo toţi membrii serie sunt daţi în sine (fără condiţiune de timp), aci ânsă nu sunt posibili decât nu- mai prin regresiunea succesivă care nu e dată decât în mă- sura ce o înfăptuim în realitate. 
După dovedirea unei atari greşeli a argumentului pus în comun la baza (aserțiunilor cosmologice), cele două părţi în litigiu pot fi cu drept respinse, dat fiind că nu-şi întemeiază pretenţia pe nici un titlu bine fondat. Prin aceasta însă, cearta lor încă nu e terminată chiar prin faptul că li s'ar fi dovedit că ele sau una din amândouă ar avea nedreptate (în conclu- ziune) în cauza însăş ce o susţine, cu toate că n'a ştiut să o întemeieze pe argumente solide. Nu pare 'doar nimic mai
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clar decât ca din doi, dintre cari unul susține: „Lumea are 

un început“, celălalt: „Lumea n'are început, ci ea este din 

vecie“, unul totuş ar trebui să aibă dreptate. Dar dacă e 

aşa, atunci, dat fiind că claritatea este egală de ambele părţi, 

e doar imposibil de a găsi cândva de care parte e dreptatea, 

şi cearta persistă ca 'mui înainte, deşi tribunalul raţiunii a or- 

donat părţilor să ţină pace. Nu mai rămâne deci niciun mij- 

loc de a pune capăt certei în mod temeinic şi spre mulţumi- 

rea ambelor părţi decât ca ele, dat fiind că se pot combate 

olaltă aşa de frumos, să fie în sfârşit aduse la convingerea 

că luptă pentru nimic şi că o anumită aparenţă transcenden- 

tală le-a făcut să vadă o realitate acolo unde nu se află nici- 

una. Pe această cale a concilierii unei certe care nu poate 

fi hotărâtă vrem să pornim noi acuma. 

* 
* e 

Zenon din Elea. an subtil dialectician, a fost blamat, ca 

îndrăzneț sofist, acuma de Platon pentru faptul că el, pentru 

a-şi arăta arta. căuta  aceeaş propoziţie să o dovedească 

prin argumente aparente şi. îndată apo: să o răstoarne prin 

argumente tot atât de puternice. El susținea că Dumnezeu, 

(care, pentru el, nu era, pe cât se pare, nimic altceva decât 

lumea), n'ar fi nici finit nici infinit, n'ar fi nici în mișcare nici 

în repaos, nar fi unui alt lucru nici asemănător nici nease- 

mănător. Celor ce îl judecau în această chestiune li se părea 

că el a vroit să nege două propoziţii olaltă contradictorii; 

ceea ce-i absurd. Dar eu nu găsesc că aceasta i se poate re- 

proşa cu drept. Pe cea dintâiu din aceste propoziţii eu Yoiu 

lămuri-o în curând mai deaproape. In ce priveşte pe celelalte, 

dacă el înţelegea prin cuvântul „Dumnezeu“ universul, atunci 

fară îndoială că el trebuia să zică: că acesta nu e nici în mod 

persistent prezent (în repaos) în locul său, nici nu-l schimbă, 

(se mişcă), deoarece toate locurile nu sunt decât în univers, 

acesta însuş deci nu & în nici un loc. Dacă universul cuprinde 

în sine tot ce există, atunci din acest punct de vedere, el nu-i 

pici asemănător nici  neasemănător altui lucru, deoarece în
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afară de el nu există niciun alt lucru cu care ar putea fi com- 
parat. Dacă două judecăţi opuse olaltă presupun o condițiu- 
ne inadmisibilă, ele dispar amândouă cu toate că sunt în con- 
flict, (care totuş nu este o adevărată contradicţie), deoarece 
cade condiţia numai supt care fiecare din aceste propoziţii 
ar avea să fie valabile. 

Dacă zice cineva: „Orice corp miroase sau bine, sau el nu 
miroase bine“, atunci are loc al treilea caz, anume că el nu 
miroase (exalează) de loc; şi aşa ambele propoziţii contrare 
pot fi falşe. Dacă zic: „EI e sau bine mirositor, sau el nu e 
bine mirositor“ (vel suaveolens vel non suaveolens), atunci cele 
două judecăţi sunt opuse olaltă în mod contradictoriu şi nu- mai cea dintâiu e falșă, pe când opusul său contradictoriu, 
anume: „Unele corpuri nu sunt bine mirositoare“ cuprinde în sine și corpurile cari nu miroase de loc. In precedenta opozi- ție (per disparata) condiţiunea accidentală a conceptului de corpuri (mirosul) a rămas încă la judecata contrară, şi n'a fost deci suprimată prin această judecată; de aceea aceasta din urmă nu e opusul contradictoriu a] celei dintâiu. Când zic deci: „Lumea e, după spațiu, sau infinită, sau ea nu e infinită (mundus non est infinitus)"“, atunci, dacă 
întâia propoziție e falșă, opusul ei contradictoriu „Lumea nu e infinită“ trebue să fie adevărat. Prin acest fapt eu aş în- lătura numai o lume infinită, fără a pune alta, anume pe 
cea finită. Dacă sar zice însă: „Lumea e sau infinită sau finită (nu infinită)“, ambele propoziţii ar putea fi falșe. Căci, în acest caz, eu consider lumea ca în sine determinată după marimea ei, întrucât în propoziţia opusă eu nu numai că a- 
nulez infinitatea şi, cu ea, poate că întreaga ei existență ose- bită, ci adaog lumii o determinaţiune ca unui lucru real în Sine; ceea ce poate fi tot atât de bine falş, atnume când lu- mea nar avea să fie dată deloc ca lucru “în sine, deci nici după mărimea ei, nici ca infinită şi nici ca finită. Atare opo- pie nea e an Săduie a o numi opoziţie dialectică, pe cea 

ţ poziție analitică, Aşa dar, două judecăţi opuse olaltă în mod dialectic pot fi amândouă falșe din cauza
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că una nu contrazice numai pe cealaltă, ci spune ceva mai. 

mult decât e necesar pentru contradicţie. 

Considerând cele două „propoziţii „Lumea este după mă- 

rime infinită“ „Lumea este după mărimea ei finită” ca fiind. 

opuse olaltă în mod contradictoriu, atunci admitem că lu- 

mea, (toată seria fenomenelor) este un lucru în sine. Căci 

ea rămâne, fie că suprim regresiunea infinită sau finită în 

seria fenomenelor ei. Dacă înlătur însă această presupoziţie 

sau această aparenţă transcendentală şi neg că ea e un la 

cru în sine, atunci opoziţia contradictorie a celor două afirma- 

iuni se preface într'o opoziţie numai dialectică, şi deoarece 

lumea nu există nicidecum în sine (în mod independent 'de 

seria regresivă a reprezentărilor mele), atunci ea nu există 

nici ca un tot infinit în sine, nici ca un tot finit în sine. Ea 

nu se găseşte decât în regresiunea empirică a seriei feno- 

menelor şi nicidecum în sine. De aceea, dacă această serie e 

totdeauna condiţionată, atunci ea nu e dată nicicând în- 

treagă, şi lumea nu e deci un tot necondiţioinat, nici nu există. 

deci ca un atare, nici cu mărime infinită, nici cu mărime 

finită. 

Ceea ce s'a spus aci despre întâia idee cosmologică, adică 

despre absoluta totalitate a mărimii în fenomen, € valabil şi 

pentru toate celelalte. Seria condiţiunilor nu se găseşte decât 

în sinteza regresivă însaş, nu însă în sine în fenomen ca în-- 

tr'un lucru osebit, dat înaintea oricărei regresiuni. Deaceea, 

eu voiu şi trebui să zic: mulțimea părţilor într'un ' fenomen 

dat nu e în sine nici finită, nici infinită, deoarece fenomenul 

nu e nimic existent în sine, şi părţile sunt date abia prin re- 

gresiunea sintezei de descompunere şi în această regresiune, 

care nu e dată nicicând absolut întreagă, nici ca finită, nici 

ca infinită. Tot aşa e şi cu seria cauzelor subordonate olaltă 

sau cu seria ce merge dela existenţa condiţionată până la. 

cea necondiţionat necesară, care nu poate fi considerată nici 

când nici în sine după totalitatea ei ca finită, nici ca infi- 

nită, deoarece ea, ca serie de reprezentări subordonate, nu 

consistă decât în regresiunea dinamică, înaintea acesteia însă
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şi ca serie de lucruri subsistăntă în sine ea nu poate nicide- 
cum exista. 

Așa dispare deci antinomia raţiunii pure în ideile ei cos- 
mologice prin aceea că se arată că ea e numai dialectică şi 
un conflict al unei aparenţe care rezultă din faptul că ideea 
totalităţii absolute, care e valabilă numai ca o condiţie a lu- 
cturilor în sine, a fost aplicată la fenomene cari nu există 
decât în reprezentare şi, dacă formează o serie, în regresiu- 
nea succesivă, dealtfel însă nu există nicidecum. Dar, în 
schimb, noi putem trage din această antinomie şi un adevă- 
rat folos, deși inu dogmatic, dar totuş critic şi doctrinal: 
anume, de a dovedi prin ea în mod indirect idealitatea trans- 
cendentală a fenomenelor, în cazul când cineva n'ar fi fost 
cumva mulțumit cu dovada directă în Estetica transcenden- 
tală. Dovada ar ccqasista în această dilemă: Dacă lumea e 
un tot existent în sine, atunci ea este sau finită sau infinită. 
Or, atât întâia cât şi a doua propoziţie e falşă (în temeiul 
dovezilor expuse mai sus ale antitezei pedeoparte, şi ale te- 
zei pe de altă parte). Aşa dar e şi falş că lumea, (ansamblul 
tuturor fenomenelor), ar fi un fot existent în sine. Din care 
urmează că fenomenele în general nu sunt nimic în afară de 
reprezentările noastre, ceea ce tocmai am vroit să exprimăm 
prin idealitatea lor tra'nscendentală. 

Această notă e importantă. Se vede din ea că dovezile 
de mai sus ale celăr patru antinomii n'au fost iluzorii, ci bine 
întemeiate, anume supt presupoziţia că fenomenele sau o 
lume senzibilă, care le cuprinde pe toate în sine, ar fi lucruri 
în sine. Dar conflictul propoziţiilor ce rezultă de aci desco- 
peră că în presupoziţie e cuprinsă o falşitate, şi ne conduce. 
prin acest fapt, la descoperirea adevăratei naturi a lucrurilor 
ca obiecte ale simţurilor, Dialectica transcendentală nu dă 
deci nicidecum sprijin scepticismului. dar fără îndoială meto- 
dei sceptice, care poate arăta aci un exemplu al marelui ei 
folos, când punem față în faţă argumentele rațiuafi, în cea mai mare libertate a lor, cari, deşi nu ne dau la sfârşit ceea ce căutăm, totuş vor da oricând ceva folositor şi ce poate 
servi pentru îndreptarea judecăților noastre.



Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a opta 

Principiul regulator al raţiunii pure cu privire 

la ideile cosmologice 

Deoarece prin principiul cosmologic al totalității nu e dat 

un maximum al seriei de condițiuni într'o lume senzibilă ca 

lucru în sine, ci poate fi numai propus în regresiunea acestei 

serii, principiul amintit al rațiunii pure, în înţelesul astfel rec- 

tificat, îşi păstrează încă buna sa valabilitate deşi nu ca 

axiomă pentru a gândi totalitatea în obiect ca reală, ci ca o 

problemă pentru intelect, deci pentru subiect, pentru a în- 

cepe şi continua, în conformitate cu întregimea în idee, re- 

gresiunea în seria condiţiunilor unui cotndiţionat dat. Căci, 

în senzibilitate, adică în spaţiu și timp, orice condiţiune la 

care putem ajunge în expunerea fenomenelor date este iarăş 

condiționată, deoarece aceste fenomene nu sunt obiecte în 

sine în cari absolut necotndiţonatul ar putea avea loc, ci re- 

prezentări numai empirice, cari trebue să-şi găsească tot- 

deauna în intuiţie condiţiunea care le determină după spaţiu 

sau timp. Principiul eaţiunii decit tnu e, bine Zis, decât o regulă 

care, în seria condiţiunilor fenomenelor date, impune o re- 

gresiune căreia nu-i este nicicând îngăduit a se opri ja un 

absolut necondiţionat. El nu este deci un principiu al posi- 

bilităţii experienței şi al cunoașterii empirice a obiectelor sim- 

ţurilor, deci înu este un principiu al intelectului; căci orice 

experiență e închisă în limitele sale (în conformitate cu in- 

tuiția dată); el nici nu este un principiu constitutiv al raţiunii 

pentru a lărgi conceptul lumii senzibile dincolo de toată ex- 

perienţa posibilă, ci e un principiu al unei pe cât se poate 

de mari continuări şi  lărgiri a experienţei, principiu după 

care nicio limită empirică nu trebue să aibă valoarea unei 

limite absolute, deci un principiu al rațiunii care postulează
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ca regulă ceea ce noi trebue să înfăptuim în regresiune, şi 

nu anticipează ceea ce e dat în sine în obiect înaintea orică- 

rei regresiuni. Deaceea, eu îl numesc un principiu regulator 

al raţiunii, pe când principiul totalităţii absolute a seriei con- 

diţiunilor, ca fiind dat în obiect, (în fenomene), în sine, ar 

fi un Principiu cosmologic constitutiv, a cărui nulitate eu 

am vroit s'o arăt chiar prin această distincţiune și să îm- 

piedic prin acest lucru ca să nu se atribue cum se întâmplă 

dealtfel în mod inevitabil, (prin subrepţiune transcendentală) 

realitate obiectivă unei idei ce înu serveşte decât ca regulă. 

Or, pentru a determina cum se cuvine înţelesul acestei regule 

a raţiunii pure, trebuie să notăm mai întâi că ea nu poate spune 

ce este obiectul, ci cum trebuie făcută regresiunea empirică pen- 

tru a ajunge la conceptul complet al obiectului. Căci, dacă s'ar 

prezenta primul caz, ea ar fi un principiu constitutiv „ceeace 

nu e nicicând posibil din rațiune pură. Prin aceasta deci nu 

putem avea nicidecum intenția de a zice că seria condiţiunilor 

unui condiţionat dat e în sine finită sau infinită; căci, prin acea- 

sta, o simplă idee a totalităţii absolute, care nu există decât 

în această idee, ar cugeta un obiect ce nu poate fi dat în nicio 
experienţă, dat fiind că s'ar atribui unei serii de fenomene o rea- 

litate obiectivă, independentă de sinteza empirică. Ideea raţio- 

nală va prescrie deci numai sintezei regresive în seria condițiu- 

nilor o regulă după care ea înaintează dela condiţionat, cu ajuto- 

rul tuturor condițiunilor olaltă subordonate, până la necondi- 

ţionat, deşi necondiţionatul nu e atins nicicând. Căci absolut- 

necondiţionatul nu se găseşte nicidecum în experiență. 

Or, în acest scop, se va determina mai întâi în mod exact 

sinteza unei serii, întrucât ea nu e nicicând completă. In această 

intuiţie ne servim de obicei de două expresii, cari ar avea să 

- stabilească aci o deosebire, fără ca să ştim bine a arăta temeiul 

acestei deosebiri. Matematicieni vorbesc numai de un progressus 

in infinitum. Cercetătorii conceptelor, (filozofii), vreau să înlo- 

cuiască această expresie cu cea de progressus in indefinitum, ce 

singură li se pare valabilă. Fără a mă opri la examinarea acestei 

dificultăţi care le-a sugerat o astfel de distincţiune, şi fără a
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examina dacă întrebuinţarea ei e bună sau inutilă, eu vreau 
să încerc a determina aceste concepte în mod exact în vederea 

scopului meu. 

Despre o linie dreaptă se poate zice prea bine că ea ar 

putea fi prelungită în infinit, şi aci distincţiunea progresiunii in- 

finite şi a celei indefinit de largi (progressus in indefinitum) ar 

fi o subtilitate deşartă. Căci deşi „dacă se spune „Prelungiţi o 

linie“, e fără îndoială mai exact zis dacă se adaogă „in inde- 

finitum'“, decât dacă se zice „in infinitum'*; deoarece întâia ex- 

presie nu înseamnă mai mult decât „Prelungiţi-o cât de mult 

vreți“, a doua însă „Nu trebuie să încetaţi nicicând a o pre- 

lungi“, (ceeace aci nu e intenţia), totuş când e vorba numai de 

a putea, întâia expresie e cu totul exactă; căci voi o tot puteţi 

prelungi în infinit, Şi aşa e şi în toate cazurile unde nu se vor- 

beşte decât de progresiune, adică de înaintarea dela condiţiune 

la condiţionat; această înaintare posibilă merge, în seria feno- 

menelor, în infinit. Incepând dele o pereche de părinți, voi puteţi 

înainta în linie descendentă a procreației fără sfârşit şi vă puteţi 

prea bine gândi că ea continuă în realitate așa în lume. Căci, 

aci, raţiunea n'are nicicând nevoie de totalitatea absolută a se- 

ziei, deoarece ea nu o presupune ca condiţie şi ca dată ( datum), 
ci numai ca ceva condiţionat care numai poafe fi dat (dabile) 

şi se adaogă fără încetare. _ 

Cu totul altfel se prezintă problema cât de departe se întinde 

regresiunea care se urcă, într'o serie, dela condiţionatul dat la 

condițiuni; ori de aş putea spune: că ea este o regresiune în in- 

finit, sau numai o regresiune ce se întinde nehotărit de departe 

(in indefinitumi), şi ori de mă pot deci urca dela oamenii ce 

trăesc acuma în infinit în seria strămoşilor lor, sau oride se poate 

Spune numai: că, ori şi cât aş fi mers înapoi, nicicând nu se ga- 

seşte un principiu empiric pentru a considera seria undeva ca 

limitată, aşa eu sunt îndreptăţit şi totodată obligat de a mai 

căuta, deşi nu chiar de-a presupune, pentru fiecare dintre stră- 
moşi încă pe înaintașul său. i N 

Eu zic prin urmare: dacă totul a fost dat în intuiţia empirică, 

regresiunea în seria condițiunilor sale interne merge la infinit.
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Dacă însă nu e dat decât un membru al seriei dela care regre- 

siunea ar fi abia să meargă spre totalitatea absolută, atunci 

n'are loc decât o regresiune în întindere nehotărită (in indefi- 

nitum). Aşa, despre diviziunea unei materii date între limitele 

sale (a unui corp) trebuie de spus că ea merge în infinit. Căci 

această materie e dată, în intuiţia empirică, întreagă, prin urmare 

cu toate părţile ei posibile. Or, cum condiţiunea acestui întreg 

e partea sa, şi condițiunea acestei părți e partea din parte, etc., 

şi cum în această regresiune a descompunerii nu se întâlnește 

nicicând un membru necondiţionat (indivizibil) al acestei serii de 

condițiuni, atunci nu numai că nu este nicăiri un principiu em- 

piric de a ne opri în diviziune, ci ceilalți membri ai diviziunii 

seriei continue sunt, ei înşişi, daţi în mod empiric înaintea acestei 

diviziuni progresive, adică diviziunea merge în infinit. Dimpo- 

trivă „seria strămoşilor, pentru un om dat, nu e dată în totali- 

tatea ei absolută în nicio experienţă posibilă, regresiunea însă 

merge totuş dela fiecare membru al acestei procreări la un mem- 

bru mai înalt, aşa că nicio limită empirică nu se găseşte care ar 

reprezenta un membru ca absolut necondiționat. Deoarece însă 

şi membrii cari ar putea constitui condiţiunea pentru aceasta nu 

se află în intuiţia empirică a întregului acuma înaintea regresi- 

unii, această regresiune nu merge în infinit (în diviziunea a 

ceea ce-i dat), ci merge în întindere nehotărită în căutarea mai 

multor membri la cei daţi, cari, la rândul lor, sunt totdeauna 

daţi numai în mod condiționat. 

In niciunul din cele două cazuri, nici în regressus in înfinitum 
nici în ce] în indefinitum, seria condiţiunilor nu e considerată 
dată ca infinită în obiect. Nu sunt aci lucruri cari sunt date 
ca condițiuni pentru olaltă numai în regresiunea însăş. Aşadar, 
nu mai e chestiunea cât de mare este în sine această serie a con- 
diţiunilor, dacă e finită sau infinită; căci ea nu e nimic în sine; 
ci: cum să facem noi regresiunea empirică şi cât de departe să 
o continuăm. Şi atunci este fără îndoială o deosebire importantă 
cu privire la regula acestui progres. Dacă întregul a fost dat în 
mod empiric, atunci e posibil de a face regresiunea in infinit în 
seria condiţiunilor sale interne. Dar dacă întregul nu e dat, ci
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are să fie dat abia prin regresiunea empirică, atunci. eu pot zice 
numai: e posibil în infinit de a progresa la condiţii încă mai 
înalte ale seriei. In cazul dintâi eu puteam spune: există tot- 
deauna şi sunt daţi în mod empiric mai mulți membri decât ajung 
eu prin regresiune (descompunere); în al doilea însă: eu pot 
merge în regresiune oricând mai departe, deoarece niciun mem- 
bru nu e dat în mod empiric ca obsolut necondiţionat, şi că 
mai admite deci oricând un membru mai înalt ca posibil şi deci 
căutarea lui ca necesară. Acolo era necesar de a întâlni mai mulţi 

membri ai seriei, aci însă e totdeauna necesar de a căuta alţii, 

deoarece nicio experiență nu limitează în mod absolut. Căci, 
sau voi n'aveţi nicio percepţie care limitează în mod absolut 
regresiunea voastră empirică „şi atunci voi trebuie să conside- 
rați că regresiunea voastră nu e terminată; sau aveţi o astfel 

de percepţie care limitează seria voastră, şi atunci această per- 

cepție nu poate fi o parte a seriei voastre înfăptuite, (deoarece 

ceeace liniitează trebuie să se distingă de ceeace e limitat prin 

aceasta), şi voi trebuie să continuaţi deci regresiunea voastră 

şi spre această condiţiune, şi aşa mai departe. 

Secţiunea următoare va pune aceste note, prin aplicarea or, 

în lumina lor potrivită. 

Antinomia raţiunii pure 

Secţiunea a noua 

Despre întrebuințarea empirică a principiului regulator 

al raţiunii cu privire la toate ideile cosmolog 

Deoarece nu există, cum am arătat în mai multe rânduri, nicio 

întrebuințare transcendentală nici a conceptelor pure ale intelec 

tului nici ale ratiunii, dat fiindcă totalitatea absolută a Ser o 
condiţiunilor în lumea senzibilă se întemeiază numai pe o intre- 

buințare transcendentală a raţiunii care cere această tre e 

necondiționată dela ceeace ea presupune ca lucru în sine; de-
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oarece însă lumea senzibilă nu conţine aşaceva: atunci nu mai 

poate fi vorba nicicând de mărimea absolută a seriilor în această 

lume, fie că ele ar fi limitate sau în sîne nelimitate, ci numai 
până unde trebuie să mergem înapoi în regresiunea empirică 

“în reducerea experienței la condiţiunile ei, pentru ca să ne oprim 

“la altă rezolvire a acestor chestiuni decât la ceea ce-i corespunde 

„obiectului. 

Nu ne mai rămâne deci decât valabilitatea principiului ra- 

„iunii ca o regulă a continuării şi mărimii unei experiențe posibile, 
după ce s'a expus îndeajuns nevalabilitatea sa ca principiu con- 

:stitutiv al fenomenelor în sine. Deasemeni, dacă putem pune 
acea valabilitate în afară de orice îndoială, conflictul raţiunii 

“cu sine însăş va fi cu desăvârşire terminat, întrucât, prin re- 

zolvirea critică, nu numai că a fost înlăturată aparența ce o 
-desbinase cu sine însăș, ci în locul ei a fost stabilit înţelesul în 

„care ea se acordă cu sine însăş şi a cărui interpretare greşită 

singură a prilejuit conflictul, şi că un principiu dealtminteri dia- 

lectic e prefăcut într'un principiu doctrinal. De fapt, dacă a- 
-cesta, după semnificaţia sa subiectivă de a determina întrebuin- 
“ţarea intelectului, cea mai mare posibilă în experienţă, în con- 
formitate cu obiectele ei, poate fi justificat, atunci aceasta e ca 

-şi cum el ar determina a priori ca o axiomă, (ceeace din rațiune 
“pură e imposibil), obiectele în sine; căci,şi o axiomă n'ar putea 
avea „cu privire la obiectele experienței, nicio influență mai 
“mare pentru lărgirea şi rectificarea cunoaşterii noastre decât că 
:Sar dovedi activă în cea mai largă întrebuințare empirică a 
-intelectului nostru. 

I. 

Rezolvirea ideii cosmologice despre totalitatea 
compunerii fenomenelor într'un univers 

Atât aci cât şi la celelalte chestiuni cosmologice, temeiul prin- 
-cipiului regulator al raţiunii este propoziţiunea: că în regresiunea 
“empirică nu se poate întâlni nicio experiență despre o limită ab-
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solută, deci despre nicio condiţiune care, ca atare, ar fi, din 
punct de vedere empiric, absolut necondiționată. Cauza acestui 
fapt este însă că o atare experiență ar trebui să cuprindă în sine 
o limitare a fenomenelor prin nimic sau prin vid de care ar 
putea da continua regresiune cu ajutorul unei percepții, ceea ce-i 
imposibil. 

Or, această propoziţie, care nu zice decât că, în regresiunea 
empirică, eu ajung totdeauna numai la o condiţiune care, la 
rândul ei, trebuie considerată ca fiind condiţionată în mod em- 
Piric, conţine regula in terminis: că, ori şi cât de departe aș fi 
ajuns aci în seria ascendentă, eu trebuie să caut oricând un 
membru mai înalt al seriei, fie că acesta poate sau nu poate fi 
Cunoscut prin experienţă. 

Or, pentru rezolvirea primei probleme cosmologice nu mai e 
necesar nimic decât de a se hotărî: dacă, în regresiunea spre 

mărimea necondiționată a universului (după timp şi spaţiu), 

această urcare nicicând limitată se poate numi o regresiune în 

infinit sau numai o regresiune continuată în mod indeterminabil 
(in indefinitum). 

Simpla reprezentare generală a seriei tuturor stărilor trecute 
ale lumii, totastfel ale lucrurilor cari sunt în acelaș timp în spa- 

țiul lumii, nu e, ea însăş, nimic altceva decât o regresiune em- 
Pirică posibilă, pe care mi-o gândesc, deși încă întrun mod ne- 

determinat, şi prin care singură se poate naşte conceptul unei 
atari serii de condițiuni pentru percepţia dată *). Or, eu am 
universul totdeauna numâi în concept, nicidecum însă (ca un 

tot) în intuiţie. Aşadar, eu nu pot să conclud dela mărimea sa 

la mărimea regresiunii şi să determin pe aceasta în conformitate 
cu aceea.ci eu trebuie să-mi fac mai întâi un concept despre mă- 

  

*) Această serie a lumii deci nu poate fi nici mai mare nici mai mică 

decât regresiunea empirică posibilă pe care singură se întemeiază can 

ceptul ei. Şi deoarece această regresiune nu poate da niciun infinit e- 

terminat, totaşa de puţin însă un finit determinat (absolut limitat): a 

tunci de aci e clar că noi nu putem admite mărimea lumii nici ca fini 

nici ca infinită, deoarece regresiunea, (prin care ea e reprezentată), nu 

îngăduie nici una nici alta.
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rimea lumii prin mărimea regresiunii empirice. Despre aceasta 

însă eu nu ştiu nicicând ceva ma: mult decât că dela orice mem- 

-bru dat al seriei de condițiuni eu trebuie tot să mai înaintez în 

mod empiric la un membru mai înalt (mai depărtat). Aşadar, 

prin aceasta, mărimea ansamblului fenomenelor nu e determinată 

nicidecum în mod absolut; prin urmare, nici nu se poate spune 

că această regresiune merge în infinit, căci aceasta ar anticipa 

membrii la cari regresiunea încă n'a ajuns şi ar reprezenta 

mulțimea lor aşa de mare încât nicio sinteză empirică nu poate 

ajunge la ea, prin urmare ar determina mărimea lumii înainte de 

regresiune (deşi numai în mod negativ); ceea ce-i imposibil. 

Căci aceasta nu-mi este dată prin nicio intuiție (după totali- 

tatea ei), deci nici mărimea ei nu e nicidecum dată înaintea re- 

gresiunii. Prin urmare, despre mărimea lumii în sine noi nu 
putem spune absolut nimic, chiar nici că în ea ar avea loc un 

regressus in infinitum, ci trebuie să căutăm numai conceptul mă- 

rimii ei, după regula care determină regresiunea empirică în 

ea. Această regulă însă nu spune nimic mai mult decât că, ori 

şi cât de departe am fi putut ajunge în seria condiţiunilor empi- 

rice, noi să nu admitem nicăiri o limită absolută, ci trebuie să 

subordonăm orice fenomen, ca condiţionat, altui fenomen, ca 
condiţiune, deci că trebuie să tot înaintăm spre aceasta, ceeace 

e acel regressus in indefinitum, care, nedeterminând nicio mărime 

în obiect „trebuie deosebit destul de lămurit de cel in infinitum. 

Eu nu pot deci zice: lumea este, după timpul trecut sau după 
spaţiu, infinită. Căci atare concept de mărime, ca un concept 

al unei infinităţi date, e empiric, deci şi cu privire la lucru ca 

obiect al simţurilor absolut imposibil. Eu nici nu voiu spune: 

regresiunea dela o percepţie dată la tot ce o limitează într'o serie 
atât în spaţiu cât şi în timpul trecut, merge în infinit; căci aceasta 

presupune acuma mărimea infinită a lumii; nici nu pot zice: ea 

e finită; căci limita absolută e deasemeni imposibilă în experienţă. 

Deaceea nu voiu putea spune nimic despre tot obiectul experien- 

ței, (al lumii senzibile), ci numai despre regula după care experi- 

enţa are să se facă și să continue în conformitate cu obiectul ei. 
La chestiunea cosmologică deci privind mărimea lumii, acesta
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este răspunsul prim și negativ: lumea n'are un prim început după 
timp și nici o limită extremă în spaţiu. 

Căci, în cazul contrar, ea ar fi limitată prin timp gol pedeo- 
parte şi prin spaţiul gol pedealtăparte. Or, cum ea ca fenomen nu 
poate fi nici una nici alta în sine; căci fenomenul nu este un 
lucru în sine: atunci ar trebui să fie posibilă o percepție a limi- 
tării prin un timp absolut gol sau spaţiu gol, percepţie prin care 
aceste limite ale lumii ar fi date într'o experiență posibilă. O 
atare experienţă însă, fiind cu totul goală de conţinut, e im- 

posibilă. Aşadar, o limită absolută a lumii e imposibilă din punct 

de vedere empiric, deci e şi absolut imposibilă *). 
De aci urmează totodată răspunsul afirmativ: regresiunea în 

seria fenomenelor lumii, ca determinare a mărimii lumii merge 
in indefinitum; ceeace înseamnă totatât că: lumea senzibilă n'are 

o mărime absolută, ci regresiunea empirică, (prin care ea poate 
fi dată numai dinspre partea condiţiunilor ei), are regula sa, 

anume de a înainta dela orice membru al seriei, ca dela un condi- 
ţionat, oricând la un membru încă mai depărtat, (fie prin expe- 
riență proprie sau prin firul conducător al istoriei „sau prin lan- 
ţul efectelor şi al cauzelor), şi de a nu ne dispensa nicăiri de 

lărgirea  întrebuințării empirice posibile a intelectului nostru, 
ceeace doar e şi afacerea adevărată şi unică a raţiunii în princi- 

piile sale. 
O regresiune empirică determinată care ar merge neîncetat 

într'un anumit fel de fenomene nu e impusă prin aceasta, d. ex. 
că dela un om în viaţă să trebuim a ne urca oricând tot mai 

sus într'o serie de strămoşi fără a nădăjdui să găsim o primă 

păreche, sau, în seria corpurilor cosmice, fără a admite un 

soare extrem; ci se impune numai înaintarea dela fenomene la fe- 

  

*) Se va observa că dovada a fost dată aci cu totul în altfel, decât 

cea dogmatică mai sus în antiteza primei antinomii. Acolo noi prezenta- 

sem lumea senzibilă ca un lucru ce era dat în sine în totalitatea sa îna- 

intea oricărei regresiuni şi îi refuzasem, dacă nu ocupa tot timpul şi toate 

spaţiurile, în general orice loc determinat în timp şi spaţiu. Deaceea şi 

concluziunea a fost altfel decât aci, anume ea conducea la infinitatea 

reală a lumii.
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nomene, chiar dacă aceste nu reprezintă nicio percepţie reală, 
(dacă, după grad, ea e prea slabă pentru conștiința noastră pen- 

tru a deveni experienţă), deoarece ele aparţin totuş experienţei 

posibile. 
Tot începutul este în timp şi toată limita a ceea ce-i extensiv 

este în spaţiu. Spaţiul şi timpul însă nu sunt decât în lumea sen- 

zibilă. Prin urmare, nu sunt limitate decât fenomenele în lume 

în mod condiţionat, dar lumea însăş nu e limitată nici în mod 

condiţionat nici necondiţionat. 

Chiar din această cauză şi deoarece lumea nu poate fi dată 

nicicând întreagă şi nici seria însăş a condiţiunilor unui condi- 

ţionat dat nu poate fi dată întreagă ca serie a lumii, conceptul 

despre mărimea lumii e dat numai prin regresiune şi nu înaintea 

ei într'o intuiţie colectivă. Acea regresiune consistă însă oricând 
numai în determinarea mărimii şi nu dă deci un concept determi- 

nat, deci nici un concept despre o mărime care ar fi infinită cu 

privire la o anumită măsură, nu merge deci în infinit (așazicând 

dat), ci în întindere indefinită, pentru a da o mărime (a expe- 

rienței), care abia prin această regresiune devine reală. 

II. 

Rezolvirea ideii cosmologice despre totalitatea 
diviziunii unui tot dat în intuiţie 

Dacă împărțesc un tot care e dat în intuiție, eu merg dela un 
condiţionat la condiţiunile posibilităţii sale. Impărțirea părţilor 
(subdivisio sau decompositio) este o regresiune în seria acestor 
condițiuni. Totalitatea absolută a acestei serii ar fi dată numai 
atunci când regresiunea ar putea ajunge până la părţi simple. 
Dacă însă toate părţile sunt oricând iarăş divizibile într'o con- 
tinuă descompunere progresivă, atunci diviziunea, adică regre- 
siunea dela condiţionat la condiţiunile sale merge in infinitum, 
deoarece condiţiunile (părţile) sunt conţinute chiar în condiţio- 
nat şi, acesta fiind dat în întregime într'o intuiţie închisă în
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limitele sale, ele sunt date deasemeni toate în acelaș timp. Re- 

gresiunea deci nu poate fi numită numai o regresiune in inde- 

finitum, cum singură îngăduia ideea cosmologică precedentă, 

când eu trebuiam să înaintez dela condiţionat la condiţiunile 

sale cari erau date în afară de el, deci nu prin el în mod simul- 

tan, ci cari abia se adăogau în regresiunea empirică. Cu toate 

acestea, nu e totuş nicidecum îngăduit de a spune despre un 

atare tot care e divizibil în infinit: că se compune din infinit de 

multe părţi. Căci, deşi toate părţile sunt cuprinse în intuiţia în- 

tregului, totuş nu e cuprinsă aci toată diviziunea, care nu con- 

sistă decât în decompoziţia continuă sau în regresiunea însăş 

care face abia seria reală. Or, deoarece această regresiune e 

infinită, atunci, ce-i drept, toţi membrii (toate părţile) la cari 

ajunge sunt cuprinşi în întregul dat, ca agregat, dar nu toată 

seria diviziunii, care e succesiv-infinită şi nu e nicicând întreagă, 

prin urmare nu poate reprezenta o mulţime infinită şi o prindere 

a ei într'un întreg. 

Această menţiune generală se poate aplica mai întâi foarte 

lesne la spaţiu. Orice spaţiu intuit în limitele sale e un atare 

întreg ale cărui părţi, cu toată decompoziţia, sunt oricând iarăş 

spaţiuri, şi este deci divizibil în infinit. 

De aci urmează, în mod foarte natural, şi a doua aplicare la 

un fenomen exterior închis în limitele sale (corp). Divizibilitatea 

sa se întemeiază pe divizibilitatea spaţiului, care constitue posi- 

bilitatea corpului ca un tot extensiv. Corpul este deci divizibil 

în infinit, fără a fi totuş compus, din această cauză, din părţi 

infinit de multe. 

Se pare, întradevăr, că, deoarece un corp trebuie să fie 

reprezentat ca substanță în spaţiu, el se va deosebi de spaţiu 

prin ceeace priveşte legea divizibilităţii spaţiului; căci se poate 

prea bine admite, în orice caz, că decompoziţia n'ar putea înlă- 

tura în spaţiu nicicând toată compoziţia, întrucât atunci chiar 

tot spaţiul, care dealtmintrelea nu e nimic independent, ar înceta, 

(ceea ce-i imposibil); dar că, fiind anulată în gând toată com- 

poziția materiei, n'ar fi să rămână absolut nimic, pare a nu se 

putea acorda cu conceptul unei substanțe, care ar trebui să fie, 

Kant. Critica raţiunii pure. 
29
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bine zis, subiectul oricărei compoziţii şi ar trebui să mai subsiste 
în elementele ei, deşi reunirea lor în spațiu, prin care ele formează 
un corp „ar fi dispărut în întregime. Dar, cu ceeace se cheamă 
substanță în fenomen nu stau lucrurile aşa cum am gândi poate, 
printr'un concept intelectual pur, despre un lucru în sine. Acea 
substanţă nu e subiect absolut, ci imagine persistentă a senzibi- 
lităţii şi nimic decât intuiţie, în care nu se găsește nicăiri ceva 
necondiţionat. | 

Or, deşi însă această regulă a progresului în infinit are fără 
îndoială loc în subdiviziunea unui fenomen ca simplă umplere 
a spaţiului, ea totuş nu poate fi valabilă, dacă vrem să o întin- 
dem şi asupra mulţimii părților într'un anumit mod acuma ose- 
bite în întregul dat, prin care fapt ele formează un guantum 
discretum. A admite că în orice tot structurat (organizat) fie- 
care parte ar fi iarăş organizată şi că, în acest fel, la diviziunea 
părţilor în infinit ama întâlni totdeauna noui părţi structurate, 
cu un cuvânt: că întregul este organizat în infinit, aceasta nu 
putem nicidecum gândi, deşi prea bine că părțile materiei ar 
putea fi organizate la decompoziţia lor în infinit. Căci infinitatea 
diviziunii în spațiu a unui fenomen dat se întemeiază numai 
pe faptul că prin fenomen e dată numai divizibilitatea, adică o 
mulțime de părți, în sine absolut nedeterminată, pecând părţile 
înseși nu sunt date şi determinate decât prin subdiviziune, în- 
tr'un cuvânt: că întregul nu este divizat acuma în sine. Deaceea, 
diviziunea poate determina în acest întreg o mulțime care merge 
aşa de departe cât vrem să mergem în regresiunea diviziunii. 
Dimpotrivă, într'un corp organic structurat în infinit, întregul e 
reprezentat acuma ca divizat chiar prin acest concept, şi se în- tâlneşte în el, înaintea oricărei regresiuni a diviziunii, o mulțime a părţilor, determinată în sine, dar infinită, prin care fapt ne con. trazicem pe noi îrişine, întrucât această desvoltare infinită e considerată ca o serie nicicând desăvârşită (infinită) şi totuş, prinsă la un loc, ca desăvârşită. Diviziunea infinită înseamnă numai fenomenul ca guantam continuum şi e inseparabilă de umplerea spaţiului, deoarece chiar în ea se află temeiul divizibi- lităţii infinite. Când însă ceva e luat drept quantum discreturn,
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atunci mulțimea unităţilor e în el determinată, deci totdeauna 

egală unui număr. Cât de departe deci ar putea merge organi- 

zarea întrun corp structurat, poate hotări numai experiența, 

şi chiar dacă ea n'ar ajunge cu certitudine la nicio parte neor- 
ganică, astfel de părţi trebuie totuş să se afle cel puţin în ex- 

perienţa posibilă. Dar, cât de departe se întinde în general divi- 
ziunea transcendentală a unui fenomen, nu e nicidecum treaba 

experienţei, ci e un principiu al raţiunii de a nu considera nici- 

când ca absolut-desăvârşită regresiunea empirică, în decompozi- 

ţia a ceea ce-i extensiv, înfăptuită în conformitate cu natura a- 

cestui fenomen. 

Notă finală la rezolvarea ideilor matematice-transcendentale, 

şi notă preliminară la rezolvarea ideilor dinamice-transcendentale. 

Când am reprezentat, într'un tablou,antinomia raţiunii pure 

prin toate ideile transcendentale, arătând temeiul acestui conflict 

şi singurul mijloc de-a-l înlătura şi care consista în faptul că 

cele două aserţiuni opuse au fost declarate falşe: atunci noi am 

reprezentat pretutindeni consideraţiunile ca aparţinând condiţio- 

natului lor după raporturile spaţiului şi timpului, ceeace e obici- 

nuita presupoziţie a intelectului uman comun, pe care doar se şi 

întemeia în întregime acel conflict. Din acest punct de vedere, 

şi toate reprezentările dialectice ale totalităţii în seria condiţiu- 

nilor unui condiţionat dat erau cu desăvârşire de acelaş fel. Era 

totdeauna o serie în care condiţiunea era unită cu condiționatul 

ca membri ai seriei şi, prin aceasta, amândouă erau de acelaș fel, 

deoarece regresiunea nu era doar nicicând gândită ca desăvâr- 

şită sau, dacă aceasta s'ar fi întâmplat, un membru în sine con- 

diționat trebuia să fie admis, în mod greşit, ca prim membru, 

deci ca necondiţionat. Nu s'a cumpănit deci, ce-i drept, pretu- 

tindeni obiectul, adică condiţionatul, dar totuş seria condiţiunilor 

sale numai după mărimea ei, şi dificultatea, care nu putea fi 

înlăturată prin niciun compromis, ci numai prin tăierea totală a
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nodului, consista aci în faptul că raţiunea îi cădea intelectului 
un obiect sau prea lung sau prea scurt, aşa că acesta nu putea 
nicicând ajunge la egalitate cu ideea rațiunii. 

Dar am trecut aci cu vederea o deosebire esenţială, care dom- 
neşte între obiecte, adică între conceptele intelectului pe cari ra- 
ţiunea năzuește a le ridica la rangul de idei, anume, deoarece, 
după tabla noastră de mai sus a categoriilor, două din ele în- 
seamnă o sinteză matematică, celelalte două însă o sinteză di- 
namică a fenomenelor. Şi, până aci,s'a putut prea bine îngădui 
această neglijare, întrucât noi, așa cum am rămas, în reprezenta- 
rea generală a tuturor ideilor transcendentale, totdeauna numai 
la condițiuni în fenomen, totaşa şi în cele două idei matematice- 
transcendentale n'am avut niciun alt obiect decât pe cel în fe- 
nomen. Acuma însă, când trecem la concepte dinamice ale inte- 
lectului, întrucât trebuie să se adapteze ideii raţiunii, acea deo- 

sebire devine importantă şi ne deschide o perspectivă cu totul 
nouă cu privire la procesul în care e încurcată rațiunea, şi care, 
fiind respins mai înainte ca întemeindu-se, din ambele părți, pe 
presupoziţii falşe, acuma, când poate că în antinomia dinamică 
are loc o atare presupoziție care poate sta împreună cu pretenţia 
rațiunii, poate fi terminat din acest punct de vedere, şi deoarece 
judecătorul completează lipsa mijloacelor de drept nesocotite de 
ambele părţi, spre mulțumirea ambelor părţi, printr'o transac- 
fiune; ceeace, în acest conflict nu se putea face în antinomia 
matematică. 

Seriile condiţiunilor sunt, ce-i drept, toate de acelaș fel în- 
trucât considerăm numai întinderea lor: anume ori de sunt con- 
forme ideii, sau ori de sunt pentru ea prea mari sau prea 
mici. Dar conceptul intelectului, care e la baza acestor idei, con- 
ține sau numai o sinteză a omogenului, (ceeace se presupune la 
orice mărime, atât în compoziţia cât şi în diviziunea ei), sau şi a 
eterogenului, care poate fi cel puţin admis în sinteza dinamică 
a nexului cauzal precum și în cea a necesarului cu contingentul. 

De aci rezultă că în legătura matematică a seriilor fenomene- 
lor nu poate intra nicio altă condiţie decât o condiţie senzibilă, 
adică o condiţie care, ea însăş, este o parte a seriei; pecând seria
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<linamică a condițiunilor senzibile mai îngădueşte totuș încă o 

-condiţiune eterogenă, care nu este o parte a seriei, ci se află, ca 
„numai inteligibilă, în afară de serie; prin care fapr deci se dă o 

:satisfacţie raţiunii şi se pune necondiţionatul în fruntea fenome- 
nelor, fără a turbura, prin aceasta, seria acestor fenomene, tot- 

-deauna condiţionată, şi fără a o întrerupe în opoziţie cu prin- 

-cipiile intelectului. 

Or, prin faptul că ideile dinamice îngăduesc o condițiune a 

fenomenelor în afară de seria lor, adică o condiţie care nu este, 

ea însăş, un fenomen, se întâmplă ceva ce e cu totul deosebit de 

consecinţa antinomiei matematice. Aceasta făcea ca două afir- 

maţiuni dialectice opuse să trebuiască a fi declarate falşe. Dim- 

“potrivă, desăvârşit-condiţionatul seriilor dinamice, care e nedes- 

părțit de aceste serii considerate ca fenomene, legat de condiţiu- 

-nea deşi empiric-necondiţionată dar şi nesenzibilă, poate da sa- 

-tisfacţie, pedeoparte intelectului şi, pedealtăparte rațiunii *), şi, 

-pe când argumentele dialectice, cari căutau, într'un fel sau altul, 

“totalitatea necondiționată în simplele fenomene, cad amândouă, 

-propoziţiunile raţionale, după ce am rectificat semnificaţia lor, 

pot fi amândouă adevărate; acest lucru nu poate avea nicicând 

“loc în ideile cosmologice care privesc numai unitatea matematică 

„necondiționată, deoarece, în aceste idei, nu găsim altă condiţie a 

-seriei fenomenelor decât pe cea care, ea însăş, este un fenomen 

:şi care este, din acest titlu, şi ea un membru al seriei. 

ÎN N N a a 
ÎI 

*) De fapt, intelectul nu permite deloc între fenomene o condi 

-țiune care ar fi ea însăș necondiționată în mod empiric. Dar, dacă am 

-putea gâudi la un condiţionat (în fenomen) o condiţiune inteligibilă, 

care, prin urmare, n'ar aparţinea seriei fenomenelor ca membru, fără a 

rupe prin aceasta cât de puţin seria condiţiunilor empirice, o astfel de con- 

-diţiune ar putea fi admisă ca empiric-necondiţionată, 
în aşa 

fe] că regresiunea empirică continuă mar fi întreruptă prin aceasta în 

micio parte.
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III. 

Rezolvarea ideilor cosmologice despre totalitatea 
derivării evenimentelor lumii din cauzele lor 

Nu ne putem gândi decât două feluri de cauzalitate cu pri- 
vire la ceeace se întâmplă, sau o cauzalitate după natură sau una 
din libertate. Cea dintâiu este legarea, în lumea senzibilă, a 
unei stări cu o stare precedentă, căreia-i urmează prima după 
o regulă. Or, cum cauzalitatea fenomenelor se întemeiază pe 
condițiuni de timp şi starea precedentă, dacă ar fi existat totdea- 
una, nici n'ar fi produs un efect care se iveşte abia în timp: 
atunci cauzalitatea cauzei a ceeace se întâmplă sau se iveşte sa 
ivit şi ea, şi, după principiul intelectului, are ea însăş nevoie, 
la rândul ei, de o cauză. 

Dimpotrivă, prin liberfate, în senz cosmologic, eu înțeleg fa- 
cultatea de a începe dela sine o stare „a cărei cauzalitate deci nu 
stă, după legea naturii, iarăş supt altă cauză care ar determina-o- 
după timp. Libertatea este, în această semnificaţie, o idee trans- 
cendentală pură care, mai întâi, nu conţine nimic împrumutat 
dela experienţă, al cărei obiect, mai apoi, nici nu poate fi dat în 
mod determinat în experienţă, deoarece e o lege generală chiar 
pentru posibilitatea oricărei experienţe ca tot ce se întâmplă să 
aibă o cauză, deci şi cauzalitatea cauzei, care ea însăş s'a întâm- 
plat sau s'a ivit să aibă, la rândul ei, o cauză; prin care fapt deci 
întreg câmpul experienţei, ori şi cât de departe s'ar întinde, se preface într'un tot ce nu este decât natură. Deoarece însă, în acest fel, nu se poate dobândi o totalitate absolută a condiţiu- nilor în raportul cauzal, raţiunea își creiază ideea unei sponta- neităţi care ar putea începe dela sine să acţioneze, fără ca să fie nevoie de o altă cauză precedentă pentru a o determina la ac- țiune după legea nexului cauzal, : 

Se va nota că pe această idee transcendentală a libertăţii se întemeiază conceptul Practic al libertăţii, şi că această idee coa- Stitue, în această libertate, adevăratul moment al dificultăţilor
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<ari au înconjurat din capul locului chestiunea posibilităţii ei. 

Libertatea în înțeles practic este independenţa alegerii arbitrare 
-de constrângerea prin impulsuri ale senzibilității: Căci, o alegere 

arbitrară este senzibilă, întrucât e afectată în mod patologic 
(prin motive ale senzibilităţii); ea se numește animală (arbitrium 

brutum) când ea poate fi necesitată în mod patologic. Arbitriul 

“uman e fără îndoială un arbitrium sensitivum, dar nu bruturn, 
ci liberum, deoarece senzibilitatea nu face necesară acţiunea sa, 

ci, în om, se găseşte o facultate de a se determina dela sine în 

mod independent de constrângerea prin impulsuri senzibile. 
Se vede lesne că, dacă toată cauzalitatea în lumea senzibilă ar 

fi numai natură, atunci orice eveniment ar fi determinat prin 

altul în timp după legi necesare; şi prin urmare, deoarece fe- 

nomenele, întrucât ele determină arbitriul, ar trebui să facă ne- 

.cesară orice acţiune ca urmare naturală a lor, anularea libertăţii 

transcendentale ar nimici în acelaş timp toată libertatea practică. 

Căci aceasta presupune că, deşi ceva nu s'a întâmplat, totuș ar fi 

trebuit să se întâmple, şi cauza sa în fenomen n'a fost aşa de 

determinată ca să nu se afle în arbitriul nostru o cauzalitate ca- 

pabilă de a produce, în mod independent de acele cauze na- 

turale şi chiar împotriva puterii şi influenţei lor, ceva ce e de- 

terminat în ordinea de timp după legi empirice, deci de a începe. 

:cu totul dela sine o serie de evenimente. 

Se întâmplă deci aci, ceeace în general se găseşte în conflic- 

tul unei raţiuni care se încumetă a trece dincolo de limitele ex- 

perienţei posibile, că problema nu este, bine zis, fiziologică, ci 

transcendentală. Deaceea, chestiunea despre posibilitatea liber- 

tăţii interesează fără îndoială psihologia, dar, deoarece ea se în- 

-temeiază pe argumentele dialectice ale rațiunii numai pure, ea 

“trebuie să ocupe, cu rezolvarea sa, numai filozofia transcenden- 

tală. Or, pentru a o pune pe aceasta, care nu poate refuza aci 

-un răspuns satisfăcător, în starea de a-l da, eu trebuie mai întâi 

să încerc a determina mai de aproape printr'6 notă metoda ei în 

„această problemă. 

Dacă fenomenele ar fi lucruri în sine, deci spaţiul şi timpul 

iforme ale existenţei lucrurilor în sine, atunci condițiunile şi cu
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condiţionatul ar aparţinea totdeauna ca membri uneia și aceleiaş 

serii şi de aci ar şi izvori, în cazul de faţă, antinomia care e co 

mună tuturor ideilor transcendentale, anume că această serie ar 

trebui să fie, în mod inevitabil, prea mare sau prea mică pentru 

intelect. Conceptele dinamice ale raţiunii însă, cu cari ne ocupăm 

în acest număr şi în cel următor, au acest caracter osebit că,. 

neavând ele a face cu un obiect considerat ca mărime, ci numai 

cu existența sa, noi şi putem face abstracţie de mărimea seriei. 

condiţiunilor şi nu trebuie să considerăm aci decât raportul di- 

namic al condiţiunii faţă de condiţionat, astfel, că în problema 

despre natură şi libertate, noi găsim acuma dificultatea de a şti 

dacă libertatea e cumva pretutindeni posibilă şi dacă, fiind așa, 

ea s'ar putea acorda cu universalitatea legii naturale a cauzalităţii;. 

deci, dacă e o propoziţie exact-disjunctivă că orice efect în 

lume ar trebui să rezulte sau din natură sau din libertate, sâu 

dacă nu mai degrabă amândouă ar putea avea loc, dintr'un 

punct de vedere diferit, în mod simultan în unul şi acelaş eveni- 

ment. Exactitatea acelui principiu despre înlănţuirea desăvârşită. 

a tuturor evenimentelor lumii senzibile după legi naturale ne- 

schimbate este acuma bine stabilită ca un principiu al Analiticei 

transcendentale şi nu suferă nicio excepţie. E deci numai între- 

barea: dacă, cu toate acestea, în acelaş efect, determinat după 

natură, ar putea avea loc şi libertate sau dacă ea nu e cu totul. 

exclusă prin acea regulă inviolabilă. Şi aci presupoziţia comună, 

dar înşelătoare a realității absolute a fenomenelor își arată in- 

fluenţa ei păgubitoare, care turbură raţiunea. Căci, dacă feno-: 

menele sunt lucruri în sine, libertatea nu mai poate fi salvată. 

In acest caz, natura este cauza desăvârşită şi în sine îndeajuns 
determinată a oricărui eveniment, şi condiţiunea acestuia e Con- 

ţinută oricând numai în seria fenomenelor, cari, împreună Cu 

efectul lor, sunt necesare supt legea naturală. Dacă, dimpotrivă, 

fenomenele nu se prezintă ca nimic altceva decât ca ceeace 

sunt de fapt, adică nu ca lucruri în sine, ci ca simple reprezen- 

tări cari se înlănțue după legi empirice, atunci ele înseşi mai 

trebuie să aibă cauze cari nu sunt fenomene. O atare cauză 

inteligibilă însă nu e determinată, cu privire la cauzalitatea ei,



Secţia 9-a. Despre întreb. empirică a principiului etc. 457 

prin fenomene „deși efectele ei devin fenomene şi pot fi deci 
determinate prin alte fenomene. Ea ste deci, împreună cu cauza- 

litatea ei, în afară de serie; pe când efectele se găsesc în seria 

-condiţiunilor empirice. Efectul deci poate fi considerat, cu pri- 
vire la cauza sa inteligibilă, ca liber şi totuş în acelaș timp, cu 

privire la fenomene, ca o urmare din aceste fenomene după ne- 

cesitatea naturii; o distincţiune care, expusă în general şi în mod 

:abstract, trebuie să pară extrem de subtilă şi obscură, care 

însă, în aplicare, se va lămuri. Aci n'am vroit decât să notez că, 

înlănţuirea desăvârşită a tuturor fenomenelor într'un context al 

naturii fiind o lege indispensabilă, această lege ar trebui să răs- 

toarne, în mod necesar, toată libertatea, dacă am vrea să ne 

legăm cu încăpățânare de realitatea fenomenelor. Şi din această 

cauză, cei ce urmează aci opiniunea comună n'au ajuns niciodată 

să împreune natura şi libertatea. 

Posibilitatea cauzalităţii prin libertate în împreunare 

cu legea generală a necesităţii naturale 

Numesc inteligibil ceeace, într'un obiect al simțurilor, n: e 

însuş fenomen. Dacă, deci, ceeace trebuie considerat în lumea 

senzibilă ca fenomen mai are în sine însuş o facultate care nu e 

„obiect al intuiţiei senzibile, prin care însă totuş poate fi cauza 

unor fenomene, atunci putem privi cauzalitatea acestei fiinţe 

din două laturi: ca inteligibilă după acţiunea ei, ca o cauzalitate 

a'unui lucru în sine și ca senzibilă după efectele acestei acţiuni, 

ca o cauzalitate a unui fenomen în lumea senzibilă. Noi ne-am 

face deci despre facultatea unui atare subiect un concept empiric 

şi, deasemeni, un concept intelectual despre cauzalitatea sa, 

şi aceste două se întâlnesc amândouă în unul şi acelaş efect. 

Modul acesta îndoit de a ne gândi facultatea unui obiect al sim- 

ţurilor nu contrazice niciunuia dintre conceptele ce avem a ni le 

face despre fenomene şi despre o experiență posibilă. Căci, de- 

oarece la baza acestora, cari doar nu sunt în sine lucruri, trebuie 

să stea un obiect transcendental care le determină ca simple re-
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prezentări, nimic nu împiedică pentru ca să nu atribuim acestui 

obiect transcendental, pe lângă însuşirea prin care devine fe- 

nomen, şi o cauzalitate care nu e fenomen, deşi efectul ei se: 

găseşte, cu toate aceste, în fenomen. Orice cauză eficientă însă 

trebuie să aibă un caracter, adică o lege a cauzalităţii ei, fără. 
de care ea nici n'ar fi cauză. Și atunci, într'un subiect al lumii 

senzibile „am avea, mai întâi, un caracter empiric, prin care ac- 

iunile sale ca fenomene ar sta în înlăunţire desăvârşită cu alte 

fenomene după legi naturale constante şi ar putea fi derivate 
din ele ca din condiţiunile lor, formând astfel, împreună cu 
aceste, membrii unei serii unice a ordinei naturale. In al doilea 

rând, noi am mai trebui să-i acordăm un caracter inteligibil, 

prin care el, ce-i drept, este cauza acelor acţiuni ca fenomene, 
dar care, el însuş, nu stă supt condiţiunile senzibilităţii şi nu este, 

el însuşi, fenomen. Pe ce] dintâi l-am putea numi caracter al 

unui atare lucru în fenomen, pe al doilea, caracter al lucrului 

în sine. 

Or, acest subiect activ n'ar sta, după caracterul: său inteli- 

gibil, supt condiţiunile timpului; căci timpul nu este decât con- 

diţiunea fenomenelor, nu însă a lucrurilor în sine. În el nu sar 

naşte niciun act nici n'ar înceta, prin urmare nici n'ar fi supus: 
legii oricărei determinaţiuni de timp, a tot ce e schimbător: 

anume că tot ce se întâmplă îşi găseşte cauza în fenomene (ale 

stării precedente). Cu un cuvânt: cauza sa, întrucât e intelectu- 

ală, n'ar sta nicidecum în seria condiţiunilor empirice cari fac 
necesar evenimentul în lumea senzibilă. Acest caracter inteli- 

gibil fără îndoială că n'ar putea fi cunoscut nicicând în mod 

nemijlocit, dat fiind că noi nu putem percepe ceva decât în mă- 
sura ce devine fenomen; dar acest caracter ar trebui  totuş: 
gândit în conformitate cu caracterul empiric, aşa cum în genera! 
noi trebuie să punem, în gând, la baza fenomenelor un obiect 
transcendental, deşi noi nu ştim nimic despre el ce este în sine. 

După caracterul său empiric deci, acest subiect ca fenomen ar 
fi supus tuturor legilor determinării după nexul cauzal, şi n'ar 
fi, din acest punct de vedere, nimic decât o parte a lumii senzi- 
bile, ale cărei efecte, ca şi orice alt fenomen, ar decurge în mod
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inevitabil din natură. Totaşa cum fenomenele exterioare influen- 

şează asupra lui, cum caracterul său empiric, adică legea cauza- 

lităţii sale, ar fi cunoscut prin experienţă, toate acţiunile sale ar 

trebui să se poată explica după legi naturale, şi toate mijloacele 

pentru determinarea lor completă şi necesară ar trebui găsite 

într'o experiență posibilă. 
- După caracterul său inteligibil însă, (deşi despre el nu putem 

avea nimic decât numai conceptul său. general); acelaș: subiect ar 

trebui totuş declarat liber de toată influența senzibilităţii şi de- 

terminarea prin fenomene; şi deoarece în el, întrucât e noume- 

non, nu se întâmplă nimic, nu se găseşte nicio schimbare care 

cere o determinare dinamică de timp, deci nici o legătură cu 

fenomene ce ar fi cauze, atunci această fiinţă activă, din acest 

punct de vedere, ar fi în acţiunile sale independentă şi liberă 

de toată necesitatea naturală, cum e cea ce se găseşte numai 

în lumea senzibilă. S'ar spune despre ea în mod foarte exact 

că ea îşi începe dela sine insaș efectele sale în lumea senzibilă 

fără ca actul să înceapă în ea însăş; şi aceasta ar fi valabil 

fără ca, deaceea, efectele să trebuiască să înceapă dela sine în 

lumea senzibilă, deoarece aci ele sunt determinate oricând de 

mai înainte prin condițiuni empirice în timpul precedent, dar 

totuş numai cu ajutorul caracterului empiric, (care este numai 

fenomenul celui inteligibil) şi sunt posibile numai ca o conti- - 

nuare a seriei cauzelor naturale. Aşa deci s'ar găsi, în mod 

simultan şi fără niciun conflict, libertatea și natura, fiecare în 

înţelesul său întreg, în aceleaşi acţiuni, după cum le comparăm 

<u cauza lor inteligibilă sau senzibilă. 

L_ămurirea ideii cosmologice a unei libertăţi în unire 

cu necesitatea universală a naturii 

Am aflat de bine de a trage mai întâi o schiţă a rezolvării 

problemei noastre transcendentale pentru a putea prinde mai 

bine mersul raţiunii în soluţionarea ei. Acuma vrem să expunem 

momentele ei decisive, cari interesează în primul rând, şi să le 

examinăm pe fiecare în mod osebit.
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„Legea naturală spunând că tot ce se întâmplă are o cauză și 

cauzalitatea acestei cauze, adică acțiunea, deoarece precedează: 

în timp şi cu privire la un efect ce s'a ivit aci nu poate să fi 

fost ea însăş totdeauna, ci trebuie să se fi intâmplat, are dea-- 

semeni între fenomene cauza sa prin care e determinată, şi că, 

prin urmare „toate evenimentele sunt determinate în mod em-: 

piric într'o ordine naturală; această lege, prin care abia fenome-. 

nele pot constitui o natură şi pot deveni obiecte ale unei experi- 

enţe, este o lege a intelectului, dela care nu e îngăduit, supt nici 

un pretext, de a ne depărta sau de a excepta dela ea vreun fe- 

nomen, deoarece dealtminteri l-am pune în afară de orice ex- 

periență posibilă, prin acest fapt însă l-âm deosebi de toate o- 

biectele unei experienţe posibile şi am face din el un lucru numai: 

gândit şi o născocire a creerului. 

Dar, deși nu vedem aci decât numai un lanţ de cauze care,. 

în regresiunea la condiţiunile lor, nu îngădue nicio totalitate ab- 

solută, totuş această dificultate nu ne opreşte deloc; căci ea a: 

fost înlăturată acuma în discuţia generală a antinomiei raţiunii,. 

când tinde la necondiţionat în seria fenomenelor. Dacă am vrea. 

să cedăm iluziei realismului transcendental, atunci n'ar mai ră- 

mânea nici natură nici libertate. Aci se pune numai întrebarea:: 

dacă, nerecunoscându-se în întreaga serie a tuturor evenimente-- 

lor decât numai necesitate naturală, ar fi totuş posibil, de a con- 

sidera această necesitate, care pedeoparte e un simplu efect na- 

tural, totuș pedealtăparte ca efect din libertate, sau dacă între 

aceste două feluri de cauzalitate s'ar găsi o directă contradicţie. 

Intre cauzele în fenomen e cert că nu poate exista ceva ce 

ar putea începe o serie în mod absolut şi dela sine. Orice acţi- 

une, ca fenomen, întrucât produce un eveniment, este ea însăş, 

eveniment sau întâmplare care presupune o altă stare unde să: 

se găsească cauza; şi astfel, tot ce se întâmplă nu e decât o: 

continuare a seriei și niciun început care s'ar ivi dela sine nu 

e posibil în ea. Aşadar, toate acțiunile cauzelor naturale sunt în 

succesiunea de timp, la rândul lor, iarăş efecte cari deasemeni 
presupun cauzele lor în seria de timp. O acţiune originară, prim
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care se întâmplă ceva ce nu era înainte, nu se poate aștepta dela 

nexul cauzal al fenomenelor. 
Dar e oare şi necesar ca, dacă efectele sunt fenomene, cauza- 

litatea cauzei lor, care (anume cauza), şi ea însăş e fenomen, să 

fie numai empirică? şi nu e oare, dimpotrivă, posibil ca, deşi 

pentru fiecare efect în fenomen se cere fără îndoială o legătură 

cu cauza sa după legile cauzalităţii empirice, totuş această cau- 

zalitate empirică însăș, fără a întrerupe câtuş de puţin înlăn- 

țuirea sa cu cauzele naturale, să poată fi totuş un efect al unei 

cauzalităţi neempirice, ci inteligibile? adică a acţiunii, cu privire 

la fenomene originare, a unei cauze, care deci, din acest punct 

de vedere, nu e fenomen, ci, după această facultate, e inteligi- 

bilă, deşi dealtfel] ea trebuie socotită ca aparţinând cu desăvâr- 

şire lumii senzibile ca un membru al lanţului naturii. 

Noi avem nevoie de principiul cauzalităţii fenomenelor între- 

olaltă pentru a căuta şi a putea arăta condiţiunile naturale ale 

evenimentelor naturale, deci cauze în fenomen. Dacă se admite 

această pozițiune şi nu se slăbeşte prin nicio excepție, atunci in- 

telectul, care în întrebuinţarea sa empirică nu vede, în toate eve- 

nimentele, nimic decât natură şi e şi în drept să o facă, are tot 

ce poate cere, şi explicaţiunile fizice merg drumul lor fără a 

întâlni piedici. 

Or, lui nu i se aduce nicio daună, chiar dacă n'ar fi dealtfel 

decât ficţiune, admiţându-se că între cauzele naturale ar exista 

şi unele cari au o facultate care e numai inteligibilă, întrucât 

determinarea ei spre acţiune nu se întemeiază nicicând pe con- 

diţiuni empirice, ci pe simple principii ale intelectului, în așafel 

totuş ca acțiunea în fenomen a acestei cauze să corespundă tu- 

turor legilor cauzalităţii empirice. Căci în acest fel, subiectul 

care acţionează ca o causa phaenomenon at fi înlănțuit cu natura 

în dependență nedespărţită a tuturor acţiunilor sale, şi numai 

phaenomenon-ul acestui subiect (cu toată cauzalitatea sa în fe- 

nomen) ar conținea anumite condițiuni, cari ar trebui conside- 

rate ca fiind numai inteligibile, în cazul când vrem să ne urcăm 

dela obiectul empiric la cel transcendental. Căci, dacă urmăm 

regula naturii numai în ceeace ar putea fi cauza între fenomene,
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atunci am putea fi fără grijă despre ceeace, în subiectul trans- 

cendental, care ne este necunoscut din punct de vedere empiric, 

e gândit ca un principiu al acestor fenomene şi al înlănţuirii lor. 

Acest principiu inteligibil nu atinge deloc chestiunile empirice, 

ci priveşte cam numai cugetarea în intelectul pur, şi, cu toate 

că efectele acestei cugetări și acţiuni ale intelectului pur se gă- 

sesc în fenomene, acestea totuş trebuie să poată fi explicate, cu 

toate acestea, în întregime după legi naturale din cauza lor în 

fenomen, neținându-se seama decât de caracterul lor empiric 

ca principiu suprem de explicare şi neglijând cu desăvârşire, ca 

necunoscut, caracterul inteligibil care este cauza transcendentală 

a celui dintâi, afară de cazul numai când el e indicat prin carac- 

terul empiric ca semn senzibil al lui. Să aplicăm acestea la expe- 

rienţă. Omul este un fenomen între fenomenele lumii senzibile 

şi, din acest punct de vedere, şi el este o cauză între cauzele 

naturale a căror cauzalitate trebuie să stea supt legi empirice. Ca 

atare şi el trebuie deci să aibă un caracter empiric ca toate ce- 

lelalte lucruri ale naturii. Noi observăm acest caracter prin for- 

ţele şi facultăţile pe cari le manifestează în efectele lor. In na- 

tura neînsuflețită sau numai animală noi nu găsim niciun temeiu 

de a ne gândi vreo facultate în alt fel decât numai condiţionată 

în mod sensibil. Numai omul, care nu cunoaşte toată natura în 

altfel decât numai prin simțuri, se cunoaşte pe sine şi prin Sim- 

plă apercepţie, şi anume în acţiuni şi determinaţiuni interne PE 
cari nu le poate atribui impresiunii simţurilor, şi-şi este sie, fără 

îndoială, pedeoparte fenomen, pedealtăparte însă, anume cu pri- 

vire la anumite facultăţi, un obiect numai inteligibil deoarece 

acţiunea sa nu poate fi atribuită nicidecum receptivităţii senzi- 

bilităţii. Această facultate noi o numim intelect şi rațiune; mai 
ales cea din urmă se deosebeşte, în înțeles precis şi eminent, de 
toate forţele condiționate în mod empiric, deoarece ea cumpe- 

neşte obiectele ei numai după idei şi determină, în conformitate 

cu aceste idei, intelectul, care face apoi de conceptele sale (ce-i 

drept tot pure) o întrebuințare empirică. 
Or, că această rațiune are cauzalitate, cel puţin că ne repre- 

zentăm în ea o cauzalitate, aceasta rezultă în mod lămurit din
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imperativele pe cari le impunem ca regule, în tot domeniul prac- 

ic, forţelor în acţiune. Trebuirea exprimă un fel de necesitate şi 

de legătură cu principii, care nu se prezintă dealtfel în toată 

natura. Intelectul poate cunoaște, cu privire la natură, numai 

ceea ce este sau a fost sau va fi: E imposibil ca ceva să trebui- 
iască a fi aci altfel decum este de fapt în toate aceste raporturi 

de timp; ba mai mult, trebuirea, avându-se în vedere numai mer- 

sul naturii, n'are absolut nicio semnificaţie. Noi nu putem întreba 

nicidecum: ce trebuie să se întâmple în natură; totaşa de puţin 

ca: ce însuşiri trebuie să aibă un cerc, ci, ce se întâmplă în na- 

tură, sau ce însuşiri are cercul. 

Or, această trebuire exprimă o acţiune posibilă al cărei prin- 

cipiu nu e nimic altceva decât un simplu concept, pe când prin- 

cipiul unei simple acţiuni naturale trebuie să fie totdeauna un 

fenomen. Or, acţiunea trebuie să fie fără îndoială posibilă supt 

condițiuni naturale dacă trebuirea e îndreptată spre ea; dar a- 

ceste condițiuni naturale nu privesc determinarea arbitriului 

însuş, ci numai efectul şi rezultatul său în fenomen. Oricât de 

multe principii naturale ar fi cari mă împing la voire, ori şi câte 

excitaţii senzibile, ele nu pot produce frebuirea, ci numai o voinţă 

care, departe de a fi necesară, e totdeauna condiţionată, pecând 

trebuirea, pe care o enunţă raţiunea, opune măsură şi ţintă, 

ba chiar oprire şi autoritate. Fie că e un obiect al simplei senzi- 

bilităţi (plăcutul) sau şi al raţiunii pure (binele), raţiunea nu 

cedează principiului care e dat în mod empiric şi nu urmează 

ordinea lucrurilor aşa cum. se prezintă ele în fenomen, ci ea îşi 

face, cu deplină spontaneitate, o ordine proprie după idei, că- 

rora le adaptează condiţiunile empirice şi după cari ea declară 

necesare chiar acţiuni cari doar nu sau întâmplat şi poate că 

nu se vor întâmpla, presupunând totuş despre toate că raţiunea 

ar putea avea cauzalitate cu privire la ele; căci fără de acestea 

ca n'ar aştepta dela ideile sale efecte în experiență. 

Or, să ne oprim aci şi să admitem, cel puţin ca. posibil, că 

raţiunea are de fapt cauzalitate cu privire la fenomene; atunci 

ea trebuie, ori şi cât ar fi ea rațiune, totuş să arate un caracter 

empiric, deoarece orice cauză presupune o regulă după care



464 Teoria elem. Part. Il-a. Div. 2-a. Cart. 2-a. Cap. 2 

anumite fenomene urmează ca efecte, şi orice regulă reclamă o 

uniformitate a efectelor care întemeiază conceptul cauzei (ca al 

unei facultăţi), concept pe care noi, întrucât el trebuie să iasă 

la iveală din simple fenomene, îl putem numi caracter empiric 

al său, care e constant, pe când efectele apar în forme schimbă- 

toare după diversitatea condițiunilor concomitente şi în parte 

limitative. 

Aşadar, fiecare om are un caracter empiric al arbitriului său, 
care nu este nimic altceva decât o anumită cauzalitate a raţiunii 
sale, întrucât aceasta, în efectele ei în experiență, arată o regulă 
după care putem cunoaște principiile ei raționale și acţiunile ei 
după fel și grad și putem judeca principiile subiective ale ar- 
bitriului său. Deoarece acest caracter empiric însuş trebuie scos 
din fenomene ca efect şi din regulele lor pe cari le pune expe- 
riența la îndemână, atunci toate acțiunile omului în fenomen 
sunt determinate din caracterul său empiric şi din celelalte 
cauze concomitente după ordinea naturii; şi dacă am putea 
cerceta până 'n fund toate fenomenele arbitriului său, atunci 
n'ar exista nicio unică acțiune omenească pe care n'am putea-o 
prezice cu certitudine şi n'am putea-o cunoaște din condiţiunile 
ei precedente ca fiind necesară. Cu privire la acest caracter em- 
Piric nu există deci libertate, şi doar numai după acesta îl pu- 
tem considera pe om când observăm numai, şi când, cum se 
întâmplă în antropologie, vrem să cercetăm, din punct de vedere 
fiziologic, cauzele ce determină acţiunile sale. 

Dacă însă cumpănim chiar aceleaşi acţiuni cu privire la raţi, 
une, şi anume nu la cea speculativă pentru a explica acţiunile 
după originea lor, ci cu desăvârşire numai întrucât rațiunea e 
cauza pentru a le produce ea însaș; cu un cuvânt, dacă le apro- 
piem de rațiune din punct de vedere practic, atunci găsim o cu totul altă regulă şi 6 ordine care e cu totul diferită de ordinea 
naturii. Căci, aci poate că nu trebuia să se fi întâmplat acele toate ce s'au întâmplat doar după mersul naturii şi trebuia să se 
întâmple în mod inevitabil după principiile sale empirice. Dar, 
câteodată găsim sau credem cel puţin a găsi că ideile raţiunii au 
dovedit de fapt cauzalitate cu privire la acţiunile omului ca fe-
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nomene, şi că aceste acţiuni sau întâmplat, nu pentrucă erau 

determinate prin cauze empirice, nu, ci pentrucă erau determi- 

nate prin principii ale raţiunii. 

Or, presupunnâd că am putea zice că raţiunea are cauzali- 

tate cu privire la fenomen: acţiunea sa s'ar putea numi ea oare 

aci liberă, dat fiind că ea, în caracterul ei empiric (în modul 

de simţire), e prea exact determinată şi necesară? Acesta, la 

rândul său, e determinat în caracterul inteligibil (în modul de 

gândire). Dar noi nu cunoaştem acest din urmă mod, ci noi îl 

însemnăm prin fenomene, cari nu ne fac, bine zis, să cunoaștem 

“nemijlocit decât modul de simţire (caracterul empiric) *). 

Or, acţiunea, întrucât trebuie atribuită modului de gândire 

ca fiind cauza ei, nu rezultă totuşi nicidecum după legi empirice, 

adică aşa ca să precedeze condiţiunile raţiunii pure, ci numai 

aşa ca să precedeze efectele lor în fenomenul simțului intern. Ra- 

țiunea pură, ca o facultate numai inteligibilă, nu e supusă formei 

de timp şi deci nici condiţiunilor succesiunii în timp. Cauzali- 

tatea raţiunii în caracterul inteligibil nu se naște, sau nu începe 

cumva întrun timp anumit pentru a produce un efect. Căci, 

dealtfel, ea însăş ar fi supusă legii naturale a fenomeneleor întru- 

cât aceasta determină serii cauzale după timp, și cauzalitatea ar 

fi natură şi nu libertate. Așadar vom putea zice: dacă raţiunea 

poate avea cauzalitate cu privire la fenomene, atunci ea eo 

facultate prin care abia începe condiţiunea senzibilă a unei serii 

de efecte. Căci condiţiunea ce se află în rațiune nu e senzibilă 

«şi deci nu începe ea însăș. Prin urmare, aci are deci loc ceeace 

ne lipsea în toate seriile empirice, anume că condițiunea unei serii 

succesive de evenimente putea fi ea însaş empiric-necondiţionată. 

  

  

*) Moralitatea propriu zisă a acţiunilor (merit şi vină), şi chiar cea a 

“propriei noastre conduite, ne rămâne deaceea cu desăvârşire ascunsă. 

Imputaţiunile noastre nu pot fi raportate decât la caracterul empiric. Dar, 

cât efect pur din aceste trebuie de atribuit libertăţii, cât simplei naturi şi 

-greşelei fără voie a temperamentului sau dispoziţiunii sale fericite (m e-: 

zito fortunae), nu poate nimenea descoperi şi deci nici nu poate 

judeca după deplină dreptate.



466 Teoria elem. Part. lil-a. Div. 2-a. Cart, 2-a. Cap. 2 

Căci aci condiţiunea este în afară de seria fenomenelor (in inte- 

ligibil) şi nu e supusă deci niciunei condiţii senzibile şi niciunei 

determinaţiuni de timp printr'o cauză precedentă. 
Cu toate acestea, chiar aceeaș cauză aparţine şi ea totuș, din 

alt punct de vedere, seriei fenomenelor. Omul însuş e fenomen. 

Arbitriul său are un caracter empiric care e cauza (empirică) a 

tuturor acţiunilor sale. Nu există niciuna din condițiunile cari de- 
termină pe om în conformitate cu acest caracter care să nu fie 
conținută în seria efectelor naturale şi să nu asculte de legea ei, 
după care nu se găseşte nicio cauzalitate empiric-necondiţionată 

a ceeace se întâmplă în timp. Deaceea, nicio acţiune dată, (de- 

oarece nu poate fi percepută decât ca fenomen), nu poate începe 

absolut dela sine. Dar, despre rațiune nu se poate spune că, 
înaintea acelei stări în care ea determină voința, precedează 

altă stare în care chiar această stare e determinată. Căci, de- 

oarece raţiunea însăş nu e fenomen și nu e supusă nicidecum 
condiţiunilor senzibilităţii, atunci în ea, cu privire la cauzalitatea 

ei, nu are loc nicio succesiune de timp, şi la ea nu se poate 
aplica deci legea dinamică a naturii care determină succesiunea 

de timp după regule. 

Rațiunea este deci condiţiunea permanentă a tuturor acţiunilor 

voluntare prin cari se manifestează omul. Fiecare din ele e de- 

terminată, în caracterul empiric al omului, încă mai înainte de 

ce se întâmplă. Cu privire la caracterul inteligibil, cel empiric ne- 

fiind decât schema senzibilă a acestuia, nu există niciun înainte 

sau după, şi orice acţiune, fără considerarea raportului de timp 

în care stă cu alte fenomene, este efectul nemijlocit al caracte- 
rului inteligibil al raţiunii pure, care acţionează deci în libertate, 
fără a fi determinată în mod dinamic în lanţul cauzelor naturale 
prin principii externe sau interne, dar cari o precedează în timp, 
şi această a ei libertate nu numai că o putem considera în mod 

negativ drept independenţă de condițiuni empirice, (căci prin 
aceasta facultatea raţiunii ar înceta să fie o cauză a fenomene- 
lor), ci o putem caracteriza şi în mod positiv printr'o facultate 
de a începe dela sine o serie de evenimente, așa că în ea însaş 
nu începe nimic, ci că ea, ca condiţie necondiționată a oricărei
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acţiuni voluntare, nu îngăduie deasupra sa niciun fel de condi- 

ţiuni precedente în timp, pe când totuş efectul ei începe în seria 

fenomenelor, dar nu poate constitui aci nicicând un început abso- 

lut prim. 

Pentru a lămuri principiul regulator al raţiunii printr'un exem- 
plu din întrebuințarea sa practică, nu pentru a-l confirma, (căci 

astfel de dovezi sunt nepotrivite pentru afirmaţiuni transcen- 

dentale), să luăm o acțiune voluntară, d. ex. o minciună răută- 
cioasă prin care un om a adus o anumită tulburare într'o socie- 

tate, şi pe care o examinăm mai întâiu după motivele ei din cari 

s'a născut şi o judecăm apoi cum îi poate fi imputată împreună 

cu efectele ei. In scopul dintâiu,noi analizăm caracterul empiric 

al acestui om până la izvoarele sale, pe cari le căutăm în educația 

greşită, în societatea rea, în parte și în răutatea unui naturel 

nesimţitor pentru ruşine, în parte le atribuim uşurinţei și lipsei 

de cumpătare; unde nu neglijăm nici influența cauzelor oca- 

zionale. În toate aceste procedăm cum se procedează în general 

în cercetarea seriei cauzelor determinante ale unui efect natural 

dat. Or, deşi credem că, prin acestea, acțiunea e determinată, 

cu toate aceste noi îl dojenim pe făptuitor, şi anume nu pentru 

naturelul său nenorocit, nu pentru împrejurările cari au influenţat 

asupra sa, ba chiar nici pentru conduita sa din trecut; căci noi 

presupunem că am putea lăsa cu totul la o parte cum a fost acea 

conduită, şi că am putea considera seria de condițiuni trecută 

ca neavenită, această faptă însă ca în întregime necondiționată 

cu privire la starea precedentă, ca şi cum făptuitorul ar începe cu 

totul dela sine o serie de consecinţe. Această dojană se înteme- 

iază pe o lege a raţiunii, unde noi considerăm rațiunea ca o cauză 

care ar fi putut şi trebuit să determine în alt mod conduita 

omului fără considerarea tuturor condiţiunilor empirice amintite. 

Şi anume, cauzalitateă raţiunii nu se consideră cumva numai ca 

o concurenţă, ci ca desăvârşită în sine, deși impulsurile senzibile 

mar fi deloc pentru, ci chiar împotrivă; acțiunea se atribue carac- 

terului său inteligibil, el are acuma, în clipa ce minte, vină în- 

tieagă; prin urmare, cu toate condițiunile empirice ale faptei,
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raţiunea era pe deplin liberă, şi această faptă trebuie atribuită 
în întregime neglijenţei ei. 

Se vede lesne prin această judecată de imputabilitate că aci 
ne gândim că raţiunea nu e afectată nicidecum prin toată acea 
senzibilitate, că ea nu se schimbă, (deşi se schimbă fenomenele: 
ei, anume modul cum ea se manifestează în efectele sale), că. 
în ea nu precedează nicio stare care să determine pe cea urmă- 
toare, că deci ea nu aparţine nicidecum seriei condiţiunilor sen- 
zibile cari fac necesare fenomenele după legi naturale. Ea, ra- 
țiunea, e prezentă și identică în toate acţiunile omului în toate: 
împrejurările de timp, dar ea însăş nu e în timp şi nu intră 
poate cumva într'o nouă stare în care nu era înainte; ea este 
determinantă, dar nu determinabilă cu privire la noua stare. De- 
aceea nu se poate întreba: dece raţiunea nu s'a determinat pe: 
sine altfel? ci numai: de ce n'a determinat ea fenomenele altfel: 
prin cauzalitatea sa? Dar la această întrebare niciun răspuns- 
nu e posibil. Căci un alt caracter inteligibil ar fi dat alt caracter 
empiric, şi dacă zicem că făptuitorul cu toată conduita sa de: 
până atunci, s'ar fi putut abţinea totuş dela minciună, aceasta 
înseamnă numai că ea stă nemijlocit supt puterea raţiunii şi că: 
raţiunea, în cauzalitatea ei, nu e supusă condiţiunilor fenomenu- 
lui şi cursului timpului, că diferența timpului poate, ce-i drept, 
constitui o diferenţă capitală a fenomenelor respective intreolaltă, 
dar că, aceste nefiind însă lucruri, deci nici cauze în sine, ea nu: 
poate constitui nicio diferenţă a acţiunii faţă de rațiune. 

In judecarea acțiunilor libere, deci, cu privire la cauzalitatea 
lor, noi nu putem ajunge decât Până la cauza inteligibilă, dar nu putem trece dincolo de ea; noi putem cunoaşte că ea poate- fi liberă, adică determinată în mod independent de senzibilitate- 
şi că poate fi deci, în acest fel, condiţiunea senzibil-necondiţio- 
nată a fenomenelor. De ce însă caracterul inteligibil dă tocmai: acest fenomen şi 

t d ca şi cum am întreba: de unde vine că obiectul 
rânscendental a] intuiţie; noastre senzibile exterioare dă chiar
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numai intuiţie in spațiu şi nu oarecare altă intuiție. Dar problema. 

pe care trebuiam s'o deslegăm nu ne obligă a răspunde, căci. 

ea nu era decât aceasta: ori de libertatea contrazice, în una și 

aceeaş acţiune, necesitatea naturală, şi la această chestiune noi 

am dat un răspuns satisfăcător, arătând că, deoarece în libertate: 

e posibilă o relaţie cu un fel cu totul deosebit de condițiuni 

decum e posibilă în necesitatea naturală, legea acestei din urmă- 

nu afectează pe cea dintâiu, prin urmare că amândouă pot avea 

loc în mod independent de olaltă şi fără a fi turburate una prin- 

alta. 

* 3 

“Trebuie să notăm bine 'că, prin acestea, noi n'am vrut să de-- 

monstrăm realitatea libertăţii ca a uneia din facultăţile ce conţin 

cauza fenomenelor lumii noastre senzibile. Căci, pe lângă faptul 

că aceasta n'ar fi fost deloc o consideraţie transcendentală, care: 

n'are a face decât cu concepte, aceasta nici nar fi putut reuşi, 

dat liind că din experiență noi nu putem conclude nicicând la. 

ceva ce nu trebuie gândit nicidecum după legile experienței. 

Mai apoi, noi n'am vroit să dovedim nici chiar posibilitatea liber-- 

tăţii, căci nici aceasta n'ar fi reuşit, deoarece noi nu putem cu- 

noaşte în general posibilitatea niciunui principiu real şi a niciunei 

cauzalități din simple concepte a priori. Libertatea se tratează 

aci numai ca idee transcendentală, prin care raţiunea gândeşte 

a începe în mod absolut seria condiţiunilor în fenomen prin ceea. 

ce-i necondiționat din punct de vedere senzibil, încurcându-se: 

însă aci într'o antinomie cu legile ei proprii pe cari ea le pre- 

scrie întrebuințării empirice a intelectului. Or, că această antino- 

mie se întemeiază pe o simplă aparenţă şi că natura nu contra- 

zice, cel puţin, cauzalitatea din libertate, acesta a fost singurul 

lucru pe care l-am putut face şi care, în mod cu totul exclusiv, 

ne-a preocupat.
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IV. 

Rezolvarea ideii cosmologice despre totalitatea 
«dependenţei fenomenelor, după existenţa lor în general 

In numărul precedent noi am considerat schimbările lumii sen- 
zibile în seria lor dinamică, deoarece fiecare stă supt alta ca 

supt cauza ei. Acuma, această serie a stărilor nu ne servește 

-decât drept direcţie pentru a ajunge la o existenţă care ar putea 

fi suprema condiţie a tot ce se schimbă, anume la ființa necesară. 

„Aci nu e vorba de cauzalitatea necondiționată, ci de existența 

„necondiționată chiar a substanței. Așadar, seria ce o avem îna- 

intea noastră este, bine zis, numai o serie de concepte şi nu de 

intuiţii, întrucât una e condiția celeilalte. 

Dar se vede lesne cumcă, deoarece totul e schimbător în 

„ansamblul fenomenelor, deci condiţionat în existență, nu poate 

exista nicăieri în seria existenţei dependente niciun membru 
necondiţionat a cărui existență ar fi absolut necesară, şi că deci, 
„dacă fenomenele ar fi lucruri în sine şi, chiar prin aceasta, con- 

.diţiunea lor ar aparţinea, împreună cu condiţionatul, uneia şi 
aceleiaș serii a intuiţiilor, nicicând n'ar putea exista o fiinţă 

necesară ca condiţie a existenţei fenomenelor lumii senzibile. 

Dar regresiunea dinamică are acest caracter particular şi care 

o deosebeşte de cea matematică: anume că, deoarece această 

din urmă are a face, bine zis, numai cu compoziţia părților 
într'un întreg sau cu decompoziția unui întreg în părţile sale, 

-condiţiunile acestei serii trebuiesc considerate totdeauna ca părți 
ale ei, deci ca omogene, prin urmare ca fenomene, pe când în 
regresiunea dinamică, deoarece nu e vorba de posibilitatea unui 
tot necondiţionat din părți date sau a unei părți necondiționate 
a unui tot dat, ci de derivarea unei stări din cauza sa sau a exi- 
stenţei contingente a substanţei înseş din existența necesară, 
<ondiţia nu trebuie să constitue, chiar în mod necesar, o serie 

empirică cu condiţionatul. 

Ne mai rămâne deci, în antinomia aparentă ce o avem înainte,
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încă o cale deschisă, anume deoarece cele două propoziţii opuse- 
olaltă pot fi, din diferite puncte de vedere, în acelaş timp adevă- 

rate, în aşa fel că toate lucrurile lumii senzibile sunt absolut con- 

tingente, şi au deci totdeauna o existență numai empiric-condi-. 

ționată, deşi există pentru întreaga serie şi o condiţie neempirică, 

adică o fiinţă necondiţionat-necesară. Căci aceasta, ca condiţie: 

inteligibilă, n'ar aparţinea nicidecum seriei ca membru al ei, (nici 
chiar ca membru suprem) și ea nici n'ar face pe vteun membru 

al seriei empiric-necondiţionat, ci ar lăsa toată lumea sen- 

zibilă în existența ei empiric-condiţionată și care merge 

prin toţi membrii. Acest fel de a pune la baza fenome- 

nelor o existenţă necondiționată, s'ar deosebi deci de cau-: 

zalitatea empiric-necondiţionată (libertatea), din articolul prece- 

dent, prin faptul că, la libertate, lucrul însuş ar aparţinea, în. 

calitate de cauză (substantia phaenomenon), totuș seriei condi- 

țiunilor şi numai cauzalitatea sa a fost gândită ca inteligibilă, 

aci însă fiinţa necesară ar trebui gândită ca stând cu desăvârşire: 

în afară de seria lumii senzibile (ca ens extramundanum) şi ca 

fiind numai inteligibilă; numai prin care fapt ea poate fi împie-- 

dicată de a fi supusă, ea însăşi, legii contingenţei și dependenţei 

tuturor fenomenelor. 

Principiul regulator al raţiunii, cu privire la această problemă: 

a noastră, este deci: că totul în lumea senzibilă are o existenţă 

empiric-condiţionată şi că nicăiri în ea nu există, cu privire la 

nicio însuşire, O necesitate necondiționată; că nu există niciun: 

membru al seriei de condițiuni, pentru care n'am trebui să aş- 

teptăm și să căutăm, pe cât putem, totdeauna condiţiunea em- 

pirică într'o experienţă posibilă, şi că nimic nu ne îndreptățește: 

de a deriva vreo existenţă dintr'o condiţiune în afară de seria 

empirică sau şi de a o considera, chiar în serie, ca absolut in-- 

dependentă şi subsistentă prin ea însăş; dar fără a nega prin 

aceasta nicidecum că toată seria n'ar putea fi întemeiată în vreo: 

ființă inteligibilă, (care, prin aceasta, e liberă de toată condi- 

ţiunea empirică, şi mai conţine încă şi principiul posibilității 

tuturor acestor fenomene). 

Dar, aci nu e deloc intenţia noastră de a dovedi existența:
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necondiţionat-necesară a unei ființe sau şi numai de a întemeia 

pe aceasta posibilitatea unei condiţii numai inteligibile a existen- 

ţei fenomenelor lumii senzibile, ci numai de a limita deci, aşa 

<um limităm rațiunea ca să nu părăsească firul condiţiunilor em- 

pirice şi să se rătăcească în principii explicative transcendente şi 

cari nu sunt susceptibile de nicio reprezentare in concrete, tot 

aşa pedealtăparte şi legea întrebuințării numai empirice a intelec- 
tului în aşa fel: ca ea să nu decidă asupra posibilităţii lucrurilor 

în general şi să nu declare inteligibilul, deși nu poate fi întrebu- 

inţat de noi pentru explicarea fenomenelor, din acest fapt ca 

imposibil. Prin aceasta se arată deci numai că desăvârşita con- 

tingență a tuturor lucrurilor naturale şi a tuturor condițiunilor 

lor (empirice) poate subsista prea bine cu. preșupoziţia arbitrară 

a unei condițiuni necesare, deşi numai inteligibile, deci că nu se 

găsește o contradicţie adevărată între aceste afirmaţiuni „prin 
urmare amândouă pot fi adevărate. Fie că o atare fiinţă inteli- 
gibilă absolut necesară ar fi imposibilă în sine, ea totuș nu poate 
fi conclusă nicidecum din contingenţa şi dependenţa universală 

a tot ce aparţine lumii senzibile, deasemeni nici din principiul de 

a nu se opri la niciun membru al ei întrucât e contingent şi de 
a apela la o cauză în afară de lume. Rațiunea merge calea ei în 
întrebuinţarea empirică şi calea ei osebită în întrebuințarea trans- 
cendentală. 

Lumea senzibilă nu conține nimic decât fenomene, acestea 
însă sunt simple reprezentări cari, la rândul lor, sunt totdeauna 
condiţionate în mod senzibil ;şi deoarece aci noi n'avem nici- 
când ca obiecte lucruri în sine, nu e de mirare că noi nu suntem 
nicicând în drept de a sări dela un membzu al seriilor empirice, 
oricare ar fi el, în afară de înlănțuirea senzibilităţii, ca şi cum 
aci ar fi lucruri în sine cari ar exista în 
transcendental şi pe cari le- 

afară de ele, cauza existent 

afară de principiul lor 

am putea părăsi pentru a căuta, în 
ei lor; ceeace fără îndoială în lucruri 

“contingente ar trebui în sfârşit să se întâmple dar nu în simple 
reprezentări ale lucrurilor a căror contingenţă, ea însăş, e numai 
fenomen şi nu poate conduce la nicio altă regresiune decât la 
ceeace determină fenomenele. deci care e empirică. A-şi gândi
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însă un principiu inteligibil al fenomenelor, adică al lumii sen- 

zibile şi a şi-l cugeta pe acesta liber de contingenţa lor „nu e 

nici împotriva regresiunii empirice nelimitate în seria fenomenelor 

nici împotriva contingenţei lor desăvârşite. Dar acesta e şi sin- 

gurul lucru ce-l aveam de făcut pentru înlăturarea antinomiei a- 

parente şi ceeace numai în acest mod s'a putut face. Căci, dacă 

fiecare condiţiune pentru fiecare condiţionat e (după existență ) 

senzibilă şi aparţine , chiar deaceea, seriei, ea însăş, la rândul ei, 

e condiţionată, (cum o dovedește antiteza antinomiei a patra). 

“Trebuia deci sau să rămână un conflict cu raţiunea, care cere 

necondiţionatul, s'au acest necondiţionat trebuia pus, în afară 

de serie, în inteligibil, a cărui necesitate nu cere şi nici nu în- 

găduie nicio condiţie empirică şi este deci, cu privire la feno-. 

mene, absolut necesar. 

Intrebuinţarea empirică a raţiunii (cu privire la condiţiunile 

existenţei în lumea senzibilă) nu e afectată prin admiterea unei 

fiinţe numai inteligibile, ci merge, după principiul contingenţei 

desăvârşite, dela condițiuni empirice la condițiuni mai înalte cari 

sunt deasemeni empirice. Şi totatât de puţin exclude însă acest 

principiu regulator admiterea unei cauze inteligibile care nu se 

află în serie, când e vorba de întrebuinţarea pură a raţiunii 

(cu privire la scopuri). Căci aci, cauza aceasta nu înseamnă decât 

principiul, pentru noi numai transcendental şi necunoscut, al 

posibilităţii seriei senzibile în general, a cărui existenţă indepen- 

dentă de toate condiţiunile seriei şi, cu privire la ea, necondiţio- 

nat-necesară nu e nicidecum împotriva contingenţei lor nelimi- 

tate şi deci nici împotriva regresiunii, nicăiri terminate, în seria 

condiţiunilor empirice. 

Notă finală la întreaga antinomie a raţiunii 

Câtă vreme noi, cu conceptele noastre raţionale, avem ca obiect 

numai totalitatea condiţiunilor în lumea senzibilă şi ceeace, cu 

privire la ea, poate fi folosul raţiunii, ideile sunt, ce-i drept, 

transcendentale, dar totuş cosmologice. Dar, îndată ce punem 

necondiţionatul, (care doar ne preocupă în primul rând), în 

<y
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ceeace se află cu totul în afară de lumea senzibilă, deci în afară 

-de toată experienţa posibilă, ideile devin transcendente; ele nu 

servesc numai pentru desăvârşirea întrebuinţării empirice a ra- 

iunii (care rămâne totdeauna o idee nicicând realizabilă, dar 

care totuş trebuie urmărită), ci ele se separă cu totul de aceasta 

şi îşi fac, ele înseși, obiecte, a căror materie nu e luată din ex- 

perienţă, şi a căror realitate deasemeni nu se întemeiază pe de- 

săvârşirea seriei empirice, ci pe concepte pure a priori. Atari idei 

transcendente au un obiect numai inteligibil, pe care fără în- 

-doială că e îngăduit a-l admite ca obiect transcendental, despre 

care de altfel nu ştim nimic, fără a avea însă de partea noastră, 

pentru a-l gândi ca un lucru determinabil prin predicatele sale 

distinctive şi interne, nici principii ale posibilității (ca lucru in- 

“dependent de toate conceptele experienţei) nici cea mai neîn- 

semnată justificare de a admite un atare obiect, şi care deci este 

un simplu lucru gândit. Totuş, între toate ideile cosmologice, 

aceea care a dat naştere antinomiei a patra, ne împinge să riscăm 

„acest pas. Căci, existența fenomenelor, care, în sine, nu e deloc 

întemeiată, ci e totdeauna condiționată, ne invită a căuta ceva 

ce e deosebit de toate fenomenele, deci un. obiect inteligibil la 

care să înceteze această contingenţă. Deoarece însă, odată ce 

ne-am luat libertatea să admitem în afară de câmpul întregii 

senzibilităţi o realitate existentă pentru sine, fenomenele trebu- 

iesc considerate numai ca moduri contingente cum fiinţe, cari 
ele înseşi sunt inteligente, îşi reprezintă obiecte inteligibile; a- 

tunci nu ne mai rămâne nimic altceva decât analogia după care 

'noi facem întrebuințare de conceptele experienţei, pentru a ne 

face despre lucrurile inteligibile, despre cari în sine noi nu avem 

nici cea mai neînsemnată cunoaştere, totuş un concept oarecare. 

Deoarece la cunoaşterea a ceea ce-i contingent noi nu ajungem 

în alt fel decât prin experienţă, aci însă e vorba de lucruri cari 

n'au să fie nicidecum obiecte ale experienţei, noi vom trebui să 

derivăm cunoaşterea lor din ceeace e necesar în sine: din concep- 

te pure despre lucruri în general. Deaceea, primul pas ce-l facem 
în afară de lumea senzibilă ne obligă să începem nouile noastre 

cunoașteri cu cercetarea ființei absolut necesare şi să derivăm
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din conceptele!) acesteia conceptele despre toate lucrurile în- 

trucât sunt numai inteligibile; şi această încercare vrem s'o facem 

în capitolul ce urmează. 

Dialectica transcendentală 

Cartea a doua 

Capitolul al treilea 

Idealul raţiunii pure 

Secţiunea întâia 

Despre ideal în general 

Am văzut mai sus că prin concepte pure ale intelectului fără 

toate condiţiunile senzibilităţii nu pot fi reprezentate niciun fel 

de obiecte, lipsind condiţiunile realităţii lor obiective şi negă-: 

sindu-se în ele nimic decât simpla formă a gândirii. Totuş ele 

pot fi reprezentate in concreto, dacă le aplicăm la fenomene; căci 

în aceste ele au într'adevăr materia pentru conceptul experienţei 

care nu e nimic decât-un concept al intelectului in concreto.. 

Ideile însă sunt încă mai îndepărtate de realitatea obiectivă decât 

categoriile; căci nu se poate găsi niciun fenomen prin care ele: 

ar putea fi reprezentate in concreto. Ele conţin o anumită între- 

gime la care nu ajunge nicio cunoaştere empirică posibilă, şi ra- 

ţiunea are aci în vedere numai o unitate sistematică de care ea 

caută să apropie unitatea empiric-posibilă fără a o atinge nici- 

când pe deplin. 

Dar încă mai mult decât ideea pare să fie îndepărtat de rea- 

litatea obiectivă ceea ce numesc eu ideal şi prin care eu înțeleg 

ideea nu numai in concrete, ci in individuo, anume ca un lucru 

individual, determinabil sau chiar determinat numai prin idee. 

Omenirea în întreaga ei perfecţiune conţine ni numai lăr- 

  
————— 

1. E: conceptul.
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«girea tuturor însuşirilor esenţiale ce aparţin acestei naturi şi 
cari constituesc conceptul despre ea, până Ja congruenţa com- 
„pletă cu scopurile ei, ceea ce ar fi ideea noastră a omenirii per- 
fecte, ci ea conţine şi tot ce, pe lângă acest concept, aparţine 
«determinării desăvârşite a ideii; căci, din toate predicatele 
«opuse, poate doar numai unul singur să se potrivească !a 
ideea omului perfect. Ceea ce pentru noi e un ideal, pentru 
Platon era o idee a intelectului divin, un obiect individual în 
intuiţia pură a acestui intelect, cea mai perfectă fiinţă din fiecare 
“specie de fiinţe posibile şi prototipul tuturor copiilor în fenomen. 

Dar, fără a ne ridica atât de sus, noi trebue să mărturisim 
că raţiunea omenească conține nu numai idei, dar şi idealuri, 
cari n'au, ce-i drept, aşa ca cele platonice, putere creatoare, 
dar au totuş putere practică (în calitate de principii regula- 
toare) şi stau la baza posibilităţii perfecțiunii unor anumite 
acțiuni. Conceptele morale nu sunt în întregime concepte pure 
ale raţiunii, deoarece la baza lor se află ceva empiric (plăcere 
“sau neplăcere). 'Totuş, cu privire la principiul prin care ra- 
țiunea pune hotare libertăţii, care în sine e lipsită de legi, (deci 
“când dăm atenţie numai formei lor), ele pot servi prea bine 
ca exemplu de conceptz pure ale raţiunii. Virtutea şi, cu ea, 
înţelepciunea omenească în toată puritatea lor sunt idei. Dar 
înțeleptul ( stoicianului) este un ideal, adică un om care există 
numai în gândire, dar care congruează cu desăvârşire cu ideea 
înțelepciunii. Aşa cum ideea dă regula, aşa serveşte idealul, în 
atare caz, drept prototip pentru determinarea desăvârşită a co- 
piei, şi noi n'avem niciun alt criteriu al faptelor aoastre decât 
atitudinea acestui om divin în noi, căruia noi ne comparăm, 
pentru a ne judeca şi, prin aceasta, a ne îndrepta, deşi nu-l 
putem ajunge nicicând. Aceste idealuri, deşi n'am vrea să le 
atribuim realitate obiectivă (existență), totuş, din această cau- 
za, nu sunt a se considera ca ficțiuni, ci reprezintă un criteriu 
ce ePensobil al sasiunii pare are nevoie de conceptul a ceea 
după el gradul “i defectel pesiec?, pentru a aprecia şi măsura 

_ „ Srac e a ceea ce-i imperfect, A vrei însă 
“să realizăm idealul întrun exemplu, adică în fenomen, ca de
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pildă pe înțelept într'un roman, e impracticabil şi are, pe lângă 
aceasta, ceva absurd şi puţin edificator în sine, dat fiind că 

hotarele naturale, cari strică neîntrerupt perfecțiunea în idee, 

zădărnicesc, în această încercare, toată iluzia şi, prin aceasta, 

«conduc a suspecta chiar binele ce se află cuprins în idee și a-l 

face asemănător unei ficțiuni. 

Aşa stau lucrurile cu idealul raţiunii, care trebuie să se înte- 
meieze totdeauna pe concepte determinate şi să servească drept 
regulă şi prototip, fie pentru imitare sau judecare. Cu totul altfel 

e cu creaţiunile imaginaţiei, asupra cărora nimene nu se poate ex- 

plica şi nu poate da un concept ce s'ar putea înțelege, aşazicând 
.monograme, cari sunt caractere numai izolate, deşi nicio pre- 

tinsă regulă nu le determină, caractere cari constituesc mai mult 

-un desen care oscilează așazicând la mijloc între experienţe di- 

“verse decât o imagine determinată, caractere de felul cum pre- 

tind a avea în capul lor pictorii şi fizionomiştii, și cari ar fi să 

fie o imagine-umbră, incomunicabilă, a producţiunilor sau şi a 

judecăților lor. Ele pot fi numite, deşi numai în înţeles impropriu, 

idealuri ale senzibilităţii, deoarece ele au să fie modelul ce nu se 

poate atinge al intuiţiilor empirice posibile şi totuș nu cau nicio 

regulă susceptibilă de explicare şi examinare. 

Intenţia raţiunii cu idealul său e, dimpotrivă, determinarea de- 

săvârşită după regule a priori; deaceea ea îşi gândește un obiect 

care trebuie să fie pe deplin determinabil după principii, deşi 

“pentru aceasta, în experienţă, lipsesc condițiunile suficiente și 

<onceptul însuş e deci transcendent. 

Capitolul al treilea 

Secţiunea a doua 

Despre idealul transcendental 

(Prototypon transcendentale) . 

Orice concept este, cu privire la ceeace nu e conținut în el 

însuş, nedeterminat şi stă supt principiul determinabilității : că 

numai unul din oricari două predicate opuse olaltă în mod contra-
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dictoriu i se poate atribui, principiu care se întemeiază pe prin- 
cipiul contradicţiei şi este deci un principiu numai logic care face 
abstracţie de tot conţinutul cunoaşterii şi n'are în vedere nimic 
decât forma logică a ei. 

Orice lucru însă, după posibilitatea sa, mai stă încă supt prin- 
cipiul determinării desăvârșite, după care, din toate predicatele 
posibile ale lucrurilor, întrucât ele se compară cu contrarele lor, 
unul trebuie să i se atribuie. Această afirmaţie nu se întemeiază 
numai pe principiul contradicţiei: căci, pe lângă raportul duor 
predicate olaltă contradictorii, ea mai consideră orice lucru și 
în raport cu intreaga posibilitate ca ansamblu al tuturor predica- 
telor lucrurilor în general: şi, presupunând această posibilitate ca. 
o condiţie a priori, ea reprezintă orice lucru aşa ca el să derive 
posibilitatea sa proprie din partea ce o are la acea întreagă posi- 
bilitate *). Principiul determinaţiunii desăvârşite priveşte deci 
conţinutul şi nu numai forma logică. EI este principiul sintezei. 
tuturor predicatelor cari trebuie să formeze conceptul complet 
al unui lucru, şi nu numai al reprezentării analitice înfăptuite 
prin unul din două predicate opuse şi conţine o presupoziţie 
transcendentală, anume pe cea a materiei pentru toată posibili- 
tatea, care trebuie să conţină a priori datele pentru posibilitatea 
osebită a fiecărui lucru. 

Propoziția „Tot ce există e determinat în mod desăvârșit” nu 
inseamnă numai că din fiecare pereche de predicate opuse olaltă- 
date, ci că şi din toate predicatele posibile, totdeauna unul i se 
cuvine: prin această propoziţie nu numai că se compară între- 
olaltă predicate în mod logic, ci lucrul însuş e comparat, în mod 

—_— 

*) Prin acest principiu deci orice lucru se raportează la un correla- 
tu m comun. anume la întreaga posibilitate, care, dacă ea, (adică materia 
pentru toate predicatele posibile), sar găsi în ideea unui unic lucru, ar 
dovedi afinitatea a tot ce-i posibil prin identitatea principiului determi- 
naţiunii sale desăvârşite. Determinabilitatea fiecărui concept 
e subordonată universalităţii (universalitas) principiului 
excluderii unui termen mediu intre două predicate opuse, determinarea 
unui lucru lasă e supusă totalităţii (universitas) sau ansam- 
hlului tuturor predicatelor posibile.
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transcendental, cu ansamblul tuturor predicatelor posibile. Ea 

vrea să zică atâta că: pentru a cunoaşte un lucru în mod com- 

plet, trebuie să cunoaştem tot posibilul şi prin aceasta, să-l 

determinăm, fie în mod afirmativ sau negativ. Determinaţiunea 

desăvârşită este prin urmare un concept pe care nu-l putem re- 

prezenta nicicând in concreto după totalitatea sa, şi se întemeiază 

deci pe o idee ce-și are sediul numai în rațiune, care îi prescrie 

intelectului regula întregei sale întrebuințări. 

Or, deşi această idee despre ansamblul oricărei posibilități, 

întrucât acest ansamblu e temeiul condiţiunii determinării desă- 

vârşite a oricărui lucru, este încă ea însăș nedeterminată cu pri- 

vire la predicatele ce ar putea constitui acest ansamblu şi, deşi 

noi, prin aceasta, nu gândim nimic mai mult decât un ansamblu 

al tuturor predicatelor posibile în general, totuş, printr'o cerce- 

tare mai de aproape, noi găsim că această idee, ca concept ori- 

ginar, eliminează o mulțime de predicate cari, fiind derivate, 

sunt acuma date prin altele sau nu pot sta lângă olaltă, şi că 

ea se purifică până a forma un concept determinat cu desăvâr- 

şire a priori, devenind prin aceasta conceptul unui lucru indivi- 

dual care 'e determinat în mod desăvârşit prin simpla idee, deci 

trebuie numit un ideal al raţiunii pure 

Cumpenind toate predicatele posibile nu numai din punct de 

vedere logic, ci transcendental, adică după conţinutul lor ce poate 

fi gândit în ele a priori, găsim că prin unele din ele se reprezintă 

o existenţă, prin altele o simplă neexistenţă. Negaţiunea logică, 

arătată numai prin cuvinţelul „nu“, nu e inerentă, bine zis, nici- 

când unui concept „ci numai raportului lui cu altul în judecată şi 

nu poate fi deci câtuşi de puţin suficient de a desemna un con- 

'cept cu privire la conţinutul său. Expresiunea: nemuritor, nu 

poate nicidecum face să cunoaştem că prin aceasta se reprezintă 

în obiect o simplă neexistenţă, ci lasă neatins tot conţinutul. O 

negaţiune transcendentală înseamnă dimpotrivă neexistenţa în 

sine căreia i se opune afirmaţiunea transcendentală, care e un 

ceva al cărui concept exprimă acuma în sine însuș o existență 

şi se numește deci realitate, deoarece numai prin ea şi până unde 

ajunge ea obiectele sunt ceva (lucruri), pe când negaţiunea ce
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i se opune înseamnă o simplă lipsă, şi unde aceasta singură e 

gândită, se reprezintă suprimarea întregului lucru. 

Or, nimene nu-şi poate gândi o negaţiune în mod determinat 

fără a avea la bază afirmaţiunea opusă. Cel născut orb nu-şi 

poate face nici cea mai neînsemnată reprezentare de întuneric, 

deoarece n'are niciuna de lumină; sălbatecul nu-și poate re- 

prezenta sărăcia, deoarece nu cunoaște bogăţia *). Ignorantul 

n'are nicio idee despre ignoranța sa, deoarece n are niciuna de- 

spre ştiinţă, etc. Deci şi toate conceptele negaţiunilor sunt deri- 

vate, şi realităţile conţin datele şi aşazicând materia sau conţi- 

nutul transcendental pentru posibilitatea şi determinarea desă- 

vârşită a tuturor lucrurilor. 

Dacă deci la baza determinării desăvârşite în raţiunea noastră 

se pune un substrat transcendenta] care conţine aşazicând toată 

rezerva materiei din care pot fi luate toate predicatele posibile 

ale lucrurilor, acest substrat nu e nimic altceva decât ideea de- 

spre un tot al realităţii (omnitudo realitatis). "Toate negațiunile 

adevărate nu sunt atunci nimic decât limite, ceeace nu le-am 

putea numi dacă la bază n'ar sta nemărginitul (totul). 

Dar şi prin această posesiune întreagă a realității conceptul 

unui lucru în sine e reprezentat ca determinat cu desăvârșire, şi 

conceptul unui entis realissimi este conceptul unei fiinţe indivi- 

duale, deoarece dintre toate predicatele opuse posibile, unul 

anume cel ce aparține existenţei în mod absolut, se găseşte în de- 

terminaţiunea sa. Aşadar, un ideal transcendental e ceeace stă le 

baza determinării desăvârşite care se găseşte în mod necesar la 
tot ce există, şi ceeace formează condiţia materială supremă şi 

întreagă a posibilităţii sale, condiţie la care toată gândirea de 

obiecte în general trebuie redusă după conţinutul ei. Dar e şi 

  

*) Observaţiunile şi calculele astronomilor ne-au învăţat multe lucruri 
minunate, dar cel mai important lucru este că ei ne-au descoperit pră- 
pastia ignoranței, pe care raţiunea omenească, fără de aceste cunoştinţe, 
nu şi-ar fi putut-o imagina nicicând aşa de mare; şi reflexiunea asupra 
acestei neştiinţe trebuie să producă o mare schimbare în determinarea 
scopurilor finale ale întrebuinţării raţiunii noastre.
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unicul ideal adevărat de care e capabilă raţiunea omenească, 
deoarece numai în acest unic caz un concept universal în sine 
despre un lucru e determinat prin sine însuş în mod desăvârşit 
şi e cunoscut ca reprezentare despre un individ. 

Determinarea logică a unui concept prin rațiune se întemeiază 
pe un silogism raţional disjunctiv, în care majora conţine o di- 
viziune logică, (diviziunea sferei unui concept general), minora 
limitează această sferă la o parte şi concluziunea determină con- 
ceptul prin această parte. Conceptul universal al unei realități 
în general nu poate fi divizat a priori, deoarece, fără experiență, 
nu se cunosc specii determinate de realitate cari ar fi cuprinse 
supt acel gen. Prin urmare, majora transcendentală a determi- 
nării desăvârşite a tuturor lucrurilor nu e nimic altceva decât 
reprezentarea ansamblului a toată realitatea, nu numai un con- 

cept care cuprinde supt sine toate predicatele după conţinutul lor 
transcendental, ci un concept care le cuprinde în sine, şi deter- 
minarea desăvârşită a oricărui lucru se întemeiază pe limitarea 
acestui tot al realităţii, întrucât ceva din această realitate se a- 

tribuie lucrului, restul însă se exclude, ceeace se acordă cu acel 

fiecă şi sau al majorei disjunctive şi cu determinaţiunea obiec- 
tului prin unul din membrii acestei diviziuni în minoră. Prin 
urmare, întrebuințarea raţiunii, prin care ea pune idealul trans- 
cendental la baza determinării ei a tuturor lucrurilor posibile, 

e analogă aceleia după care ea procedează în silogismele ra- 

ționale disjunctive; ceeace era principiul ce l-am pus mai sus 
la baza diviziunii sistematice a tuturor ideilor transcendentale, 

şi după care aceste idei sunt produse întrun mod paralel şi 

corespunzător celor trei feluri de silogisme raționale. | 

Se 'nţelege dela sine că raţiunea, pentru această intenţie a sa, 

anume de a-şi reprezenta numai desăvârşita determinaţiune ne- 
cesară a lucrurilor, nu presupunea existența unei existenţe care 
e conformă idealului, ci numai ideea ei, pentru a deriva dintr'o 
totalitate necondiționată a determinării d E cutu ea 
diţionată, adică pe cea a limitatului. idea ul este Pi 

prototipul ( prototypon) tuturor lucrurilor, san tru poaibilitatea 

defectuoase (ectypa), îşi scot de aci materia p 31 
Kant. Critica Raţiunii Pure
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lor, şi apropiindu-se de prototip mai mult sau mai puţin, rămân 

totuş oricând infinit de departe de a-l ajunge. 

Aşa deci, toată posibilitatea lucrurilor, (a sintezei diversului 

după conţinutul ei), se consideră derivată și numai singură cea 

a ceea ce conţine în sine toată realitatea e considerată originară. 

Căci toate negaţiunile, (cari sunt doar unicele predicate prin cari 

tot ce mai rămâne se poate deosebi de cea mai reală fiinţă), 

sunt simple limitări ale unei realități mai mari și, în sfârşit, ale 

celei mai înalte, prin urmare ele o presupun și derivă numai din 

ea în ce privește conţinutul lor. Toată diversitatea lucrurilor 

nu e decât un totatât de divers mod de a limita conceptul reali- 

tăţii supreme, concept care e substratul lor comun, aşa cum toate 

figurile sunt posibile numai ca moduri diferite de a limita spaţiul 

infinit. Deaceea, obiectul idealului lor şi care se află numai în 

rațiune se şi numește fiinţă originară (ens originarium), iar în- 

trucât nu are nicio altă ființă deasupra sa: ființă supremă (ens 

summum), şi întrucât totul se află, condiţionat ,supt ea: ființă 

a tuturor fiinţelor (ens entium). "Toate aceste însă nu înseamnă 

raportul obiectiv al unui lucru: real cu alte lucruri, ci al ideii cu 

concepte, şi ne..lasă în necunoştinţă deplină cu privire la exi- 

stenţa unei fiinţe de o superioritate atât de excepțională. 

Deoarece nici nu se poate zice că o fiinţă originară e compusă 

din multe fiinţe derivate, deoarece fiecare din aceste o prestpun 

pe aceea, prin urmare nu o poate constitui, atunci şi idealul fiin- 

ţei originare va trebui gândit ca simplu. 

Derivarea oricărei alte posibilităţi din această fiinţă originară 

nici nu se va putea considera deci,: exact vorbind, ca o limitare 

a realităţii sale supreme şi aşazicând ca o diviziune a ei; căci 
atunci fiinţa originară ar fi considerată ca un simplu agregat 

de fiinţe derivate; ceeace, după cele precedente, e imposibil, des: 

op ei er rolă, em mere n rr 
supremă ar sta ca principiu şi nu ca jucrurilo ! realitatea 

celei dintâi nu s'ar întemeia pe limita, ie : Siversitatea 

ci pe desfăşurarea sa completă căreia A unţei originare Se 

senzibilitatea noastră î : SE ap arţinea deci şi toată 
impreună cu toată realitatea în fenomen,
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care nu poate aparţinea ca un ingredient, ideii fiinţei supreme. 

Or, dacă noi urmărim aşa mai departe această idee a noastră, 
ipostasiind-o, noi vom putea determina fiinţa originară prin sim- 

plul concept al realităţii supreme ca o fiinţă unică, simplă, au- 
tarcă, eternă, etc., cu un cuvânt: vom putea-o determina în în- 

tregimea sa necondiționată prin toate predicamentele. Conceptul 

unei atari ființe e cel despre Dumnezeu gândit în înţeles trans- 
cendental, şi, astfel, idealul raţiunii pure este obiectul unei teo- 

logii transcendentale, aşa cum am arătat şi mai sus, 
Totuş „această întrebuințare a ideii transcendentale ar depăş 

acum limitele determinaţiunii şi admisibilităţii sale. Căci rațiunea 

a pus-o la baza determinării desăvârşite a lucrurilor în gene- 
ral numai ca concept a toată realitatea, fără a cere ca această 

realitate să fie dată în mod obiectiv şi să constitue ea însaş un 
lucru. Acest lucru e o simplă ficţiune prin care noi unim şi rea- 

lizăm diversul ideii noastre într'un ideal ca într'o fiinţă osebită, 

ceeace nu suntem în drept de a face, chiar nici de a admite 

aşa direct posibilitatea unei atari ipoteze, precum dealtminteri și 

toate consecințele cari izvorăsc dintr'un atare ideal nu privesc 

întru nimic şi nu influențează câtuş de puţin determinarea desă- 

vârşită a lucrurilor în general, singurul scop pentru care era 

necesară ideea. 

Nu ajunge a descrie procedarea raţiunii noastre şi dialectica 

ei, noi trebuie să căutăm a descoperi și izvoarele ei, pentru a 

putea explica chiar această aparenţă ca un fenomen al intelectu- 

lui; căci idealul despre care vorbim se întemeiază pe o idee na- 

turală şi nu numai arbitrară. Deaceea întreb: cum ajunge raţiu- 

nea să considere toată posibilitatea lucrurilor ca derivată din 

una singură care stă la bază, anume din cea a realității supreme 

şi să o presupună apoi pe aceasta ca fiind conținută într'o fiinţă 

originară osebită ? 

Răspunsul rezultă dela sine din expunerile Analiticei transcen- 

dentale. Posibilitatea obiectelor simţurilor este un raport al lor 

cu gândirea noastră, unde ceva, (anume forma empirică) poate 

fi gândit a priori, ceeace însă constitue materia, realitatea în 

fenomen, (ceeace corespunde senzaţiei), trebuie să fie dat, fără
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de care nici nu s'ar putea gândi şi deci nici posibilitatea sa nu 

s'ar putea reprezenta. Or, un obiect al simţurilor poate fi de- 

terminat în mod desăvârşit numai când e comparat cu toate pre- 

dicatele fenomenului şi e reprezentat prin ele în mod afirmativ 

sau negativ. Deoarece însă aci trebuie să fie dat ceeace consti- 

tuie lucrul însuș (în fenomen), anume realul, şi deoarece aceea 

unde realul tuturor fenomenelor e dat este experienţa unitară și 

atotcuprinzătoare: atunci materia pentru posibilitatea tuturor o- 

biectelor simţurilor, trebuie presupusă dată ca într un ansamblu 

pe a cărui limitare numai poate fi întemeiată toată posibilitatea 

obiectelor empirice, deosebirea lor de olaltă şi determinaţiunea 

lor desăvârşită. Or, de fapt niciun altfel de obiecte nu ne pot fi 

date decât cele ale simţurilor şi nicăiri decât în contextul unei 

experiențe posibile, prin urmare nimic nu este pentru noi un 0- 

biect, dacă nu presupune ansamblul întregii realităţi empirice ca 

condiţie a posibilităţii sale. Prin o iluzie naturală, noi considerăm 

deci aceasta ca un principiu care trebuie să fie valabil pentru 

toate lucrurile în general, care, propriu zis, e valabil numai pen- 

tru cele ce sunt date ca obiecte ale simțurilor noastre. Prin ur- 

mare, principiul empiric al conceptelor noastre despre posibili- 

tatea lucrurilor ca fenomene noi îl vom considera, prin înlătura- 

rea acestei restricţiuni, drept un principiu transcendental al po- 

sibilităţii lucrurilor în general. 

Că noi ipostasiem apoi această idee despre ansamblul întregii 

cotată Alpi 5 e rate în me det i 
unitate colectivă a unui tot al ex e eperimentale - intelectului y 

tot cl fenomenului un lucru individual cae Sândindu-ne în ne 

realitatea empirică, ceeace se co Yi da i n ii Cea 
subrepţiunii transcendental ” n î apoi, prin ziijlocirea entale, despre care am vorbit mai înainte 
cu conceptul unui lucru care stă în frunt ibilităţii ea posibilităţii tuturor 
lucrurilor, p ă „ pentru a căror determi a erminare desăvârşită ă i 
şiunile reale *). esăvârşită el dă condi 

  

, , 
) Acest ideal al fiinţei celei mai atotreale 

. deşi i i ă 
prezentare, se realizează deci mai Sntâi şi e numai o simplă re- 

, adică e transformat în obiect,



Secţia 3-a. Despre argumentele raţiunii etc. 485 

Capitolul al treilea 

Secţiunea a treia 

Despre argumentele raţiunii speculative pentru a conclude 

la existenţa unei fiinţe supreme 

Cu toată această trebuinţă imperioasă a raţiunii de a presu- 

pune ceva ce ar putea sta în întregime la baza intelectului pen- 

tru desăvârşita determinare a conceptelor sale, ea observă totuş 

prea lesne conţinutul ideal și numai fictiv al unei atari presu-. 

poziţii pentru ca să poată fi înduplecată numai prin aceasta de 

a admite o simplă creaţiune a gândirii sale de îndată drept o 

fiinţă reală, dacă ea n'ar fi împinsă prin alt ceva de a-și căuta 

undeva repaosul în regresiunea dela condiţionat, care e dat, la 

necondiţionat, care fără îndoială că nu e dat ca real în sine și 

după simplul său concept, dar care singur poate desăvârși 

seria condiţiunilor dusă până la principiile ei. Or, acesta este 

mersul natural pe care-l ia orice rațiune omenească, chiar cea 

mai comună, deşi nu fiecare rămâne pe această cale. Ea nu por- 

neşte dela concepte, ci dela experiența comună și pune deci 

la bază ceva existent. Dar acest teren se scufundă dacă nu e 

aşezat pe stânca neclintită a ceea ce-i absolut necesar. Dar chiar 

această stâncă pluteşte fără sprijin, dacă în afară de ea și supt 

ea mai este încă spaţiu gol, şi dacă ea nu umple singură totul, 

nelăsând niciun loc pentru întrebarea dece, adică fiind, după rea- 

litate, infinită. 

Dacă există ceva, ori şi ce ar fi, atunci trebuie să se şi admită 

a 
  

apoi e ipostasiat, în sfârşit e personificat chiar, precum vom arăta 

îndată, printrun progres patural al raţiunii spre desăvârşirea unităţii, 

deoarece unitatea regulativă a experienţei nu se întemeiază pe fenomene 

înseşi (numai pe senzibilitate), ci pe legarea diversului lor prin intelect 

(într'o apercepție), prin urmare unitatea realităţii supreme şi desăvârşita 

determinabilitate (posibilitate) a tuturor lucrurilor pare a se găsi într'un 

intelect suprem, deci într'o inteligenţă.
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că există oareşcare lucru în mod necesar. Căci contingentul exi- 

stă numai supt condiţiunea altui lucru ca o cauză a sa, şi ace- 

laş raţionament se aplică şi acesteia până ce se ajunge la o cauză 

care nu e contingentă şi chiar deaceea există fără condiţie în 

mod necesar, Acesta este argumentul pe care raţiunea îşi în- 

temeiază progresul spre fiinţa originară. 

Or, raţiunea caută un concept al unei fiinţe care să se potri- 

vească pentru o astfel de prerogativă a existenţei cum e nece- 

sitatea necondiționată, nu atât pentru a conclude apoi a priori 

dela conceptul acestei ființe la existenţa ei, (căci dacă S'ar în- 

cumeta aceasta, atunci ar trebui să cerceteze în general numai 

între simple concepte şi n'ar avea nevoie să pună la bază o exi- 

stenţă dată), ci numai pentru a găsi, între toate conceptele lu- 

crurilor posibile, pe acela care nu are în sine nimic ce ar contra- 

zice necesitatea absolută. Căci faptul că trebuie să existe doar 

ceva în mod absolut necesar, ea îl crede acuma bine stabilit 

prin primul raţionament. Or, dacă ea poate înlătura tot ce nu se 

împacă cu această necesitate afară de un lucru, atunci acest 

lucru este fiinţa absolut necesară, fie acum că am putea înţe- 

lege necesitatea ei, adică am putea-o deriva numai din conceptul 

ei, sau ba. 
Or, acel lucru al cărui concept conţine în sine un răspuns, 

fără greş în toate şi din toate punctele de vedere, oricând se 

pune întrebarea „dece'“, acel lucru care e suficient pretutindeni: 

ca condiţiune, pare a fi chiar deaceea ființa potrivită pentru ne- 

cesitatea absolută, deoarece, posedând ea însăş toate condiţiu- 

nile pentru tot ce-i posibil, nu are nevoie de nicio condiţie, ba 

chiar nici nu e susceptibilă de ea, prin urmare satisface, cel puţin. 
într'o privinţă, conceptul necesităţii necondiționate, ceeace nu 

poate face în acelaş grad niciun alt concept, care, fiind defec- 

tuos și având nevoie de completare, nu arată un atare caracter 

de îndependenţă de toate condiţiunile ce ar fi să mai urmeze. E 

adevărat că de aci încă nu se poate conclude cu certitudine că 

ceea ce nu conţine în sine condiţiunea supremă şi completă din. 

toate punctele de vedere ar trebui să fie deaceea însuş condiţio- 

nat după existenţa sa; dar îi lipseşte totuş singurul caracter al



Secţia 3-a. Despre argumentele rațiunii etc. 487 

existenţei necondiționate care face raţiunea capabilă să cunoască, 

printe'un concept a priori, o fiinţă oarecare ca necondiționată. 

Conceptul unei ființe de realitate supremă sar potrivi deci, 

între toate conceptele lucrurilor posibile, cel mai bine pentru con- 

ceptul unei fiinţe necondiţionat-necesare, şi chiar dacă şi nu-l 

satisface pe acesta în mod complet, totuș noi n'avem nicio ale- 

gere, ci ne vedem nevoiţi a ne ţinea de el, deoarece noi nu putem 

arunca în vânt existenţa unei fiinţe necesare, dar dacă o admitem, 

-noi nu putem găsi totuş, în întregul câmp al posibilităţii, nimic 

ce ar putea ridica o pretenţie întemeiată la o astfel de prerogativă 

în existenţă. 

Aşa este deci mersul natural al raţiunii omeneşti: Mai întâiu 

ea se convinge de existența vreunei fiinţe necesare. In aceasta ea 

recunoaşte o existență necondiționată. Acuma, ea caută concep- 

tul a ceea ce-i independent de toată condiţiunea, şi găseşte a- 

cest concept în 'ceea ce însăș este condiţiunea suficientă pentru 

toate celelalte, adică în ceeace conţine toată realitatea. Dar tota- 

Jitatea fără limite este unitate abșolută şi implică conceptul unei 

fiinţe unitare, anume al fiinţei supreme, şi astfel conclude rațiu- 

nea că fiinţa supremă există ca principiu originar al tuturor lu- 

<rurilor în mod absolut necesar. 

Acestui concept nu i se poate contesta o anumită temeinicie 

când e vorba de a lua anumite hotăriri, anume de a stabili în 

ce să punem existenţa unei fiinţe necesare odată ce am admis-o 

şi am convenit că trebuie să o apărăm; căci atunci nu putem alege 

-mai potrivit sau, mai bine zis, nu avem nicio alegere, ci suntem 

nevoiţi de a da votul nostru unităţii absolute a realităţii complete 

ca izvorului originar al posibilităţii. Dacă însă nu ne împinge 

pimic de a ne hotări, şi am amâna mai bine toată afacerea până 

ce, prin deplina greutate a argumentelor, am fi constrânși a con- 

simţi, adică dacă nu e vorba decât de a judeca cât ştim despre 

această problemă şi ce ne măgulim numai a şti: atunci raţiona- 

-mentul de mai sus nu apare nicidecum în lumină așa de avan- 

ajoasă şi are nevoie de favoare pentru a înlocui lipsa titlurilor 

sale legitime. 

Intr'adevăr, dacă lăsăm totul ca bine stabilit aşa cum ni se
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prezintă aci, anume că, mai întâi, dela oarecare existenţă dată, 

(în orice caz şi numai dela a mea proprie), se poate conclude 

în mod exact la existența unei ființe necondiţionat-necesare, în 

al doilea rând, că o ființă care conţine toată realitatea, deci şi 

toată condiţia, eu trebuie să o consider ca absolut necondiţio- 

nată, prin urmare că conceptul unui lucru ce se potriveşte pen- 

tru necesitatea absolută e aflat prin aceasta: atunci totuşi nu se 

poate conclude de aci, că conceptul unei fiinţe limitate, care n'are 

realitatea supremă, e, din această cauză, în contradicţie cu nece- 

sitatea absolută. Căci, deşi eu nu găsesc în conceptul său ne- 

condiţionatul, care implică acum totalitatea condiţiunilor, totuş 

de aci nu se poate conclude nicidecum, că existența sa trebue 

să fie, chiar din această cauză, condiţionată; aşa cum într'un 

silogism raţional disjunctiv eu nu pot zice: unde o anumită con- 

diţie, (anume aci cea a întregimii cu privire la concepte), nu este, 
acolo nu este nici condiţionatul. Dimpotrivă, ne rămâne îngăduit 

să le considerăm, totașa de bine, pe toate celelalte fiinţe limitate 

ca necondiționate, deşi nu putem conclude necesitatea lor din 

conceptul general ce-l avem despre ele. In acest fel însă, acest 
argument nu ne-ar fi procurat nici cea mai neînsemnată noți- 

une despre însuşirile unei fiinţe necesare şi n'ar fi izbutit nicăiri 
ceva. 

Totuș, acestui argument îi rămâne o anumită importanţă şi 

autoritate care încă nu i se poate lua îndată din cauza acestei 

insuficiențe obiective, Căci puneţi că ar exista obligaţiuni cari 

ar fi prea exacte în ideea raţiunii, dar fără de nicio realitate 

de aplicare faţă de noi înşine, adică fără de impulsuri, dacă nu 

S'ar presupune o fiinţă supremă care ar putea da legilor practice 

efect şi greutate: atunci am avea totuş o obligaţie de a urma 

conceptele, cari, deşi ar putea să fie neîndestulătoare din punct 
de vedere obiectiv, totuş sunt hotăritoare după măsura raţiunii 
noastre, şi în comparaţie cu cari noi nu cunoaştem doar nimic 

mai bun şi mai convingător. Datoria de a alege ar răsturna aci, 
printr'un adaos practic, nehotărirea speculaţiunii, ba raţiunea 
n'ar găsi nici chiar înaintea sa, ca înaintea celui mai blând 
judecător, nicio justificare, dacă din motive urgente, deşi nefiind
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bine lămurită, n'ar fi ţinut seama de aceste argumente ale ju- 

decăţii sale, cari sunt cel puţin cele mai bune ce cunoaștem. 

Acest argument, deşi de fapt e transcendental, întrucât se în- 

temeiază pe insuficienţa internă a contingentului, este totuș atât 

de simplu şi natural, încât corespunde simțului omenesc celui 

mai comun de îndată ce numai a fost îndreptat spre el. Vedem 

lucrurile schimbându-se, născându-se şi pierind; ele, sau cel 

puţin starea lor, trebue să aibă o cauză. Despre oricare cauză 

însă, care ar putea fi dată cândva în experienţă, se poate pune 

iarăş chiar aceeaş întrebare. Unde să punem deci cauzalitatea 

supremă mai cu drept decât acolo unde e şi cea mai înaltă cau- 

zalitate, adică în acea ființă care conţine în sine, în mod originar, 

rațiunea suficientă pentru efectul posibil, şi al cărei concept se 

şi înfăptuește foarte lesne prin unicul caracter 'al unei perfec- 

ţiuni atotcuprinzătoare. Această cea mai înaltă cauză noi 0 con- 

siderăm deci ca absolut necesară, deoarece găsim că e absolut 

necesar de a ne urca până la ea, şi nu găsim temeiu de ao 

depăşi, Deaceea vedem la toate popoarele cum prin cel mai 

orb politeism lucesc totuș câteva scântei ale monoteismului, spre 

care nu conduce reflexiunea şi speculaţiunea adâncă, ci numai 

un mers natural, devenit încetul cu încetul inteligibil, al inte- 

lectului comun. 

Prin raţiunea speculativă nu sunt posibile decât trei moduri 

de a dovedi existenţa lui Dumnezeu. 

Toate căile pe cari am vrea să pornim în acest școp său în- 

cep dela experienţa determinată şi dela constituţia osebită, cu- 

noscută prin această experienţă, a lumii noastre senzibile şi se 

urcă de aci după legile cauzalităţii până la cauza cea mai înaltă 

în afară de lume; sau ele nu pun la bază decât în mod empiric 

o experienţă nedeterminată, adică o existenţă oarecare; sau, în 

. sfârşit, ele fac abstracţie de toată experienţa şi conclud, cu de- 

săvârşire a priori, din simple concepte la existenţa celei mai 

înalte cauze. Întâia dovadă este cea fizico-teologică, a doua cea 

cosmologică, a treia cea ontologică. Mai multe nu există, şi mai 

multe nici nu pot exista. 

Voiu arăta că raţiunea nu poate face nimic nici pe o cale
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(cea empirică) şi totaşa de puţin pe cealaltă (cea transcenden- 

tală) şi că ea înzadar își întinde aripile pentru a trece, prin 

simpla putere a speculațiunii, dincolo de lumea senzibilă. In ce 

priveşte însă ordinea în care aceste feluri de dovadă trebuese 

prezintate examinării, ea va fi tocmai inversă față de cea ur- 

mată de raţiunea năzuind a se lărgi încetul cu încetul şi în 

care noi am şi pus-o întâiu. Căci se va arăta că, deşi expe- 

riența dă întâiul prilej, totuş numai conceptul transcendental 

conduce raţiunea în această năzuință a ei şi îi fixează ţinta în 

toate încercările de acest fel pe cari şi le-a propus. Voiu în-" 

cepe deci cu examinarea dovezii transcendentale şi voiu vedea 

apoi ce poate face adaosul empiric pentru sporirea puterii sale: 
doveditoare. 

Capitolul al treilea 

Secţiunea a patra 

Despre imposibilitatea unei dovezi onfologice 
despre existența lui Dumnezeu 

Din cele expuse până acuma se vede lesne că conceptul unei | 
fiinţe absolut necesare este un concept pur al raţiunii, adică o 
simplă idee, a cărei realitate obiectivă e încă departe de a fi. 
dovedită numai prin faptul că rățiunea are nevoie de ea, care: 
şi dealtfel dă numai indicație pentru o întregime anumită, deşi 
inaccesibilă şi serveşte, bine zis, mai mult pentru a limita inte-. 
lectul decât de a-l întinde asupra unor obiecte nouă, Or, aci 
se găseşte faptul straniu şi paradoxal că concluziunea dela o. 
existență dată în general la o existenţă oarecare absolut nece-- 
sară pare a fi imperioasă şi exactă şi noi totuş avem cu desă- 
Vârşire împotriva noastră toate condiţiunile necesare intelectului: 
pentru a-şi face un concept despre o atare necesitate. 

S'a vorbit în toate timpurile despre ființa absolut necesară 
şi s'a cheltuit muncă nu atât pentru a înţelege dacă şi cum s'ar: 
putea gândi -humai. cuinva un lucru de acest fel, ci mai mult
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pentru a dovedi existenţa ei. Or, o definiţie nominală a acestui 

„concept e ce-i drept foarte uşoară, anume că e ceva a cărui 

neexistență e imposibilă; dar prin aceasta nu devenim cu nimic 

„mai instruiți cu privire la condiţiunile cari fac imposibil de a 

considera existența unui lucru ca absolut cu neputinţă de gân- 

dit, şi cari bine zis sunt ceea ce vrem să ştim anume dacă prin 

acest concept noi ne gândim ceva în general sau ba. Căci a 

arunca la o parte prin cuvântul „necondiţionat“ toate condi- 

şiunile de cari intelectul -are oricând nevoie, nu mă face încă 

de loc să înţeleg, dacă, în acest caz, printr'un concept al unei 

fiinţe absolut necesare mai gândesc ceva sau poate nu gândesc 

absolut nimic. 

Ba mai mult:. sa mai crezut pedeasupra că acest concept, 

ziscat aşa numai la întâmplare şi devenit apoi foarte curent, se 

poate explica printr'o mulțime de exemple, aşa că toată cerce- 

tarea ulterioară cu privire la inteligibilitatea sa a părut cu totul 

inutilă, Orice propoziţie geometrică, d. e. că un triunghiu are 

rei unghiuri, este absolut necesară, şi s'a vorbit astfel despre 

un obiect care se află cu totul în afară de sfera intelectului 

nostru, ca şi cum s'ar fi înţeles prea bine ce avea să se spună 

„cu acest concept. 
, 

Toate exemplele date sunt luate, fără excepţie, numai din 

judecăţi, dar nu din lucruri şi din existența lor. Necesitatea ne- 

condiţionată a judecăților însă nu e o necesitate absolută a lu- 

crurilor, Căci necesitatea absolută a judecății este numai o ne- 

cesitate condiţionată a lucrului sau a predicatului în judecată, 

Propoziția precedentă nu spunea că trei unghiuri sunt absolut 

necesare, ci: supt condiţiunea că un triunghiu este (e dat), şi 

trei unghiuri (în el) sunt în mod necesar. Totuş această ne- 

cesitate logică a dovedit, în iluzia sa, O putere atât de mare 

încât, după ce ne-am făcut despre un lucru un concept a priori 

stabilit în aşa mod ca, după părerea noastră, existența sa fie 

“cuprinsă în sfera sa „s'a crezut că putem conclude de aci cu 

certitudine că, deoarece obiectului acestui concept i se cuvine 

existenţa în mod necesar, adică supt condiţiunea câ pun acest 

„lucru ca dat (existent), şi existenţa sa e pusă în mod necesar
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(după regula identităţii), şi că această ființă deci este, ea însăş, 

absolut necesară, deoarece existența ei e gândită totdeodată 

într'un concept, luat după plac, şi supt condiţiunea că eu pun 

obiectul acestui concept. 
Dacă, într'o judecată identică, eu suprim predicatul şi pă- 

„strez subiectul, atunci se iveşte o contradicţie, şi deaceea zic: 
predicatul i se cuvine subiectului în mod necesar. Dacă suprim 
însă subiectul împreună cu predicatul, nu rezultă nicio contra- 
dicţie; căci nu mai există nimic ce ar putea fi contrazis. A pune 
un triunghiu şi a suprima totuş cele trei unghiuri ale sale, e 
contradictoriu; dar a suprima triunghiul împreună cu cele trei 
unghiuri ale sale, nu e contradicţie. Totaşa e şi cu conceptul 
unei fiinţe absolut necesare. Dacă suprimaţi existența ei, atunci 
voi suprimaţi lucrul însuş cu toate predicatele sale; de unde să 
vină atunci contradicţia? Nu e nimic din afară ce ar putea fi 
contrazis, căci lucrul n'are să fie din afară necesar; dinăuntru 
tot nimic, căci prin suprimarea lucrului însuş voi ați suprimat 
deodată şi toate dinăuntru. „Dumnezeu e atotputernic“ aceasta 
este o propoziţie necesară, Atotputernicia nu poate ki suprimată, 
dacă puneţi o zeitate, adică o fiinţă infinită cu al cărei concept 
e identic Dumnezeu. Dar dacă ziceţi: „Dumnezeu nu e nimic“, 
atunci nu e dată nici atotputernicia, nici vreun altul din predi- 
catele sale; căci ele sunt înlăturate toate odată cu subiectul, şi 
in această cugetare nu se arată nici cea mai neînsemnată con- 
tradicţie, 

Aţi văzut deci că, dacă Suprim predicatul unei ju- 
decăţi împreună cu subiectul, nicicând nu se poate ivi o contra- 
dicţie internă, predicatul fie care vrea. Acuma nu vă mai ră- 
mâne niciun pretext decât că trebuie să ziceţi: există subiecte 
cari nu pot fi nicidecum suprimate, cari trebuie deci să rămână. Aceasta însă ar fi identic cu a zice: 
necesare; 

există subiecte absolut 
o presupoziţie de a cărei exactitate eu tocmai m'am 

îndoit şi a cărei posibilitate voi aţi vrut să mi-o demonstrați. 
Căci eu nu-mi pot face nici cel mai neînsemnat concept despre 
un lucru care, dacă ar fi suprimat cu totate predicatele sale, ar lăsa în urmă o contradicţie; şi fără de contradicţie, eu n'am,
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prin simple concepte pure a priori, niciun criteriu al impo- 

sibilităţii. 
| 

Impotriva tuturor acestor raționamente generale, (cărora nu 

se poate sustrage niciun om), voi mă provocaţi printr'un caz 

pe care îl prezentaţi ca o dovadă de fapt: că există totuş un 

concept şi anume nuinai acesta unic, deoarece neexistența sau 

suprimarea obiectului său ar fi o contradicţie în sine însăş, şi 

acesta este conceptul fiinţei celei mai atotreale. Ea are, ziceţi, 

toată realitatea, şi că voi sunteţi în drept a admite o atare ființă 

ca posibilă, (ceeace consimt deocamdată, deşi conceptul ce nu 

se contrazice încă e departe de a dovedi posibilitatea obiec- 

tului) *). Or, în toată realitatea e cuprinsă totodată şi existența; 

prin urmare existența se află în conceptul despre ceva posibil. 

Or, dacă acest lucru e suprimat, atunci e suprimată posibilitatea 

internă a lucrului, ceeace e contradictoriu. 

Răspund: Aţi căzut acuma într'o contradicţie, când în con- 

ceptul unui lucru, pe care aţi vrut să-l gândiţi numai după 

posibilitatea sa, aţi introdus acuma, supt oricare nume asctins 

ar fi, conceptul existenţei sale. Dacă vă îngăduim aceasta, 

voi, după aparenţă, aţi câştigat jocul, dar de fapt n'aţi spus 

nimic; căci aţi comis o simplă tautologie. Vă întreb: este oare 

propoziţia „Acest sau acel lucru (pe care vi-l acord ca posibil, 

fie el care ar fi), există”, este, Zic, această propoziţie o propo- 

ziţie analitică sau sintetică? Dacă e analitică, atunci prin exi- 

stența lucrului voi nu adăogaţi nimic la cugetarea despre acest 

lucru; dar, în acest caz, sau cugetarea, care e în voi, ar trebui 

să fie lucrul însuş, sau voi aţi presupus O existenţă ca aparţi- 

  
a 

  ÎI
 

*) Conceptul e totdeauna posibil când nu se contrazice. Acesta este 

criteriul logic al posibilităţii, şi prin aceasta se deosebeşte obiectu său 

de nihil negativum. Dar, cu toate aceste, el poate fi un con 

cept gol, dacă nu se arată în mod osebit realitatea obiectivă a sinte- 

eace se întemeiază însă totdeauna, 

zei prin care se produce conceptul; ce nsă tot 

, i 
osibile şi nu pe 

” ă i incâpii ienţei p 

cum s'a arătat mai sus, pe principii ale experi 
r 

icţiei 
tizează 

principiul analizei (pe principiul contradicţiei). Aceasta Ni ae tat 

de a nu conclude dela posibilitatea conceptelor (cea logic 

la posibilitatea lucrurilor (cea reală).
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nând posibilităţii, pretinzând apoi a conclude existența din 
posibilitatea internă, ceeace nu-i nimic decât o mizerabilă tau- 
tologie. Cuvântul „realitate“, care în conceptul lucrului sună 
altfel decât „existenţa“ în conceptul predicatului, nu rezolvă 
chestiunea. Căci, dacă şi numiţi tot ce puneţi, (fără a deter- 
mina ceeace puneţi), realitate, voi aţi pus acuma şi adoptat ca 
real lucrul cu toate predicatele sale în conceptul subiectului, 
iar în predicat voi îl repetaţi numai Mărturisind dimpotrivă, 
cum după dreptate orice om inteligent trebuie să mărturisească, 
cumcă orice propoziţie existențială e sintetică, cum vreţi atunci 
să afirmaţi că predicatul existenței nu se lasă suprimat fără 
contradicţie? când acest privilegiu li se cuvine propriu zis numai 
propoziţiilor analitice, al căror caracter se întemeiază chiar pe 
acest fapt. 

Aş nădăjdui fără îndoială să nimicesc această subtilă arguţie 
fără multă vorbă printr'o determinare exactă a conceptului exi- 
stenței, dacă n'aș fi găsit că iluzia izvorând din confundarea 
unui predicat logic cu unul real (adică a determinațiunii unui 
lucru) respinge aproape toată lămurirea. Ca predicat logic 
poate servi tot ce vrem, chiar şi subiectul poate deveni predi- 
catul său propriu; căci logica face abstracţie de tot conţinutul. 
Dar determinațiunea este un predicat care se adaogă la con- 
ceptul subiectului şi îl sporeşte. Ea nu trebuie deci să fie 
acuma conținută în el, 

A fi nu este, se vede lămurit, un predicat real, adică un 
concept despre ceva ce se poate adăoga conceptului unui lucru. 
Acest cuvânt exprimă numai poziţiunea unui lucru sau a 
unor anumite determinaţiuni în sine. In întrebuințarea  lo- 
gică, acest verb este numai copula unei judecăţi. Propoziția 
„Dumnezeu este atotputernic” conţine două concepte cari își 
au obiectele lor: Dumnezeu şi atotputernicia; cuvințelul „este“ 
nu e încă un predicat pedeasupra, ci numai ceeace pune predi- 
catul în relaţie cu subiectul. Or, dacă iau subiectul (Dumne- zeu) cu toate predicatele sale, (între cari se află şi atotputerni- 
cia), şi zic: „Dumnezeu este“ sau „Este un Dumnezeu“, atunci eu nu adaog un predicat nou la conceptul despre Dumnezeu,
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ci pun numai subiectul în sine cu toate predicatele sale, şi 

anume obiectul în relaţie cu conceptul meu. Amândouă trebuie 

să conţină exact acelaş lucru, și deaceea la conceptul care ex- 

primă numai posibilitatea nu se poate adăoga nimic mai mult 

prin faptul că eu gândesc obiectul său ca absolut dat (prin ex- 

presiunea „el este”). Şi astfel, realul nu conţine nimic mai mult 

decât ceeace e numai posibil. O sută de galbeni reali nu conţin 

câtuş de puţin mai mult decât o sută de galbeni posibili. Căci, 

deoarece aceştia înseamnă conceptul, aceia însă obiectul şi po- 

ziţiunea sa în sine „atunci, în cazul când acesta ar conţinea mai 

mult decât acela, conceptul meu n'ar exprima întregul obiect 

şi nici n'ar fi deci conceptul lui adecvat. Dar, în averea mea 

e mai mult în cazul sutei de galbeni reali decât în cazul sim- 

plului concept al lor, (adică al posibilităţii lor). Căci, în reali- 

tate, obiectul nu e conţinut numai în mod analitic în conceptul 

meu, ci se adaogă, în mod sintetic, la conceptul meu, (care e o 

determinaţiune a stării mele), fără ca prin această existenţă în 

afară de conceptul meu aceşti o sută de galbeni gândiţi să fie 

sporiţi, ei înşişi, câtuş de puţin. 

Dacă deci gândesc un lucru, prin cari şi prin câte predi- 

cate vreau, (chiar în determinarea desăvârşită), atunci prin 

faptul că mai adaog „Acest lucru este'“, nu i se adaogă lucru- 

lui absolut nimic. Căci, dealtfel, n'ar exista acelaș lucru, ci 

mai mult decât gândesc în concept, şi eu n'aş putea zice că 

există chiar obiectul conceptului meu. Şi chiar dacă îmi gândesc 

întrun lucru toată realitatea afară de una, atunci, prin faptul 

că zic „Un atare lucru defectuos există“, nu se adaogă reali- 

tatea ce lipseşte, ci el există chiar cu acelaş defect care-l afecta 

când l-am gândit; dealtminteri ar exista alt ceva decât ceeace 

am gândit. Or, dacă îmi gândesc o ființă ca cea mai înaltă rea- 

litate (fără defect), mai rămâne încă totuș întrebarea, dacă 

=xistă sau ba. Căci, deși în conceptul meu despre conţinutul 

real posibil al unui lucru în general nu lipseşte nimic, totuş mai 

lipseşte ceva în raportul cu toată starea mea de gândire; anume 

cumcă cundaşterea acelui obiect e posibilă şi a posteriori. Şi 

aci se arată şi cauza dificultății ce domnește în această privinţă.
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Dacă ar fi vorba de un obiect al simțurilor, atunci n'aş putea 

confunda existenţa lucrului cu simplul concept al lucrului. Căci, 

prin concept, obiectul e gândit numai în acord cu condiţiunile 

generale ale unei cunoașteri empirice posibile în general, prin 

existență însă e gândit ca fiind conţinut în contextul întregei 

experiențe; dacă deci, prin legătura cu conţinutul întregei ex- 
perienţe, conceptul despre obiect nu se sporeşte câtuş de puţin, 
gândirea noastră însă dobândește prin el o percepţie posibilă 
mai mult. Dimpotrivă, dacă vrem să gândim existența numai 

prin categoria pură, atunci nu e de mirare că nu putem indica 

nici un criteriu pentru a o deosebi de simpla posibilitate. 
Conceptul nostru despre un obiect poate conţinea deci ce şi 

cât vrea, noi trebuie totuș să-l depăşim pentru a atribui obiectu- 
lui existenţă. La obiectele simțurilor aceasta se întâmplă prin 
înlănţuirea cu vreuna din percepțiile mele după legi empirice; 
dar pentru obiecte ale cugetării pure nu există absolut niciun 
mijloc de a cunoaşte existența lor, deoarece ea ar trebui cu- 
noscută cu desăvârşire a priori,-conştiința noastră a toată exi- 
stenţa însă, (fie nemijlocit prin percepţie, sau prin raționamente 
cari leagă ceva cu percepţia), aparţine cu totului tot unităţii 
experienței, şi o existenţă în afară de acest câmp nu poate fi 
declarată, ce-i drept, în mod absolut ca imposibilă, dar ea este 
o presupoziţie pe care nu o putem justifica prin nimic. 

Conceptul unei ființe supreme este o idee în multe privințe 
foarte utilă; dar chiar pentrucă nu e decât idee, ea e cu totul 
incapabilă să lărgească, numai cu ajutorul său propriu, cunoaș- 
terea noastră cu privire la ceeace există. Ea nu e în stare nici 
atâta ca să ne instruiască cu privire la posibilitatea unei plura- 
lităţi. Criteriul analitic al posibilităţii, care consistă în faptul că 

Te neg e Et con e i pm Îi , ; a legea tuturor însuşirilor reale 
într un lucru e o sinteză, despre posibilitatea căreia noi nu 

pecie șiciu ecă meg utție u nc unt Sat in pod 
aci, dat fiind că criteriul osia” judecată " Se a loc 
buie căutat oricând numai, în | ei a sa ferilor area e | experienţă, căreia însă nu-i poate
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aparţinea obiectul unei idei; atunci rehumitul Leibniz a fost 

departe de a face ceeace se măgulea a fi ajuns, anume să în- 

țeleagă a priori, după cum vroia el, posibilitatea unei fiinţe 

ideale atât de sublime. 

Cu dovada ontologică (cartesiană), atât de renumită, care 

vrea să demonstreze prin concepte existența unei ființe su- 

preme „e pierdută toată munca și truda, şi un om ar putea în- 

tradevăr deveni din simple idei totaşa de puţin mai bogat în 

cunoașteri, ca şi un comerciant în avere, dacă, pentru a-şi în- 

drepta situaţia, el ar vrea să adaoge stării cassei sale câteva 

zerouri. 

Capitolul al treilea 

Secţiunea a cincea 

Despre imposibilitatea unei dovezi cosmologice 

despre existența lui Dumnezeu 

Era ceva cu totul nenatural şi o simplă inovaţie scolastică de 

a vrea să scoţi dintr'o idee schiţată în mod arbitrar existența 

chiar a obiectului ce-i corespunde. De fapt, acest lucru nu 

S'ar fi încercat nicicând pe această cale, dacă n'ar fi precedat 

trebuinţa raţiunii de a admite pentru existenţa în general ceva 

necesar „(la care să ne putem opri în urcare), şi dacă rațiunea, 

dat fiind că această necesitate trebuie să fie necondiționată și 

certă a priori, n'ar fi fost constrânsă să caute un concept care 

să satisfacă pe cât se poate o astfel de cerere şi să facă a se 

cunoaşte, cu desăvârşire a priori, o existenţă. Or, acest concep 

se credea că se găseşte în ideea unei fiinţe atotreale, şi astfe 

această idee a fost întrebuințată numai pentru cunoașterea 

mai determinată a unui lucru despre care toţi erau convinş, 

sau înduplecaţi acuma din altă parte să creadă câ trebuie să 

existe, adică a fiinţei necesare. Dar acest mers natural al ra- 

“iunii a fost disimulat, şi în loc să se sfârşească cu acest con-
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„cept, sa încercat de a începe cu el, pentru a deriva din el ne- 

cesitatea existenţei, pe care el nu era menit decât doar so 

completeze. Or, de aci a izvorit nenorocita dovadă ontologică. 

care nu conţine nimic pentru a satisface nici intelectul natural. 

şi sănătos, nici cercetarea metodică, 

Dovada cosmologică, pe care vrem s'o analizăm acuma, men- 
ţine legătura necesităţii absolute cu realitatea supremă; dar în: 

loc să concludă, ca cea precedentă, dela realitatea supremă la: 

necesitatea în existență, ea conclude, dimpotrivă, dela necesi-: 

tatea necondiționată, dată de mai înainte, a unei fiinţe oarecare: 

la realitatea ei nelimitată şi, din acest punct de vedere, aduce 

toate cel puţin pe calea unui raționament, nu ştiu dacă rațional 

sau raţiocinant, dar cel puţin natural şi care are cea mai mare: 

putere de convingere nu numai pentru intelectul comun, ci și: 

pentru cel speculativ; cum şi dealtfel acest raționament trage, 

pentru toate dovezile teologiei naturale, primele linii fundamen-- 

tale cari au fost totdeauna urmate şi vor fi urmate şi pe viitor, 
oricum şi ori şi cât am vrea să le împodobim şi să le ascundem 
prin fel de fel de ornamente. Această dovadă, pe care Leibniz. 
a mai numit-o a contingentia mundi, vrem s'o expunem și so: 

analizăm acuma. 

Ea e formulată astfel: Dacă există ceva, atunci trebuie să: 

existe şi o ființă absolut necesară. Or, cel puţin eu însumi exist; 
deci există o ființă absolut necesară. Minora conţine o expe- 
riență, majora conclude dela o experiență în general la exi- 

stența necesarului *). Aşadar, dovada începe bine zis dela ex- 

periență, prin urmare ea nu e dedusă cu desăvârșire a priori 

sau în mod ontologic, şi deoarece obiectul a toată experienţa: 
posibilă se cheamă lume, deaceea această dovadă se numeşte: 
cea cosmologică. Cum ea face abstracţie şi de toată însuşirea: 

  

”) Această argumentare e prea cunoscută pentru ca să fie nevoie de a: 

o expune aci pe larg. Ea se întemeiază pe pretinsa lege naturală trans- 
cendentală a cauzalităţii: că tot contingentul îşi are cauza sa, care. 
dacă iarăş e contingentă, trebuie să aibă deasemeni o câuză, până ce 
seria cauzelor olaltă subordonate trebuie să se oprească la o cauză: 

absolut necesară, fără de care ea n'ar fi nicicând completă.
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osebită a obiectelor. experienţei, prin care această lume sar 

putea distinge de oricare alta posibilă: ea se deosebeşte acuma 

prin denumirea sa şi de dovada fizico-teologică, care întrebuin- 

țează, ca argumente, observaţiuni scoase din constituţia osebită 

a lumii noastre senzibile. 

Dovada conclude acuma mai departe: ființa necesară poate 

fi determinată numai într'un singur fel, adică, având în vedere 

toate predicatele opuse posibile, numai prin unul din ele; prin 

“urmare ea trebuie să fie determinată în mod desăvârşit prin 

conceptul său. Or, despre un lucru nu e posibil decât un singur 

concept care îl determină în mod desăvârşit, anume conceptul 

'entis realissimi; prin urmare conceptul fiinţei celei mai atotreale 

e unicul prin care o ființă necesară poate fi gândită, adică o 

fiinţă supremă există în mod necesar. 

In acest argument cosmologic se întâlnesc atâtea principii 

zațiocinante, încât rațiunea speculativă pare a fi concentrat aci 

toată arta ei dialectică, pentru a produce cea mai mare aparenţă 

transcendentală posibilă. Vom lăsa însă un moment la o parte 

examinarea ei pentru a pune în evidenţă viclenia ei prin care 

ea dă drept argument nou un argument vechiu îmbrăcat în 

altă haină şi apelează la consimţământul duor martori, anume 

al unui martor raţional pur şi al altuia de atestare empirică, deşi 

totuş nu se prezintă decât primul singur și care-şi schimbă 

numai haina şi vocea pentru a fi luat drept al doilea. Pentru 

a-și dobândi o temelie bine aşezată, această dovadă se sprijina 

pe experiență şi îşi dă prin aceasta aparența că s'ar deosebi de 

dovada ontologică care-și pune toată încrederea numai în con- 

<epte pure a priori. De această experiență însă, dovada cos- 

mologică se serveşte numai pentru a face un unic pas, anume 

spre existenţa unei ființe necesare în general. Ce însuşiri are 

„aceasta, argumentul empiric nu o poate arăta, ci, în acest punct, 

rațiunea îşi ia rămas bun dela el pentru totdeauna şi, orientân- 

du-se numai după concepte, cercetează: ce anume însușiri tre- 

bue să aibă o ființă absolut necesară în general, deci care 

între toate lucrurile posibile conţine în sine condiţiunile cerute 

(requisita) pentru o necesitate absolută. Şi ea crede a găsi,
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numai și numai în conceptul unei fiinţe atotreale aceste rechizite 

şi conclude apoi: aceasta este ființa absolut necesară. Dar e clar 
că aci se presupune cumcă conceptul unei fiinţe de cea mai 

înaltă realitate satisface pe deplin conceptul necesităţii absolute 
în existenţă, adică se poate conclude dela aceea la aceasta; o 

propoziţie pe care a susţinut-o argumentul ontologic, pe care-l 

admitem deci în dovada cosmologică şi-l punem la bază, cu 
toate că vroisem doar să-l evităm. Căci, necesitatea absolută 
este o existenţă din simple concepte. Or, zicând: conceptul entis . 
realissimi e un atare concept, şi anume unicul care se potriveşte 

la existența necesară şi îi este adecvat, atunci trebuie să şi 

admit, că din el se poate conclude aceasta din urmă. Este deci, 
bine zis, numai dovada ontologică din simple concepte care în 
aşazisa dovadă cosmologică conţine toată puterea probatorie, 
şi pretinsa experiență e cu totul de prisos, poate pentru a ne 

conduce numai la conceptul necesităţii absolute, nu însă pentru 
a o expune pe aceasta întrun lucru oarecare determinat. Căci, 

îndată ce avem această intenţie, noi trebuie să părăsim numai- 

decât experienţa şi să căutăm între conceptele pure, care din 
ele ar conţinea oare condiţiunile posibilităţii unei ființe absolut 
necesare. - 

Dacă însă, în acest fel, se vede numai posibilitatea unei atari 
fiinţe, atunci e demonstrată şi existenţa sa; căci aceasta se 
cheamă totatâta ca: între tot posibilul este şi o ființă care im- 
plică necesitate absolută, adică această fiinţă există în mod ab- 
solut necesar. | 

Toate iluziile în raţionare se descopăr foarte lesne dacă le 
expunem în mod metodic. lată o astfel de expunere. 

Dacă-i exactă propoziţia: „Orice fiinţă absolut necesară este 
totodată fiinţa cea mai atotreală“, (ceeace constitue nervus pro- 
bandi al dovezii cosmologice), atunci această propoziţie, ca. 
toate judecăţile afirmative, trebuie să se poată converti cel puţin 
per accidens, deci „Unele ființe atotreale sunt totodată fiinţe: 
absolut necesare“. Or, un ens realissimum nu e deosebit prin 
nimic de altul, şi ceeace e valabil despre unele, conţinute supt 
acest concept, e valabil şi pentru toate. Deci, eu voiu putea con-
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verti propoziţia (în acest caz) şi în mod absolut, adică „Orice 

fiinţă atotreală este o fiinţă necesară”. Or, cum această propo- 

ziţie e determinată numai din conceptele sale a priori, simplul 

concept al fiinţei celei mai reale trebuie să implice şi necesitatea. 

ei absolută; ceeace susținea tocmai dovada ontologică şi nu 

vroia să recunoască cea cosmologică, totuş însă o punea, deşi 

pe ascuns, la baza concluziunilor sale. 

Astfel deci, calea a doua. pe care o ia raţiunea speculativă 

pentru a dovedi existența ființei supreme, nu numai că e totatât 

de înșelătoare ca şi cea dintâiu, ci ea mai are şi defectul de a 

comite o ignoratio elenchi, întrucât ne făgădueşte a ne duce pe 

o cărare nouă, dar după o ocolire scurtă ne readuce iarăş pe 

cea veche pe care o părăsisem din cauza ei. | 

Ceva mai sus eu am zis că în acest argument cosmologic se 

ascunde un întreg cuib de pretenții dialectice, pe care critica. 

transcendentală lesne îl poate descoperi şi distruge. Le voiu. 

înşira numai acuma, lăsând în seama cetitorului, acuma înde- 

mânatec, să urmărească mai departe şi să suprime aceste prin- 

cipii înşelătoare. 

Aci se găseşte deci d. ex.: |. principiul transcendental de a 

conclude dela contingent la o cauză, principiu ce are valoare 

numai în lumea senzibilă, în afară de ea însă n'are niciun înţeles. 

Căci conceptul numai intelectual al contingentului nu poate pro- 

duce nicio propoziţie sintetică cum e cea â cauzalităţii, ŞI prin 

cipiul cauzalităţii n'are nicio semnificaţie şi niciun criteriu de 

întrebuințare decât numai în lumea senzibilă; aci însă ar erefui 

să servească chiar pentru a trece dincolo de lumea senzibi i 

2. Raționamentul: de a conclude dela imposibilitatea unei sei 

infinite de cauze, supraordonate olaltă și date în lumea senzi ! e 

la o cauză primă, la care principiile întrebuinţării raţiunii nu a 

îndreptăţesc nici chiar în experienţă, încă mai puţin sea pu de 

întinde acest principiu dincolo de experienţă, (ese 9 ml 

acest lanţ nu poate fi nicidecum prelungit). 5, , a ; 

țumire cu sine însăş a raţiunii cu privire la desăvârşirea acestei 

y ” -Ixrură i condiţiunea fără 
serii prin faptul că „la urmă, se înlătură toată condiț loc 

de care doar niciun concept al unei necesităţi nu poate avea 19
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Şi cum, în acest caz, nu se poate înțelege nimic mai departe, se 

ia aceasta drept desăvârşire a conceptului său. 4. Confuziunea 

„posibilităţii logice a unui concept despre toată realitatea reunită 

(fără contradicţie internă) cu cea transcendentală, care are 

“nevoie de un principiu al posibilităţii de înfăptuire a unei sinteze 

-care iarăș însă nu se poate aplica decât în câmpul experienţelor 
posibile, etc. 

Artificiul dovezii cosmologice are numai scopul de a ocoli do- 
“vada existenței unei ființe necesare a priori prin simple concepte. 
dovadă care ar trebui dedusă în mod ontologic, ceeace însă nu 
ne simțim deloc în stare să facem. In acest scop, noi concludem 
dintr'o existenţă reală pusă la bază (dintr'o experienţă în gene- 
ral), pe cât se poate face, la o condiţie oarecare absolut ne- 
scesară a acestei existențe. In acest caz, noi n'avem nevoie să 
explicăm posibilitatea ei. Căci, dacă e dovedit că există, atunci 
„chestiunea posibilităţii sale e cu totul inutilă. Or, dacă vrem să 
determinăm mai departe această fiinţă necesară după constituția 
ei, atunci noi nu căutăm ceeace ajunge pentru a înţelege din 
“conceptul său necesitatea existenţei; căci, dacă am putea-o face, 
noi n'am avea nevoie de nicio presupoziție empirică; nu, noi 
“căutăm numai condițiunea negativă, (conditio sine qua non), 
fără de care o ființă n'ar fi absolut necesară. Or, aceasta ar 
merge bine în orice altfel de raționamente cari progresează dela 
0 consecință dată la principiul ei; din nefericire însă, aci, condi- 
ţiunea, cerută pentru necesitatea absolută, poate fi găsită numai 
într'o unică ființă, care deci ar trebui să conţină în conceptul său 
tot ce se cere pentru necesitatea absolută şi care, prin urmare, 
face posibilă o concluziune a priori a acestei necesități; adică 
eu aş trebui să pot conclude şi în mod invers: lucrul căruia i se 
“cuvine acest concept (al realităţii supreme) este absolut necesar, 
-şi dacă nu pot conclude în acest mod, (ceeace trebuie doar să 
mărturisesc, dacă vreau să evit dovada ontologică), atunci am 
„eşuat şi în noua mea cale şi mă aflu iarăş acolo de unde am 
pornit. Conceptul fiinţei supreme satisface fără îndoială a priori 
tuturor chestiunilor cari pot fi puse cu privire la determinaţiunile 
interne ale unui lucru, şi este, deaceea, un ideal fără seamăn,
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deoarece conceptul general îl arată totodată ca un individ între: 

toate lucrurile posibile. Dar el nu satisface nicidecum chestiunii“ 

despre existența sa proprie, ceeace era doar singurul lucru impor-: 

tant, şi, la întrebarea celui ce admitea existența unei fiinţe nece-- 

sare şi vroia numai să ştie care anume între toate lucrurile trebue- 

considerat ca atare, nu puteam răspunde: lată aci este fiinţa ne-- 

cesară, 

Se poate prea bine să fie îngăduit a admite existenţa unei: 

ființe de cea..mai înaltă suficiență reprezentând .cauza tuturor” 

efectelor posibile, pentru a înlesni raţiunii unitatea -principiilor” - 

de explicare pe care o caută, Dar, îndrăzneala de a zice chiar” 

„O atare fiinţă există în mod necesar” nu mai este expresiunea- 

modestă a unei ipoteze îngăduite, ci pretenţia arogantă a unei 

certitudini apodictige;., căci cunoaşterea a ceeace pretindem a: 

cunoaşte ca absolut necesar, trebuie să cuprindă ea însăş în- 

sine necesitate absolută. 

Toată problema idealului transcendental consistă: sau în a: 

găsi pentru necesitatea absolută un concept, sau pentru con- 

ceptul despre un lucru oarecare necesitatea absolută a acestui- 

lucru. Dacă putem una „trebuie să putem şi cealaltă; căci, ca: 

absolut necesar rațiunea nu recunoaşte decât ceeace e necesar 

din conceptul său. Dar, şi una și alta depăşesc cu desăvârşire” 

toate străduinţele cele mai încordate pentru â satisface în acest 

punct intelectul nostru, dar şi toate încercările, de a-l linişti cu- 

privire la această neputinţă a sa. J 

Necesitatea necondiționată de care avem așa de neapărată- 

nevoie ca ultim suport al tuturor lucrurilor, este adevărata pră- 

pastie pentru raţiunea omenească. Chiar eternitatea, orişicât 

de îngrozitor şi sublim ar descri-o un Haller, e departe de a 

face această impresie ameţitoare asupră minţii; căci ea mă 

soară numai durata lucrurilor, dar nu 0 susține. Nu ne puteri. 

apăra de acest gând, dar nici nu-l putem suporta, câ oi 

ce ne-o reprezintăm şi ca ceâ mai înaltă între toate iinţe e 

posibile, să spună aşazicând către sine: Eu sunt din vecie In 

vecie; pe lângă mine nu e nimic afară de ceea ce este cea 

ptin voinţa mea; dar de unde oare sunt eu? Aci se scufun
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toate supt noi, şi cea mai mare perfecţiune precum și cea mai 

mică pluteşte fără sprijin numai înaintea raţiunii pure, pe care 

nu o costă nimic de a face să dispară pe una şi pe alta fără 

cea mai neînsemnată piedică. 

Multe forţe ale naturii, cari îşi manifestează existenţa prin 

anumite efecte, rămân pentru noi nepătrunse; căci noi nu le 

putem urmări destul de deparie cu ajutorul observaţiei. Obiec- 
tul transcendental care stă la baza fenomenelor şi, cu el, cauza 

pentru care senzibilitatea noastră are aceste mai mult decât alte 

condițiuni supreme, rămân pentru noi lucruri nepătrunse, deși, 
dealtminteri, lucrul însuș e dat, dar numai nu e înțeles. Un 

ideal al raţiunii pure însă nu poate fi numit nepătruns, deoarece 

nu poate oferi altă garanţie a realităţii sale decât trebuința ra- 

ţiunii de a desăvârși cu ajutorul ei toată unitatea sintetică. Ne- 
fiind deci dat nici chiar ca obiect ce se .poate gândi, el nici nu 
este, ca atare, nepătruns; dimpotrivă, ca simplă idee, el trebuie 

să-şi aibă sediul şi rezolvarea în natura raţiunii şi, deci, să 
poată fi pătruns; căci chiar în aceasta consistă raţiunea că 
putem da socoteală, despre toate conceptele, opiniunile şi aser- 

ţiunile noastre, fie din principii obiective sau, dacă ele sunt 

simplă aparenţă, din principii subiective. 

Descoperirea şi explicarea aparenței dialectice 
in toate dovezile transcendentale despre o fiinţă necesară 

Cele două dovezi, expuse până aci, au fost transcendentale, 
adică au fost încercate în mod independent de principii empi- 
rice. Căci, deşi cea cosmologică pune la bază o experiență în 
general, ea totuş n'a fost dedusă din vreo însuşire osebită a 
experienţei, ci din principii pure ale raţiunii, în raport cu o 
existență dată prin conștiința empirică în general, şi ea pără- 
sește chiar această conducere, pentru a se sprijini numai pe 
concepte pure. Or, ce este oare în aceste dovezi transcenden- 
tale cauza aparenţei dialectice, dar naturale, care uneşte con- 
ceptele necesităţii şi ale realității supreme şi realizează şi ipos- 
tasiază ceeace poate fi doar numai o idee? Ce este oare cauza
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care ne obligă a admite, între lucrurile existente, ceva ca necesar 
în sine şi care ne face totuş, în acelaș timp, să ne oprim tremu- 
rând în faţa existenţei unei atari ființe ca înaintea unei prăpăstii, 
şi cum să facem ca raţiunea să se înțeleagă pe sine în acest punct 
şi ieşind din starea nesigură a unui asentiment timid şi tot- 
deauna iarăș retractat, să ajungă la înţelegere liniştită? 

E un lucru foarte remarcabil că, presupunând că ceva există, 

nu putem evita consecința că există şi ceva în mod necesar. 

Pe această concluziune prea naturală, (deşi pentru acest fapt, 
încă nu certă) se întemeia argumentul cosmologic. Pecând, ad- 

mițând despre un lucru orice concept vreau, eu găsesc că exi- 
stența sa nu poate fi reprezentată nicicând de mine ca absolut 

necesară, şi că nimic nu mă împiedică, poate să existe orice 

vrea, să gândesc neexistența sa, prin urmare că eu trebuie, 

ce-i drept, să admit, la ceeace există în general, ceva necesar, 

dar că nu pot gândi niciun singur lucru ca fiind el însuș ne- 
cesar în sine. Adică: eu nu pot desăvârși nicicând regresiunea 

la condiţiunile existenței fără a admite o ființă necesară, dar 

cu nu pot incepe nicicând cu ea. 
Dacă, la lucruri existente în general, eu trebuie să gândesc 

ceva necesar, dar nu sunt în drept să gândesc niciun lucru ca ne- 
cesar în sine, atunci urmează de aci în mod inevitabil că necesi- 

tatea şi contingența nu trebuie să privească şi să atingă lucrurile 

înseși, deoarece dealtminteri s'ar ivi o contradicţie; deci că nici- 

unul din aceste două principii nu e obiectiv, ci că ele pot fi în 

orice caz numai principii subiective ale raţiunii, anume, pe deo- 

parte, ca ea să caute pentru tot ce-i dat ca existent ceva ce-i ne- 

cesar, adică să nu se oprească nicicând altundeva decât la o 

plicare desăvârşită a priori, pe de altă parte însă să nu năc ăj- 

duiască nicicând această desăvârşire, adică să nu admită nimic 

empiric ca necondiţionat, dispensându-se prin aceasta de o 

explicaţie ulterioară. a 

In acest înţeles, amândouă aceste principii pot sta prea Pine 

lângă olaltă ca numai euristice şi regulatoare, cari nu satis ae 

nimic decât interesul formal al raţiunii. Căci un principiu zice: 

să filozofaţi aşa asupra naturii ca şi cum pentru tot ce apar
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“ţine existenţei ar fi dat un prim principiu necesar, numai pentru 

-a introduce în cunoaşterea voastră o unitate sistematică, urmă- 

zind o atare idee, anume un principiu suprem imaginar; celalalt 

“însă vă avertizează să nu admiteţi nicio singură determinaţiune, 

-care priveşte existenţa lucrurilor, drept un astfel de principiu 

suprem, deci ca absolut necesară, ci să vă ţineţi încă oricând 

«calea deschisă pentru o deducţiune ulterioară şi să o considerați 

.deci încă totdeauna ca fiind condiţionată. Dar, dacă tot ce se 

percepe în lucruri trebuie să fie considerat de noi ca necesar în 

-mod condiţionat, atunci deasemeni niciun lucru, (care ar fi dat 

“în mod empiric), nu poate fi considerat ca absolut necesar. 

„Rezultă însă de aci că voi trebuie să admiteţi absolut nece- 

-sarul în afară de lume, deoarece trebuie să servească numai ca 

principiu al celei mai mari unităţi posibile a fenomenelor, în 

-<alitate de temeiu suprem al lor, şi voi nu puteţi ajunge aci 
-nicicând în lume, doarece a. doua regulă vă ordonă să consi- 

„deraţi toate cauzele empirice ale unităţii totdeauna ca derivate. 
Filozofii. antichităţii considerau toată forma naturii ca fiind 

-contingentă, materia însă, după judecata raţiunii comune, ca 
originară şi necesară. Dacă însă ei ar fi privit materia nu câ 
“substrat al fenomenelor, în mod relativ, ci în sine după exi- 

stența ei, atunci ideea necesităţii absolute ar fi dispărut de 

“îndată. Căci nu este nimic ce leagă raţiunea de această exi- 

stenţă în mod absolut, ci ea o poate suprima în gândire tot- 

-deauna şi fără contradicție; tot numai în gândire însă se afla ne- 

-cesitatea absolută. Trebuia deci ca temeiul acestei convingeri 

“să fie un anumit principiu regulator. De fapt, şi întinderea şi 
-impenetrabilitatea, (cari la un loc constituesc conceptul de ma- 

terie), sunt principiul: empiric suprem al unităţii fenomenelor 
“Si acest principiu, întrucât e empiric necondiţionat, are în sine 

o însușire a principiului regulator. Totuş, deoarece orice deter- 

minaţiune a materiei, care constitue realul în ea, deci şi impe- 
netrabilitatea, este un efect (acţiune) care trebuie să-şi aibă 

-cauza sa şi e deci tot încă derivat, materia nu se potrivește 

“aşadar pentru ideea unei ființe necesare ca a unui principiu 

'al oricărei unităţi derivate; deoarece fiecare din însuşirile et
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reale, fiind derivată, nu e decât condiţionat-necesară şi poate 

fi deci suprimată în sine, prin aceasta însă toată existenţa ma- 

teriei ar fi suprimată, iar dacă acest lucru nu s'ar întâmpla, noi 

am fi atins, din punct de vedere empiric, principiul suprem at 

unităţii, ceeace e oprit prin al doilea principiu regulator, atunci 

urmează: că materia, şi, în general „ceeace aparţine lumii, nu 

se potriveşte pentru ideea unei ființe originare necesare ca a 

unui simplu principiu al celei mai mari unităţi empirice, ci că. 

această ființă trebuie pusă în afară de lume, deoarece, în acest. 

caz, noi putem deriva tot înainte, fără grijă, fenomenele lumii 

şi existenţa lor din alte fenomene, ca şi cum n'ar exista nicio: 

fiinţă necesară, şi totuş noi putem năzui neîncetat spre desă- 

vârșirea derivaţiunii, ca şi cum S'ar fi presupus o atare fiinţă. 

ca principiu suprem. o | 

După aceste consideraţiuni, idealul fiinţei supreme nu e: 

nimic altceva decât un principiu regulator al raţiunii de a consi- | 

dera toată legătura în lume ca şi cum ea ar izvori dintr'o cauză: 

necesară atotsuficientă, pentru a întemeia pe ea regula unei 

unităţi sistematice şi necesare după legi generale în explicarea 

acestei legături, şi nu este afirmațiunea unei existențe necesare 

în sine, Dar, totodată, e inevitabil de a ne reprezenta, cu aju- 

torul unei subrepțiuni transcendentale, acest principiu format: 

ca fiind constitutiv şi de a ne gândi această unitate în mod îpo- 

static, Căci aşa cum spaţiul, deoarece face dela origine posibile” 

toate figurile cari nu sunt decât diverse limitări ale lui, deşi: 

e numai un principiu al senzibilităţii, totuş e considerat <a un 

Ceva existent pentru sine şi ca un lucru dat a priori în sine, 

totașa se întâmplă în mod prea natural că, deoarece unitatea: 

sistematică a naturii nu poate fi pusă, în niciun fel, <a principiu 

al întrebuințării empirice a raţiunii noastre decât întrucât noi 

luăm ca temeiu ideea unei fiinţe atotreale ca suprema cauză, 

această idee e reprezentată, prin aceasta, câ un lucru real, şi 

acesta iarăş, fiind condiţia supremă, câ necesar, prin urmare e 

natural ca un principiu regulator să fie prefăcut într un Pa 

piu constitutiv; care substituire se manifestează prin faptu ; e. 

dacă această ființă supremă, care în raport cu lumea € abso'w
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(necondiţionat) necesară, eu o consider acuma ca lucru în sine, 
„această necesitate nu e susceptibilă de niciun concept şi deci 

ar fi trebuit să fi fost găsită în rațiunea mea numai ca o con- 

diţie formală a gândirii, nu însă ca o condiţie materială şi ipo- 

statică a existenţei. 

Capitolul al treilea 

Secţiunea a şasea 

Despre imposibilitatea dovezii fizicozteologice 

Dacă deci nici conceptul de lucruri în general, nici experi- 

enţa despre o existență în general nu poate da ceeace se cere, 
atunci mai rămâne un mijloc de a încerca dacă nu cumva o 

experiență determinată, deci cea a lucrurilor lumii prezente, na- 

tura şi ordinea lor ar da un argument care ne-ar ajuta să do- 

bândim în mod sigur convingerea despre existența unei fiinţe 

supreme. O atare dovadă am numi-o fizico-teologică. Dacă şi 

-aceasta ar fi imposibilă, atunci nicăiri nu e posibilă o dovadă sa- 

tisfăcătoare, din rațiune numai speculativă, pentru existența 
unei fiinţe care să corespundă ideii noastre transcendentale. 

După toate consideraţiunile de mai sus se va înțelege îndată 
că, la această chestiune, poate fi aşteptat foarte lesne un răs- 
puns scurt. Căci cum poate fi dată cândva o experiență care 
să fie adecvată unei idei? In aceasta doar consistă caracterul 

unei idei că o experienţă nu-i poate fi nicicând adecvată. Ideea 
transcendentală despre o fiinţă necesară originară și atotsufi- 

cientă, e atât de nemăsurat de mare şi se ridică la așa înălțime 

„sublimă deasupra a tot ce-i empiric şi oricând condiţionat, încât, 

pedeoparte, noi nu putem găsi nicicând destulă materie în ex- 
perienţă pentru a umplea un astfel de concept, pedealtăparte 
noi tot orbecăim în ceea ce-i condiţionat căutând totdeauna în 
zadar necondiţionatul, pentru care nicio lege a vreunei sinteze 
empirice nu ne dă un exemplu şi nici cel mai neînsemnat 
“indiciu.
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Dacă fiinţa supremă ar sta în acest lanţ al condiţiunilor, a- 

tunci ea însăş ar fi un membru al seriei ei și ar cere, ca și ceilalţi 

membri inferiori, în fruntea cărora ea e pusă, încă o cercetare 

ulterioară a unui principiu încă mai înalt de care depinde. Dacă, 

dimpotrivă, vrem să o desprindem din acest lanţ şi, conside- 

rând-o ca o fiinţă numai inteligibilă, să nu o cuprindem în 

seria cauzelor naturale: ce punte poate oare dura rațiunea în 

acest caz pentru a ajunge la ea? Deoarece toate legile trecerii 

dela efecte la cauze, ba chiar toată sinteza şi lărgirea cunoa- 

şterii noastre în general nu se raportează la nimic altceva decât 

la experiență posibilă, deci numai la obiectele lumii senzibile şi 

nu pot avea nicio semnificaţie decât cu privire la ele. 

Lumea prezentă ne oferă un atât de vast teatru de diversi- 

tate, ordine, finalitate şi frumuseţă, fie că urmărim acestea în 

nemărginirea spaţiului sau în diviziunea sa infinită, încât, chiar 

după cunoştinţele ce le-a putut dobândi aci slabul nostru in- 

telect, tot graiul e neputincios de a traduce impresiunea sa asu- 

pra unor atât de numeroase şi imense minuni, toate numerele 

pierd puterea de a măsura şi chiar gândurile noastre sunt lip- 

site de orice limite, astfel că judecata noastră asupra totalităţii 

trebuie să se prefacă într'o mirare mută, dar cu atât mai eloc- 

ventă, Pretutindeni vedem un lanț de efecte şi cauze, de sco- 

Puri şi mijloace, o regularitate în devenire sau dispariţie, şi în» 

trucât nimic n'a intrat dela sine în starea în care se află, a- 

ceastă stare arată tot mai departe spre un alt lucru ca fiind 

Cauza sa, care face necesară continuarea chiar aceleiaşi cer- 

cetări, aşa că, în acest fel, întregul univers ar trebui să se scu- 

funde în prăpastia neantului, dacă nu sar admite ceva ce, 

existând în mod originar şi independent pentru sine în afară 
de acest contingent infinit, l-ar susţinea şi, fiind cauza originii 

sale, ar asigura totodată durata sa. Această cauză supremă (cu 
Privire la toate lucrurile lumii), cât de mare să ne-o gândim? 

Lumea nu o cunoaşte după conţinutul ei întreg, încă mai 

Puțin știm să apreciem mărimea ei prin comparația Cu tot cei 
posibil. Ce ne împiedică însă pentruca, odată ce în privința 

cauzalității avem nevoie de o fiinţă ultimă şi supremă, noi să
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nu o punem totodată, după gradul de perfecţiune, deasupra 
a tot ce-ar mai fi posibil? ceeace putem înfăptui lesne, deși fără 
îndoială numai prin uşoara schiţare a unui concept abstract, re- 

prezentându-ne în el, ca substanță unitară, reunită toată per- 

fecţiunea posibilă ;un concept care e favorabil postulatului ra- 

ţiunii noastre, în economia principiilor, nu e supus în sine nici- 

unei contradicții și e priincios chiar lărgirii întrebuinţări râ- 

ţiunii în mijlocul experienţei prin conducerea ce o dă o atare 

idee spre ordine şi finalitate, 'nicăiri însă nu se împotriveşte, 

în mod hotărit, unei experiențe. 
Această dovadă merită a fi numită totdeauna .cu respect: Ea 

este cea mai veche, mai clară şi mai conformă cu raţiunea 0” 

menească comună. Ea înviorează studiul naturii, aşa cum €â 

însăș îşi are existența din el şi-şi dobândeşte de aci totdeaună 

puteri noui. Ea introduce scopuri și intenţii acolo unde obser” 

vaţia noastră nu le-ar fi descoperit dela sine, şi sporește cu- 

noştinţele noastre despre natură prin firul conducător al unei 

unităţi osebite, al cărei principiu se află în afară de naturâ- 

Aceste cunoştinţe influenţează însă ia rândul lor asupra cauzei 

lor, anume asupra ideii ce le provoacă, şi întăresc credință in 
tr'un creator suprem până la o convingere irezistibilă. 

N'ar fi deci numai desolant, ci şi cu totul zădarnic de â vrea 

să scădem cu ceva autoritatea acestei dovezi. Rațiunea, ne 

întrerupt ridicată prin aceste argumente atât de puternice ăi 

mereu crescânde supt mâinile ei, deşi argumente numai cop 

rice, nu poate fi apăsată prin niciun fel de îndoieli de subtil 

speculaţiune abstractă într'atâta încât să nu fie smulsă . di | 

orice nehotărîre chinuitoare, aşa ca dintr'un vis, printr'o priv -: 

aruncată de ea asupra minunilor naturii și maiestăţii clă “a 

universului, pentru a se ridica din mărime în mărime pân ană 

mărimea cea mai înaltă, dela condiţionat la condițiune: P 

la creatorul suprem şi necondiţionat. eace 

Dar, deşi noi n'avem nimic de obiectat împotriva a ce pe 

este raţional şi util în acest procedeu, ci că dimpotrivă ! su 

comandăm şi încurajăm, totuş noi nu putem aproba, P ; le 

acest motiv, pretenţiile pe cari acest argument ar vrea
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zidice cu privire la o certitudine apodictică și o adeziune ce 

n'ar avea nevoie de nicio favoare sau sprijin străin, şi nu 

poate strica nicidecum cauzei bune, dacă limbajul dogmatic al 

unui sofist arogant e redus la tonul moderaţiunii și modestiei 

cuvenit unei credințe, care e suficientă pentru liniştire, dar care 

nu poruncește supunere necondiționată. Susţin prin urmare că 

dovada fizico-teologică, nu poate demonstra nicicând singură 

existenţa unei fiinţe supreme, ci că ea trebuie să lase totdeauna 

în seama celei ontologice, (căreia-i serveşte numai ca introdu- 

ere), de a completa această lipsă, deci că aceasta din urmă 

<onţine totuş încă singurul argument posibil, (în cazul când 

pretutindeni are loc numai o dovadă speculativă), pe care nicio 

zaţiune omenească nu-l poate lăsa nebăgat în seamă. 

Momentele principale ale amintitei dovezi fizico-teologice 

sunt următoarele: 1. În lume se găsesc pretutindeni semne lă- 

murite ale unei orândueli instituite după o intenţie determinată 

cu mare înţelepciune, şi într'un tot de nedescrisă varietate a 

conţinutului precum și de nelimitată mărime a sferei; 2. Lucru- 

rilor lumii această orânduire telică le este cu totul străină şi 

le aparţine numai în mod contingent, adică natura unor lu- 

cruri diferite nu putea să se adapteze dela sine, prin atât de 

variate mijloace reunite, la scopuri finale determinate, dacă 

aceste mijloace n'ar fi fost alese şi întocmite chiar anume pen- 

tru aceasta printrun principiu raţional care să rânduiască lu- 

crurile, luând ca bază anumite idei; 3. Există deci o cauză 

sublimă și înţeleaptă (sau mai multe), care trebuie să fie 

cauza lumii nu numai prin fecunditatea sa ca natură atotputer- 

nică acţionând orbește, ci prin libertate ca inteligenţă; £. Uni- 

tatea ei se poate conclude din unitatea relaţiei reciproce â pâr- 

ţilor lumii considerate ca părţi diverse ale unei opere de artă, 

şi ea se conclude, cu certitudine, în lucrurile pe cati le atinge 

observaţia noastră, și dincolo, cu probabilitate, după toate prin- 

cipiile analogiei. 
Fără a cicăli aci cu rațiunea natural 

ei, dacă, din analogia unor produse nat 

arta omenească când ea constrânge nat 

ă asupra raţionamentului 

urale cu ceeace produce 

ura cu forţa de a nu
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proceda după scopurile ei proprii, ci de a se adapta scopurilor 
noastre, (din asemănarea acestor produse cu case, corăbii, 

ceasuri), ea conclude că natura va avea la bază o cauzalitate 

chiar de acelaş fel, anume intelect şi voință, când ea derivă 

posibilitatea internă a naturii ce acţionează în libertate, (care 
face abia posibilă toată arta şi poate chiar rațiunea însăş), încă 

din altă artă, deşi supraomenească, un fel de raționament care 

poate n'ar putea suporta o prea aspră critică transcendentală, 

totuș trebuie să mărturisim că, dacă acuma avem să numim o 

cauză, noi nu putem proceda aci cu mai mare certitudine decât 

după analogia cu astfel de produse telice „cari sunt singurele 

despre cari cunoaştem pe deplin cauzele şi modul de acţiune. 

Rațiunea nu s'ar putea justifica înaintea sa proprie, dacă ar 

vrea să treacă dela cauzalitatea pe care o cunoaşte la principii 
de explicare obscure şi indemonstrabile pe cari nu le cunoaște. 

După acest raţionament „finalitatea şi armonia atâtor în- 

tocmiri ale naturii ar trebui să dovedească numai contingenţa 

formei, dar nu a materiei, adică a substanţei, în lume; căci pen- 

tru acest din urmă punct s'ar mai cere să se poată dovedi că 

lucrurile în lume ar fi în sine nepotrivite pentru o astfel de or- 

dine şi armonie după legi naturale, dacă ele n'ar fi, chiar după 

substanța lor, produsul unei supreme înţelepciuni: pentru care 

s'ar cere însă cu totul alte argumente decât sunt cele despre 

analogia cu arta omenească. Dovada ar putea demonstra deci 

cel mult un arhitect al lumii, care ar fi totdeauna foarte limitat 

prin capacitatea materiei ce o prelucrează, dar nu un creafor 

al lumii ideii căruia e supus totul; ceeace e departe de a (4 sufi- 

cient pentru marele scop ce-l avem înaintea ochilor, anume de 

a dovedi o fiinţă originară atotautarcă. Dacă am vrea să ove- 

dim contingenţa chiar a materiei, noi am trebui să ne luăm re- 

fugiul la un argument transcendental, ceeace însă aci noi am 

trebuit doar să evităm. 

Raționamentul merge deci dela ordinea și finalitatea, ce se 

observă pretutindeni în lume, ca dela o întocmire cu totul con- 

tingentă, la existența unei cauze proporționate acestei întot- 

miri. Conceptul acestei cauze însă trebuie să ne arate despre ea
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ceva cu totul determinat, şi el nu poate fi deci altul decât cel 

despre o fiinţă care posedă toată puterea, înţelepciunea, etc., 

cu un cuvânt toată perfecțiunea ca o fiinţă atotautarcă. Căci 

predicatele de putere şi perfecţiune foarte mare, minunată, ne- 

mărginită, nu dau niciun concept determinat şi nu spun bine zis 

ce este lucrul în sine, ci sunt numai reprezentări relative despre 

mărimea lucrului pe care observatorul (lumii) îl compară cu 

sine însuş şi cu puterea sa de înțelegere şi cari rămân totaşa de 

preamăritoare fiecă mărim obiectul sau mișorăm, în raport cu 

el, subiectul observator. Unde e vorba de mărimea (perfecţiu- 

nea) unui lucru în general, acolo nu există niciun concept de- 

terminat afară de acela care cuprinde toată perfecțiunea po- 

sibilă, şi numai totalitatea ( omnitudo) realităţii e cu desăvârşire 

determinată în concept. 

Or, eu nu vreau să nădăjduesc că cineva s'ar încumeta să 

înțeleagă raportul mărimii lumii, observată de el (după întin- 

dere precum și conţinut), față de atotputernicie, al ordinei 

lumii faţă de suprema înţelepciune, al unităţii lumii față de 

unitatea absolută a creatorului, etc. Așadar, fizico-teologia nu 

poate da niciun concept determinat despre suprema cauză a 

lumii și nu poate fi deci suficientă pentru un principiu al teo- 

logiei, care, la rândul ei, să formeze temelia religiei. 

Pasul spre totalitatea absolută este, pe calea empirică, cu 

desăvârşire imposibil. Or, în- dovada fizico-teologică, el se face 

totuş. De care mijloc deci să ne servim oare pentru a trece 9 

prăpastie atât de largă? N 

După ce am ajuns până la admirarea măreției, înţelepciunii, 

puterii, etc., a autorului lumii şi nu putem merge mai departe 

părăsim deodată acest argument, care se eeiar dela n 

empirice, şi trecem la contingența lumii conciusă 
. ă tingenţă 

ceput din ordinea și finalitatea lumii. Dela această contingenț 
Aa dentale, 

singură trecem acuma, numai prin concepte transcen 

la existenţa unei ființe absolut necesare şi dela conceptul. ser 

cesităţii absolute a cauzei prime la conceptul acestei ăi 

desăvârşire determinat sau determinant, adică al unei r i 

Kant. Critica Raţiunii Pure.
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atotcuprinzătoare. Aşa fu deci oprită dovada fizico-teologică 

în întreprinderea sa, sări, ajunsă la această strâmtoare, deodată 

la dovada cosmologică, şi, aceasta nefiind decât o dovadă onto- 

logică ascunsă, ea îşi înfăptui intenţia ei de fapt numai prin 

rațiune pură, deşi la început ea negase toată înrudirea cu a- 

ceasta şi voise să întemeieze toate pe dovezi evidente scoase 

din experienţă. 

Fizico-teologii n'au deci nicio cauză să se arate atât de reci 

față de dovada transcendentală şi să o privească de sus cu 

trufia unor naturalişti clarvăzători considerând-o ca o pânză 

de păianjen ţesută de visători nebuloşi. Căci, dacă ei ar vrea 

numai să se examineze pe ei înşişi, ei ar găsi că, după ce au 

înaintat o bună bucată pe pământul naturii şi al experienţei şi 

se văd totuş încă totatât de departe de obiectul ce apare înaintea 

rațiunii lor, deodată ci părăsesc acel pământ şi trec în regiunea 

unor simple posibilităţi, unde ei, pe aripile ideilor, speră să se 

apropie de ceeace se sustrase oricărei cercetări empirice a lor. 

După ce, în sfârşit, printr'un salt atât de mare, ei cred a fi pus 

piciorul pe teren solid, ei întind conceptul acuma determinat, (în 

a cărui posesiune au intrat fără să ştie cum), asupra întregului 

câmp al creaţiunii şi lămuresc idealul, care nu era decât un pro- 

dus al raţiunii pure, deşi într'un mod destul de sărăcăcios şi cu 

mult supt demnitatea obiectului său, prin experienţă, fără a vrea 

să mărturisească totuş că au ajuns la această cunoaştere sau pre- 

supoziţie pe altă cărare decât pe cea a experienţei. 

Astfel deci, la baza dovezii fizico-teologice stă cea cosmo- 

logică, la baza acesteia însă dovada ontologică despre existența 

unei fiinţe originare unitare ca supremă ființă, și deoarece, afară 

de aceste trei căi, nu mai e deschisă niciuna pentru raţiunea pură, 

atunci dovada ontologică, scoasă din simple concepte pure, este 

unica posibilă „dacă în general numai e posibilă o dovadă a unei 

propoziţii atât de mult înălțată deasupra oricărei întrebuințări 

empirice a intelectului.
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Capitolul al treilea 

Secțiunea a şaptea 

Critica oricărei teologii întemeiate pe principii 

speculative.. ale raţiunii 

Dacă prin teologie înţeleg cunoaşterea fiinţei originare, atunci 

teologia este sau cea din simplă rațiune (theologia rationalis) sau 

din revelaţie (revelata). Or, cea dintâiu își gândeyte obiectul său 

numai prin rațiune pură cu ajutorul de concepte curat trans- 

cendentale, (ens originarium, realissimum, ens entium) şi se nu- 

meşte teologie transcendentală, sau ea îl gândeşte ca supremă 

inteligență cu ajutorul unui concept pe care-l împrumută din nâ- 

tură (din sufletul nostru) şi ar trebui să se numească teologie 

naturală. Acela care n'admite decât o teologie transcendentală 

se numeşte deist, acela care admite şi o teologie naturală, feist. 

Cel dintâiu e de acord că, în orice caz, noi putem cunoaşte exis- 

tența unei fiinţe prime prin simpla rațiune, despre care însă con- 

ceptul nostru este numai transcendental, anume numai ca despre 

o fiinţă ce are toată realitatea, pe care însă n'o putem determina 

mai de aproape. Al doilea susţine că raţiunea e în stare să de- 

termine obiectul mai de aproape prin analogia ci! natura, anume 

ca o ființă care, prin intelect şi libertate, conţitie în sine prin- 

cipiul prim al tuturor lucrurilor. Acela deci îşi reprezintă, prin 

această fiinţă, numai o cauză a lumii, (ori de prin necesitatea na- 

turii sale sau prin libertate, rămâne nehotărit), acesta un autor 

al lumii. 

Teologia transcendentală este sau aceea care gândeşte a 

deriva existenţa fiinţei prime dintr'o experienţă în general, (fără 

să determine ceva mai de aproape asupra lumii căreia-i apar- 

ţine), şi se numeşte cosmoteologie, sau crede a cunoaşte existența 

sa prin simple concepte fără ajutorul nici celei mai neinsemnate 

experiențe şi se numeşte ontoteologie. | 

Teologia naturală conclude la însuşirile şi existenţa unui aito,
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al lumii din constituţia, ordinea și unitatea ce se găsește în a- 

ceastă lume, în care trebue de admis două feluri de cauzalitate 

şi regula fiecăreia, anume natura şi libertatea. Deaceea, ea se 

ridică dela această lume spre suprema inteligenţă, sau ca la 

principiul oricărei ordine naturale sau ca la cel al oricărei ordini 

şi perfecțiunii morale. In cazul dintâiu ea se cheamă fizico-teo- 

logie, în cel din urmă teologie morală * ). 

Cum, prin conceptul de Dumnezeu avem a înțelege nu cumva 

numai o natură eternă ce acţionează orbeşte ca rădăcină a lu- 

crurilor, ci o fiinţă supremă care trebue să fie autorul lucrurilor 

prin inteligența şi libertatea sa, şi cum, totastfel, numai acest 

concept ne interesează, atunci, la rigoare, noi i-am putea con- 

testa deistului orice credinţă în Dumnezeu și i-am putea lăsa 

numai afirmaţiunea unei fiinţe prime sau a unei cauze supreme. 

'Totuş, deoarece nimene, când nu se încumetă a afirma un lucru, 

nu poate fi învinuit că ar vrea să-l nege chiar, atunci e mai 

moderat şi mai drept de a zice : deistul crede într'un Dumnezeu. 

teistul însă întrun Dumnezeu viu (summam intelligentiam). 

Vom căuta acuma izvoarele posibile ale tuturor acestor încercări 

ale raţiunii. 

Mă mulţumesc aci să definesc cunoaşterea teoretică ca o cu- 

noaştere prin care cunosc ce este, cea practică însă, prin care eu 

îmi reprezint ce ar trebui să fie. In temeiul acesta, întrebuințarea 

teoretică a raţiunii e aceea prin care eu cunosc a priori (ca ne- 

cesar) că este ceva, cea practică însă prin care se cunoaşte a 

priori ce trebue să se întâmple. Or, dacă e neîndoelnic cert sau 

că este ceva sau că trebue să se întâmple, dar că totuş e nu- 

mai condiţionat, atunci sau doar o anumită condiţiune determi- 

nată poate fi pentru aceasta absolut necesară, sau ea poate fi 

numai presupusă ca arbitrară şi contingentă, In cazul dintâiu, 

condiţiunea e postulată (per thesin), în al doilea ea e presupusă 

  

*) Nu morală teologică ; căci aceasta conţine legi morale cari presupun 

existenţa unui suprem cârmuitor al lumii, pecând teologia morală e o 
<onvingere despre existenţa unei fiinţe supreme „convingere ce se înte- 

meiază pe legi morale.
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(per huypothesin). Dacă există legi practice cari sunt absolut 

necesare (cele morale), atunci, dacă aceste presupun în mod ne- 

cesar vreo existenţă ca o condiţie a posibilităţii puterii lor obli- 
gatorii, această existenţă trebuie postulată, pentru faptul că con- 

diționatul dela care porneşte raționamentul pentru a ajunge la 

această condiţiune determinată e cunoscut el însuş a priori ca 

fiind absolut necesar. Noi vom arăta, mai târziu, cu privire la 

legile morale, că ele nu numai că presupun existenţa unei ființe 

supreme, ci că şi o postulează cu drept, deşi fără îndoială numai 

în mod practic, dat fiindcă aceste legi, din alt punct de vedere, 

sunt absolut necesare ; acest fel de raţionament îl mai lăsăm 

acuma la o parte. 

Deoarece, când e numai vorba de ceeace este (nu de ceeace 

trebue să fie), condiţionatul, care ne este dat în experienţă, e 

gândit totdeauna ca contingent, atunci condiţiunea ce-i aparţine 

nu poate fi deci cunoscută de aci ca absolut necesară, ci ea ser- 

veşte numai ca o presupoziţie relativ necesară sau, mai bine zis, 

trebuincioasă, pentru cunoașterea rațională a condiţionatului, dar 

care, în sine şi a priori, e arbitrară. Dacă deci necesitatea abso- 

lută a unui lucru trebue să fie cunoscută în cunoaşterea teore- 

tică, aceasta s'ar putea face numai prin concepte a priori, nici- 

când însă ca acea a unei cauze în raport cu o existență dată 

prin experienţă. 

O cunoaştere teoretică e speculativă, dacă se raportează la un 

obiect sau la astfel de concepte despre un obiect la cari nu se 

poate ajunge în nicio experienţă. Ea se opune cunoașterii natu- 

rale care nu se referă la niciun fel de obiecte sau predicate ale 

lor decât cele ce pot fi date într'o experienţă posibilă. | 

Principiul de a conclude dela ceeace se întâmplă, (dela ceeace-i 

empiric contingent), ca efect la o cauză, e un principiu al cunoa- 

şterii naturale „dar nu al celei speculative. Căci, dacă facem 

abstracţie de el ca de un principiu care conține condiţiunea expe- 

rienţei posibile în general, şi dacă lăsând la o parte tot ce-i em- 

piric, vrem să-l aplicăm: la ceeace-i Eontingent în general, atunci 

nu mai rămâne nici cea mai neînsemnată justificare a unei atari 
. 5) a 

propoziţii sintetice, pentru a vedea de aci cum pot trece dala cev
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ce este la ceva cu totul diferit (numit cauză): ba chiar conceptul 

unei cauze pierde totaşa ca cel al contingentului, într'o astfel de 

întrebuințare numai speculativă, orice semnificaţie a cărei rea- 

litate obiectivă s'ar putea înţelege în concreto. 

Or, dacă concludem dela existența lucrurilor în lume la cauza' 

lor, acest raţionament nu aparţine întrebuinţării naturale, ci celei 

speculative a raţiunii, deoarece aceea nu raportează la o cauză 

oarecare lucrurile înseşi (substanțele), ci numai ceeace se în- 

tâmplă, deci stările lor, ca empiric contingente ; că substanţa însaș 

(materia) e contingentă cu privire la existenţă ar trebui să fie o 

cunoaştere raţională numai speculativă. Dar, dacă ar şi fi numai 

vorba de forma lumii, de felul legăturii ei şi de schimbările ei, 

și eu aş vrea să conclud de aci la o cauză care e cu totul deose- 

bită de lume: atunci aceasta ar fi iarăş o judecată a raţiunii nu- 

mai speculative, deoarece obiectul nu e aci nicidecum un obiect 

al unei experienţe posibile. Dar atunci, principiul cauzalităţii, 

care nu e valabil decât înlăuntrul câmpului experienţelor și în 

afară de el e fără întrebuințare, ba chiar fără semnificaţie, ar fi. 

sustras cu totul menirii sale. . 
Or, eu susţin că toate încercările ale unei întrebuințări numai. 

speculative a raţiunii sunt, cu privire la teologie „cu desăvârşire 

sterpe şi, după natura internă a acestei ştiinţe, nule şi fără va- 

loare ; dar că principiile întrebuinţării ei naturale nu conduc: 

nicidecum la o teologie, şi că, prin urmare, dacă nu punem la 
bază sau nu luăm ca fir conducător legi morale, nu poate exista 
nicăiri o teologie a raţiunii. Căci toate principiile sintetice ale in- 

telectului sunt de întrebuințare imanentă, pentru cunoașterea unei 

fiinţe supreme însă se cere o întrebuințare transcendentală a lor, 

pentru care intelectul nostru nu e înzestrat de loc. Dacă-legea, 
empiric-valabilă, a cauzalităţii trebue să conducă la fiinţa primă, 
atunci această fiinţă ar trebui să intre şi ea în lanţul obiectelor: 
experienţei ; atunci însă ea însăş ar. fi,:la rândul ei, ca toate: 

fenomenele, condiţionată. Dacă însă am şi îngădui saltul peste 
limitele experienţei cu ajutorul legii dinamice a relaţiei efectelor: 
cu cauzele lor, ce concept oare ne-ar putea da această metodă ?: 
Fără îndoială că nu un concept despre o fiinţă. supremă, deoare-:



"când cer să dea o justificare ce 

"prin ce lumină se încumetă: oare să z 

"vezi noui sau cu rectif 
| 

"cruțat, Căci, deşi aci nu prea avem multă alegere, 
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ce experienţa nu ne oferă nicicând pe cel mai mare efect din 
"toate efectele posibile, (care să dea mărturie despre cauza sa). 

-Dacă ar fi să ni se îngădue, numai pentru a nu lăsa nimic gol în 
, ag 7 iz 

raţiunea noastră, să umplem această lipsă a determinării desă- 

vârşite printr'o simplă idee a supremei perfecţiuni şi a necesi- 

tăţii originare „atunci aceasta se poate admite ce-i drept, din fa- 

-voare, dar nu poate fi cerut din dreptul unei dovezi irezistibile. 

Dovada fizico-teologică ar putea deci întări alte dovezi, (dacă 

există astfel.de dovezi), unind speculațiunea cu intuiție; dar 

pentru sine însaș ea pregăteşte mai mult intelectul pentru cunoa- 

şterea teologică, dându-i, în acest scop, o direcţiune dreaptă şi 

naturală, decât că ar fi ea singură în stare să desăvârşească 

opera. 

Deaci se vede deci bine că întrebări transcendentale nu per- 

mit decât răspunsuri transcendentale, adică din pure concepte a 

priori fără cel mai neînsemnat amestec empiric. Intrebarea e însă 

aci se vede că sintetică şi cere o lărgire a cunoaşterii noastre 

peste toate hotarele experienţei, anume spre existenţa unei fiinţe 

care să corespundă simplei noastre idei căreia nicicând nu-i poate 

fi adecvată vreo experienţă. Or, după dovezile noastre de mai 

sus, toată cunoaşterea sintetică a priori e posibilă numai prin 

faptul că ea exprimă condiţiunile formale ale unei experienţe 

posibile, şi toate principiile sunt deci numai de valabilitate ima- 

nentă, adică ele se raportează numai la obiecte ale cunoașterii 

„empirice sau fenomene. Deci, nu se ajunge la nimic, nici prin 

metoda transcendentală cu privire la teologia unei raţiuni numai 

speculative. 
3 

Dacă însă cuiva i-ar plăcea mai mult să pună la îndoială toate 

dovezile de mai sus ale Analiticei decât să lase să i se răpească 

argumentelor întrebuințate atâta 

za a satisface reclamaţiunea mea 

| puţin asupra faptului cum și 

boare dincolo de toată ex- 

prin "puterea unor simple” idei. Cu do- 

icarea de dovezi vechi aş ruga să fiu 

întrucât la 

convingerea despre greutatea 

vreme, totuş el nu poate refu 

perienţa posibilă numai
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urmă doar toate dovezile numai speculative se reduc la o singură 

dovadă, anume la cea ontologică şi eu deci nu prea trebue să mă 

tem a fi molestat prea mult prin fecunditatea apărătorilor dog- 

matici ai acelei raţiuni libere de simţuri ; deşi, pe lângă aceasta, 

fără a mă crede din această cauză prea bătăios, nu vreu să 

refuz provocaţiunea de a descoperi, în orice încercare de acest 

fel, paralogismul ascuns şi de a înlătura astfel pretenţiile sale : 

totuş, prin acestea, nădejdea unui succes mai bun a celor ce sunt 

odată obicinuiţi cu convingeri dogmatice nu dişpare nicicând 

cu desăvârşire, şi eu rămân deaceea la singura cerere justă „ca să 

se dea, în general şi din natura intelectului omenesc precum și 

din toate celelalte izvoare de cunoaştere, o justificare asupra fe- 

lului cum cineva ar vrea să încerce de a lărgi cunoașterea sa 

cu totului tot a priori şi să o întindă până acolo unde nicio ex- 

periență posibilă şi deci niciun mijloc nu ajunge pentru a asigura 

realitate obiectivă vreunui concept format de noi înşine. Oricum 

ar fi ajuns intelectul la acest concept, totuş existenţa obiectului 

său nu poate fi găsită în el în mod analitic, deoarece cunoaşterea 
existenţei obiectului consistă chiar în faptul că obiectul e pus în 

sine în afară de gândire. E însă cu desăvârşire imposibil de a 

ieşi dela sine dintr'un concept şi, fără a urmări nexul empiric, 
(prin care însă se dau oricând numai fenomene), de a ajunge 

la descoperirea de obiecte noui şi fiinţe nemărginite. 
Dar, deşi raţiunea, în întrebuinţarea ei numai speculativă, e 

departe de a fi suficientă pentru acest scop atât de mare, anume 

pentru a ajunge la existența unei ființe supreme „ea are totuș 

un foarte mare folos în a rectifica cunoaşterea acestei fiinţe, în 

caz că această cunoaştere ar putea fi luată din altă parte, în a o 

acorda cu sine însaş şi cu tot scopul inteligibil şi a o purifica 
de tot ce ar putea fi împotriva conceptului unei fiinţe prime şi de 

tot amestecul unor limitări empirice. 

Teologia transcendentală rămâne deci, cu toată insuficienţa 

ei, totuş de o importantă întrebuințare negativă şi este o neînce- 
_tată cenzură a raţiunii noastre, când are a face numai cu idei 
pure cari, tocmai deaceea, nu îngădue decât o măsură transcen- 

dentală. Intr'adevăr, dacă odată. din alt punct de vedere, poate
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că din punct de vedere practic, presupoziția unei fiinţe supreme 
şi atotautarche, ca inteligență supremă, şi-ar afirma valabilitatea 
fără contradicţie, atunci ar fi de cea mai mare importanță de a 

determina în mod exact acest concept din laturea sa transcen- 
dentală ca un concept al unei ființe necesare şi atotreale, şi de 

a înlătura ceeace e împotriva realității supreme, ceeace aparţine 

simplului fenomen, (antropomorfismului în înțeles mai larg) şi 

de a suprima, în acelaș timp, toate aserţiunile contrare, fie ele 
ateiste sau deiste sau antropomorfiste ; ceeace-i foarte ușor în- 

tr'un tratat critic de acest fel, întrucât aceleaşi argumente prin 

cari se arată lămurit neputinţa raţiunii omeneşti cu privire la 

afirmaţiunea existenţei unei atari fiinţe, ajung în mod necesar 

şi pentru a dovedi nepotrivirea oricărei afirmaţiuni contrare. 
Căci de unde vrea să ia cineva, prin simplă speculaţiune a ra- 
țiunii, cunoaşterea: că nu există nicio fiinţă supremă ca prim 

principiu al tuturor lucrurilor, sau că nu i'se cuvine niciuna din 

însuşirile pe cari ni le reprezentăm, după consecinţele lor, ca 

analoge realităţilor dinamice ale unei fiinţe cugetătoare, sau că, 

în cazul din urmă, ele ar trebui să fie supuse și tuturor limita- 

ţiunilor pe cari senzibilitatea le impune în mod inevitabil inteli- 

genţelor pe cari le cunoaștem prin experiență. 

Fiinţa supremă rămâne deci, pentru întrebuinţarea numai spe- 

culativă a raţiunii, un simplu ideal, dar totuş un ideal fără pri- 

hană, un concept care încheie și încoronează întreaga cunoaştere 

omenească, a cărui realitate obiectivă adevărat că nu poate fi 

dovedită pe această cale, dar nici nu poate fi răsturnată ; şi dacă 

ar fi să existe o teologie morală care poate completa această 

lipsă, atunci teologia transcendentală, considerată mei inainte 

numai ca problematică, dovedeşte cât de indispenșabilă este prin 

determinarea conceptului său și neîncetata cenzură a unei raţiuni 

destul de adeseori înşelată de senzibilitate şi nu. totdeauna de 

acord cu ideile sale proprii .Necesitatea, infinitatea, unitatea, 

existența în afară de lume (nu ca suflet al lumii), eternitatea 

fără de condiţiunile timpului, atotprezența fără de condiţiunile 

spaţiului, atotputernicia etc. sunt predicate curat” transcendentale, 

şi deaceea conceptul purificat al lor, de care orice teologie ate 

atâta nevoie, poate fi scos numai din teologia transcendentală.
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Adaos la Dialectica transcendentală 

„Despre întrebuințarea regulatoare a ideilor rațiunii pure. 

Rezultatul tuturor încercărilor dialectice ale raţiunii pure con- 

firmă nu numai ceeace am dovedit acuma în Analitica transcen- 

dentală, anume că toate raționamentele noastre cari vreu să ne 

ducă dincolo de câmpul experienţei posibile sunt înșelătoare şi 

neîntemeiate ; ci acest rezultat ne învaţă totodată această parti- 

cularitate că raţiunea omenească are, aci, o inclinaţie naturală de: 

a trece acest hotar, că ideile transcendentale îi sunt totaşa de 

naturale ca intelectului categoriile, deşi cu deosebirea că, aşa cum 

cele din urmă duc la adevăr, adică la concordanța conceptelor 

noastre cu obiectul, totaşa cele dintâiu produc o simplă, dar ine- 

vitabilă aparenţă, a cărei iluzie abia că o putem înlătura prin 

cea mai pătrunzătoare critică. - 

“Tot ce, se întemeiază pe natura facultăţilor noastre trebue să. 

fie potrivit unui scop şi în conformitate cu întrebuințarea lor le- 

gitimă, numai dacă putem împiedica o anumită rea înţelegere şi. 

am putea găsi adevărata direcţiune a acestor facultăţi. Asadar, 

ideile transcendentale îşi vor avea, după toată presumpțiunea, 

întrebuinţarea lor bună şi prin urmare imanentă, deşi, dacă sem- 

nificaţia lor e necunoscută şi ele sunt luate drept concepte de lu-. 
cruri reale, ele pot fi transcendente în aplicare şi, din această 
cauză, înşelătoare. Căci nu ideea în sine, ci numai întrebuințarea 

ei poate fi, sau cu privire la toată experienţa „posibilă franscen- 

dentă, sau imanentă, după cum o îndreptăm sau deadreptul spre: 

un obiect care pare a-i corespunde sau numai spre întrebuințarea. 

intelectului în general cu privire la obiectele cu cari are a fașe.. 

şi toate greşelile subrepţiunii sunt a se atribui totdeauna unui: 
defect al puterii de judecată, nicicând însă intelectului sau ra-. 

ţiunii. | 

Rațiunea nu se : raportează nicicând deadreptul la un obiect, ci 
numai la intelect -şi, prin el, la propria ei întrebuințare empirică, 

ea nu creiază deci concepte (de obiecte), ci fe ordonează numai
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şi le dă acea unitate pe care o pot avea în întinderea lor cea 
„mai mare posibilă, adică în raport cu totalitatea seriilor, totalitate 
pe care nu o are nicidecum în vedere intelectul, care nu se ocupă 
decât de acea legătură prin care se constituesc pretutindeni serii 
„de condițiuni după concepte. Rațiunea are deci, bine zis, ca obiect 
numai intelectul și întrebuinţarea sa conformă unui scop, şi aşa 

cum acesta reuneşte prin concepte diversul în obiect, aşa reu- 

nește aceea, la rândul ei, prin idei diversul conceptelor, punând 
o anumită unitate colectivă ca țintă a acţiunilor intelectului, cari, 
dealtfel, nu se ocupă decât cu unitatea distributivă. 

Eu susţin prin urmare : ideile transcendentale nu sunt nicicând 
„de întrebuințare constitutivă, aşa ca prin ele să fie date concepte 
de anumite obiecte, şi în cazul când sunt înţelese în acest senz ele 

“sunt numai concepte raţiocinante (dialectice). In schimb însă, 

“ele au o întrebuințare regulatoare excelentă şi neapărat nece- 
sară „anume de a îndrepta intelectul spre o anumită ţintă, în ve- 

derea căreia liniile de direcţie ale tuturor regulelor sale tind a 
“se împreuna într'un punct care, deşi nu e decât o idee (focus 
imaginarius), adică e un punct din care de fapt nu pornesc con- 

ceptele intelectului, dat fiindcă se află cu totul în afară de li 

mitele experienţei posibile „totuş serveşte a le procura cea mai 

mare unitate pe lângă cea mai mare întindere. Or, pentru noi 

-izvoreşte ce-i drept de aci iluzia ca şi cum aceste linii de direcţie 

- ar porni chiar dela un obiect ce s'ar afla în afară de câmpul unei 

-cunoaşteri empiric-posibile, (aşa cum obiectele se văd îndărătul 

suprafeţei oglinzii), dar această iluzie, (pe care o putem doar im. 

„piedica să nu înșele), e totuş neapărat necesară, dacă, pe lângă 

obiectele ce sunt înaintea ochilor noştri, mai vrem să vedem tot- 

odată şi obiectele ce se află departe dinapoia noastră, adică dacă 

noi, în cazul nostru, vrem să împingem intelectul dincolo' de orice 

experiență dată (făcând parte din întreaga experienţă posibilă), 

„deci şi să-l potrivim pentru lărgirea cea mai mare posibilă şi cea 

- mai excentrică. - ia Ă 

Dacă aruncăm o privire asupra cunoaşterilor noastre intelec- 

tuale în toată întinderea lor, găsim că partea ce o are aci raţiu- 

nea în mod osebit și ceeace vrea să înfăptuiască este sistemati-
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zarea cunoaşterii, adică înlănțuirea ei dintr'un principiu. Această 

unitate a raţiunii presupune totdeauna o idee, anume pe cea des- 

pre forma unui tot al cunoaşterii; un tot care precedează cunoa- 

şterea determinată a „părţilor şi conţine condiţiunile pentru a-i 

determina a priori fiecărei părţi locul ei şi raportul faţă de cele- 

lalte. Această idee postulează deci o unitate desăvârşită a cu- 

noașşterii intelectului, prin care aceasta nu devine numai un agre- 

gat contingent, ci un sistem înlănţuit după legi necesare. La drept 

vorbind. nu se poate spune că această idee e un concept despre 

obiect, ci despre unitatea desăvârşită a acestor concepte, întrucât 

această unitate serveşte intelectului ca regulă. Astfel de concepte 

raționale nu se scot din natură ; dimpotrivă, noi întrebăm natura 

la îndemâna acestor idei şi considerăm cunoaşterea noastră ca 

defectuoasă câtă vreme ea nu le este adecvată. Se mărturiseşte 

că se găseşte cu greu pământ pur, apă pură, aer pur etc. Totuş 

avem nevoie de conceptele acestor lucruri, (cari deci, în ce 

priveşte puritatea deplină, îşi au originea numai în rațiune), 

pentru a determina cum se cuvine partea pe care o are, în feno- 

men, fiecare din aceste cauze naturale, şi aşa reducem toate ma- 

teriile la pământuri (aşazicând la simplă greutate), săruri și 

substanțe combustibile (ca la forță), în sfârşit la apă şi aer ca 

vehicule (aşazicând maşini cu ajutorul cărora acţionează cele 

dintâiu), pentru a explica după ideea unui mecanism acţiunile 

„chimice ale materiilor. întreolaltă. Căci, deși în realitate: nu ne 

exprimăm astfel,-totuş o atare influenţă a raţiunii asupra clasi- 

ficărilor fizicienilor se poate descoperi foarte lesne. 
Dacă raţiunea e o facultate pentru a deriva particularul din 

general, atunci sau generalul e acum. în sine cert şi dat, şi în 
acest caz, el cere numai putere de judecată pentru subsumpție şi 

particularul e determinat în mod necesar prin aceasta. Această 

întrebuințare a rațiunii voiu numi-o apodictică. Sau generalul se 
admite numai în mod problematic şi e o simplă idee, particularul 

e cert, dar generalitatea regulei relativă la această consecinţă e 
o problemă : atunci mâi multe cazuri particulare, cari toate sunt 

certe, se încearcă prin această regulă, oride izvorăsc din ea, și, 
în acest caz, dacă se pare că toate cazurile particulare cari pot
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fi arătate derivă din ea, se conclude la generalitatea regulei, din 
ea însă apoi la toate cazurile cari încă nici nu sunt date în sine. 

Această întrebuințare a raţiunii voiu numi-o ipotetică. 

Intrebuinţarea ipotetică a raţiunii din idei puse la bază, ca 

concepte problematice, nu e bine zis constitutivă, adică nu e de 

aşa natură ca prin ea, când vrem să judecăm după toată ri- 

goarea, să urmeze adevărul regulei generale luată ca ipoteză ; 

căci cum vrem să ştim oare toate consecinţele posibile, cari, ur- 

mând din acelaş principiu admis, dovedesc generalitatea sa ? Ci 

această întrebuințare e numai regulatoare pentru a introduce 

prin aceasta, pe cât se poate, unitate în cunoaşterile particulare 

şi a apropia, prin aceasta, regula de generalitate. 

Intrebuinţarea ipotetică a raţiunii tinde deci spre unitatea sis- 

tematică a cunoașterilor intelectului, această unitate însă este 

piatra de încercare a adevărului regulelor. In mod reciproc, uni- 

tatea sistematică (ca simplă idee) nu este decât numai unitate 

proiectată, pe care, în sine, trebue să o considerăm nu ca dată, 

ci numai ca problemă ; dar ea serveşte a se găsi, pentru între- 

buințarea variată şi particulară a intelectului, un principiu prin 

care această întrebuințare să fie condusă şi în cazurile cari nu 

sunt date şi să devină unitară. 

Se vede însă de aci numai că unitatea sistematică sau raţio- 

nală a cunoaşterii diverse a intelectului este un principiu logic 

care servește acolo, unde intelectul singur nu ajunge pentru a 

stabili regule; de a-l ajuta prin idei şi a procura, în acelaş timp, 

diversităţii regulelor sale unitate supt un principiu (sistematică) 

şi, prin aceasta, o legătură, în măsura ce se poate face. Ori de 

însă natura obiectelor sau natura intelectului, care le cunoaște 

ca atari, e menită în sine pentru unitate sistematică, şi ori de pu- 

tem să o postulăm aşazicând pe aceasta, şi fără a considera un 

astfel de interes al raţiunii, şi să zicem : toate cunoaşterile posi- 

bile ale intelectului, (între cari cele empirice), au unitate raţio- 

nală şi stau supt principii comune, din cari, cu toată diversitatea 

lor, pot fi derivate : aceasta ar fi un principiu transcendental al 

suni : ică i ă din 
rațiunii care ar face unitatea sistematică nu numai necesară
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punct de vedere subiectiv şi logic, ca metodă, ci ar face-o obiec- 

tiv-necesară. | 

Vom lămuri acestea printr'un caz al întrebuințării raţiunii. 

Intre diversele feluri de unitate după conceptele intelectului intră 

şi cea a cauzalităţii unei substanţe și pe care o numim forţă. Di- 

versele fenomene ale aceleiași substanţe arată, la întâia vedere, 

atâta eterogeneitate îneât, la început, trebue să admitem aproape 

totatâtea forţe ale ei câte efecte se ivesc, cum sunt, în mintea 

omenească, senzaţia, conştiinţa „imaginaţia, memoria, istețimea, 

puterea de deosebire, plăcerea, dorinţa etc. La început, o ma- 

ximă logică impune să micşorăm pe cât se poate această apa- 

rentă diversitate, descoperind prin comparaţie identitatea ascunsă 

şi cercetând, dacă imaginaţia legată cu conştiinţa nu e poate me- 

morie, istețime, putere de deosebire, poate chiar intelect şi ra- 

ţiune. Ideea unei forțe fundamentale, despre care însă logica nu 

cercetează de loc dacă există așa ceva, este cel puţin problema 

unei reprezentări sistematice a diversităţii forţelor. Principiul 

logic al raţiunii cere de a înfăptui această unitate pe cât se poate, 

şi, cu cât mai mult fenomenele uneia sau altei forțe sunt găsite 

identice întreolaltă, cu atât mai aproape de adevăr este că ele 

nu sunt nimic decât manifestații diverse ale uneia şi aceleiaşi 

forțe, care (în mod comparativ) poate fi numită forța lor fun: 

damentală. "Totastfel procedăm și cu celelalte. | 
Forţele fundamentale comparative trebuesc comparate, la rân- 

dul lor, întreolaltă, pentru a le apropia, prin faptul că se desco- 

peră identitatea lor, de o unică forță fundamentală radicală, adică 

absolută. Această unitate raţională este însă numai ipotetică. Nu 

se afirmă că într'adevăr o astfel de unitate trebue să se găsească, 

ci că ea trebueşte căutată în folosul rațiunii, anume pentru insti- 

tuirea anumitor principii servind diverselor regule pe cari expe- 

riența le-ar pune la îndemână, și că, în acest fel, trebue să se 

introducă, acolo unde se poate face, în cunoaştere unitate sis- 

tematică. ” : - 

Dar, când dăm atenţie intrebuințării transcendentale a intelec- 

tului „se arată că această idee a unei forțe fundamentale în ge- 

neral nu e menită numai ca problemă pentru întrebuințarea ipo-



Adaos la Dialectica transcendentală 527 

tetică, ci că ea prezintă realitate obiectivă prin care se postulează 

unitatea sistematică a diverselor forţe ale unei substanţe şi se 

stabileşte un principiu apodictic al raţiunii. Căci, fără a fi cer- 

cetat cândva unitatea diverselor forțe, ba chiar când după toate 

încercările nu reuşim a o descoperi, noi presupunem totuș : că 

o astfel de unitate se va găsi, şi aceasta nu numai, ca în cazul 

amintit, din cauza unităţii substanţei, ci, unde se găsesc așa de 

multe, deşi întrun anumit grad omogene, ca în materie în ge- 

neral, raţiunea presupune o unitate sistematică a diverselor forţe. 

deoarece legile naturale particulare stau supt legi mai generale 

şi economia principiilor-nu e numai un principiu de economie al 

rațiunii, ci o lege internă a naturii. “ 

Intr'adevăr, nici nu se poate pricepe cum un principiu logie 

al unităţii raționale a regulelor ar putea avea loc, dacă nu sar 

presupune un principiu transcendental prin care se admite, a 

priori ca necesară, o atare unitate sistematică inerentă chiar obiec- 

telor, Căci, cu ce drept poate cere rațiunea în întrebuinţarea 

logică de a trata diversitatea forţelor, pe cari natura ne face să 

le cunoaştem, ca o unitate numai ascunsă şi a le deriva, atâta 

cât e în ea, dintr'o forță fundamentală oarecare. dacă ar avea 

libertatea să admită că e totaşa de posibil ca toate forţele să fie 

eterogene şi unitatea sistematică a derivaţiunii lor să nu fie con- 

formă cu natura ? căci atunci ea ar proceda tocmai împotriva 

menirii ei, dat fiind că şi-ar pune ca ţintă o idee care ar contra- 

zice cu desăvârşire ordinea naturii. Nici nu se poate spune : că 

ea ar fi'scos mai de înainte din constituția contingentă a naturii 

această unitate după principii ale rațiunii. Căci legea rațiunii 

de a o căuta este necesară, deoarece fără de ea noi n am avea 
nicio rațiune, fără de rațiune însă nicio întrebuințare sistematice 

a intelectului şi în lipsa acesteia niciun criteriu îndestulător al 

adevărului empiric şi, în vederea acestui criteriu, noi trebue să 

„presupunem deci unitatea sistematică a naturii în mod neapărat 

ca obiectiv-valabilă și necesară. 

Această presupoziţie transcendental 
intr'un fel minunat, în principiile filozofilor, deşi ei nu au recu- 

noscut-o totdeauna aci sau nu şi-au mărturisit-o. Că toate di 

ă noi o mai găsim ascunsă,
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versităţile lucrurilor individuale nu exclud identitatea speciei, că 

diferite specii trebuesc tratate numai ca determinaţiuni diferite 

ale unor puţine genuri, aceste însă ca derivând din clase încă 

mai înalte etc., că trebue să se caute deci o anumită unitate siste- 

matică a tuturor conceptelor empirice posibile, întrucât pot fi 

derivate din unele mai înalte şi mai generale, este o regulă cla- 

sică sau un principiu logic fără de care nicio întrebuințare a ra- 
ţiunii n'ar avea loc, deoarece noi numai într'atâta putem conclude 

dela general la particular întrucât se pun la bază însușiri gene- 

rale ale lucrurilor supt cari stau cele particulare. 

Dar, că această armonie se găsește şi în natură, aceasta pre- 

supun filozofii în cunoscuta regulă de școală: că începuturile 

“principiile) nu trebuesc înmulţite fără nevoie (entia praeter ne- 

cessitatem non esse multiplicanda). Prin aceasta se spune că 
însaş natura lucrurilor oferă materie pentru unitatea raţională și 

că aparenta diversitate infinită nu trebue să ne reţină a bănui 

îndărătul ei o unitate a însuşirilor fundamentale, a căror diver- 

sitate poate fi derivată numai printr'o determinaţiune mai mul- 
tiplă. Această unitate, deşi e numai o simplă idee, a fost cău- 
tată în toate timpurile cu atâta insistență încât se părea că e 

mai bine de a modera pornirea pătimaşă spre ea decât de ao 
ațâța. A fost acuma mult că chimiștii au putut reduce toate să- 
rurile la două genuri principale, acizi şi alcalini; ei încearcă chiar 
a considera şi această deosebire numai ca o varietate sau o ma-: 
nifestație diversă a uneia și aceleiaş materii primitive. Diferitele 
specii de pământuri (materia pietrelor şi chiar a metalelor) s'a 
încercat a le reduce încetul cu încetul la trei, în sfârşit la două; 

dar, încă nemulţumiţi cu aceasta, chimiștii nu abandonează ideea 
de a bănui îndărătul acestor varietăţi totuș un singur gen, ba 
chiar pentru aceste şi pentru săruri un principiu comun. S'ar 
putea crede poate că acesta este numai un procedeu economic al 

raţiunii, pentru a-şi cruța cât se poate de mult truda, şi o în- 

cercare ipotetică care, dacă reuşeşte, dă, chiar prin această uni- 
tate, verosimilitate principiului de explicare presupus. Dar o ast- 
fel de intenţie egoistă se poate foarte lesne deosebi de ideea 
după care oricine presupune că unitatea raţională e adecvată
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chiar naturii şi că aci rațiunea nu cerşeşte, ci poruncește, deşi 

fără a putea determina limitele acestei unităţi. 

Dacă între fenomenele ce ni se prezintă ar fi o deosebire aşa 

de mare, nu vreu să zic după formă, (căci în aceasta ele pot să 

se asemene), ci după conţinut, adică după diversitatea fiinţelor 

existente, încât nici cel mai ager intelect omenesc n'ar putea des- 

coperi, prin comparaţia uneia cu alta, nici cea mai neînsemnată 

asemănare, (un caz ce ni-l putem prea bine imagina), atunci 

legea logică a genurilor n'ar avea nicidecum loc, şi n'ar exista 

nici chiar un concept de gen sau vreun concept general, ba chiar 

nici un intelect, care doar n'are a face decât cu astfel de con- 

cepte. Principiul logic al genurilor presupune deci un principiu 

transcendental dacă e să fie aplicat la natură, (prin care eu în- 

ţeleg aci numai obiecte ce ne sunt date). După acest principiu se 

presupune în diversul unei experienţe posibile în mod necesar. 

omogeneitate, (deşi nu putem determina a priori gradul ei), 

deoarece fără de ea n'ar fi posibile niciun fel de concepte, em- 

pirice, deci nici experienţă. | 

Principiului logic al genurilor, care postuiează identitate, i se 

opune altul, anume cel al speciilor, care are nevoie de diversitatea 

şi varietatea lucrurilor, cu tot acordul lor supt acelaş gen, si care 

prescrie intelectului de a da nu mai puţină atenție acestora decât 

acelora. Acest principiu (de pătrundere sau de putere de dis- 

cernământ) limitează mult pornirea uşuratecă a celui dintâiu (al 

isteţimii), şi raţiunea arată aci două interese opuse olaltă, pedeo- 

parte interesul sferei (al generalităţii), cu privire la genuri, pede- 

altăparte al conținutului, cu privire la diversitatea speciilor, de- 

oarece intelectul, în cazul dintâiu, gândește, ce-i drept, multe 

supt conceptele sale, în al doilea însă cu mult mai multe în ele. Şi 

aceasta se manifestează în modul, foarte diferit, de gândire a na- 

turaliştilor, dintre cari unii (cari sunt în primul rând speculativi), 

aşazicând duşmănoşi eterogeneităţii, caută totdeauna unitatea 

genului, ceilalți (mai ales spirite empirice) caută a scinda natura 

neîncetat într'o diversitate atât de mare încât aproape <a a 

trebui să pierdem nădejdea de a judeca fenomenele ei după 

Principii generale.
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La baza acestui din urmă mod de gândire se află, se vede, 
deasemeni un principiu logic care tinde spre întregimea siste- 
matică a tuturor cunoașterilor, când, pornind dela gen, cobor 
la diversul conţinut supt el şi caut în acest fel a da sistemului 
întindere, aşa cum ,în cazul dintâiu, când urc la gen, caut a-i 
procura simplicitate. Căci, din sfera conceptului care arată un 
gen, ca și din spaţiul ce-l poate ocupa materia, nu se poate vedea 
până unde poate merge diviziunea: genului. Deaceea orice gen 
cere diverse specii, aceste însă cer diverse subspecii, şi, cum nici- 
una din aceste din urmă nu are loc fără să aibă, la rândul ei, 
iarăş o sferă (o extensiune ca un conceptus communis), raţiu- 
nea în toată întinderea ei cere ca nicio specie să nu fie consi- 

derată ca ultima în sine, deoarece, ea fiind doar tot încă un 
concept care nu conţine în sine decât ceea ce-i comun unor lu- 
cruri diferite, acest concept nu poate fi determinat în mod desă- 
vârşit, deci nici nu se poate raporta deocamdată la un individ, 
prin urmare trebue să conţină subt sine totdeauna alte concepte, 
adică subspecii. Această lege a specificaţiei ar putea fi exprimată 
astfel: entium varietates .non temere esse minuendas. . - : 

Se vede însă lesne că şi această lege logică ar fi fără senz 
şi aplicare, dacă n'ar fi întemeiată pe o lege transcendentală a 
specificaţiei, care nu cere, ce-i drept, dela lucrurile cari pot deveni: 
obiectele noastre o infinitate reală cu privire la deosebiri ; căci 
pentru aceasta principiul logic, care nu susține decât indetermi- 
nația sferei logice cu privire la diviziunea posibilă, nu dă niciun: 
prilej ; dar această lege impune intelectului de a căuta supt fie- 
care specie ce ni se prezintă subspecii, şi la fiecare diferență di- 
ferențe mai mici. Căci, dacă n'ar exista concepte inferioare, 
atunci n'ar exista nici concepte superioare. Or, intelectul cu- 
noaşte toate numai prin concepte, prin urmare, oricât de departe 
merge în diviziune, el nu cunoaşte nicicând ceva prin simplă in- 
tuiţie „ci are totdeauna neîntrerupt nevoie de concepte inferioare. 
Cunoaşterea. fenomenelor în determinarea lor desăvârșită, (care 
e posibilă numai prin intelect), cere o specificare, continuată ne- 
încetat, a conceptelor .sale și o progresiune spre deosebiri cari
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mai rămân totdeauna și de cari s'a făcut abstracţie în conceptul 

speciei şi încă mai mult în cel al genului. 

Şi această lege nici nu poate să fie împrumutată dela expe- 

zienţă ; căci aceasta nu poate da perspective atât de întinse. Spe- 

cificaţia empirică se opreşte repede în deosebirea diversului, dacă 

prin legea transcendentală, acuma precedentă, a specificaţiei ca 

principiu al raţiunii ea n'ar fi fost condusă să caute această.deo- 

sebire şi să-i bănuiască existenţa, deși ea nu se manifestează 

simțurilor. Faptul că pământurile absorbante mai sunt de specii 

diferite (pământuri calcare şi muriatice), avea nevoie pentru 

descoperirea sa de o regulă premergătoare a raţiunii, care punea 

intelectului problema de a căuta deosebirea, presupunând natura 

destul de bogată pentru a bănui această diversitate. Căci noi 

avem intelect totașa numai supt presupoziţia deosebirilor în na- 

tură cum şi supt condițiunea ca obiectele ei să aibă în sine omo- 

'geneitate, deoarece chiar diversitatea a ceeace poate fi cuprins 

supt un concept constitue întrebuinţarea acestui concept și ocu- 

paţia intelectului. i | 

Rațiunea deci îi pregăteşte intelectului câmpul 1) printr un 

principiu al omogeneității diversului supt genuri mai înalte, 

2) printr'un principiu al varietății omogenului supt specii infe- 

zioare; şi, pentru a desăvârși unitatea sistematică, ea mai adaogă 

3) o lege a afinităţii tuturor conceptelor, lege care poruncește 

0 trecere continuă dela fiecare specie la fiecare alta prin creşte- 

zea treptată a deosebirii. Aceste principii noi, le putem numi ale 

-omogeneităţii, specificației şi continuității formelor. Cel din urmă 

principiu se iveşte prin împreunarea celor două dintâi, după ce, 

atât în urcarea la genurile mai înalte cât şi în coborirea la spes “ 

inferioare, înlănțuirea sistematică a fost desăvârşită în idee: căci 

atunci toate diversitățile sunt înrudite întreolaltă, deoarece ele 

toate îşi au obârşia dintr'un unic gen suprem, trecând prin toa 

gradele determinaţiunii lărgite. i logice, ne-o 

Unitatea sistematică, supt cele trei principi” - ogice, 

putem face senzibilă în modul următor: Orice concept i Pa 
considera ca un punct-care; câ punctul în care stă ua poe acest 

îşi are orizontul său, adică o mulţime de lucruri cari, €..,
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punct; pot fi reprezentate şi pot fi aşazicând prinse cu vederea. 

Inăuntrul acestui orizont trebuie să poată fi dată o mulțime 

infinită de puncte, din care fiecare „la rândul său, are iarăș 

orizontul său mai îngust, adică fiecare specie conţine subspecii 

după principiul specificaţiei, şi orizontul logic constă numai din 

orizonturi mai mici (subspecii), nu însă din puncte cari nu au 

nicio sferă (indivizi). Dar pentru diferite orizonturi, adică ge- 

nuri, cari sunt determinate din totatâtea concepte, ne putem 

gândi tras un orizont comun, din care le prindem pe toate cu 

vederea ca dintr'un punct central și care este genul mai înalt, 

până ce, în sfârşit, cel mai înalt gen e orizontul general și ade- 
vărat, care e determinat din punctul de vedere al conceptului 

celui mai înalt şi cuprinde supt sine toată diversitatea ca genuri, 

specii şi subspecii. 

La acest, cel mai înalt, punct de vedere mă conduce legea 

omogeneităţii, iar la toate punctele de vedere inferioare şi la 

cea mai mare varietate a lor, legea specificaţiei. Dar deoarece, 
în acest fel, în întreaga sferă a tuturor conceptelor posibile nu 

e nici un gol şi în afară de ea nu poate fi găsit nimic, atunci, 
din presupoziția acelui orizont general şi din diviziunea sa de- 

săvârşită, rezultă principiul: non datur vacuum formarum, adică 

nu există diferite genuri originare şi prime, cari ar fi aşazicând 
izolate și separate deolaltă (printr'un interval gol), ci toate di- 

versele genuri nu. sunt decât diviziuni ale unui unic gen su- 

prem și universal; și din acest principiu consecinţa sa nemijlo- 
cită: datur continuum formarum, adică toate diferenţele speci- 
ilor se limitează reciproc şi nu îngăduesc nicio trecere dela una 

la alta printr'un salt, ci numai prin toate gradele mai mici ale 

diferenţei, prin cari se poate ajunge dela una la alta; cu un 
cuvânt, nu există niciun fel de specii sau subspecii cari (în 
conceptul raţiunii) ar fi cele mai apropiate de olaltă, ci tot mai 

sunt încă posibile specii intermediare, a căror deosebire de cea 
dintâi şi de a doua e mai mică decât deosebirea lor între- 

olaltă. | 
Intâia lege deci împiedică rătăcirea în varietatea diferitelor 

genuri originare şi recomandă omogenitatea; a doua limitează,
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dimpotrivă, această  inclinaţie spre uniformitate şi impune a 
deosebi subspecii înainte de a ne îndrepta, cu conceptul nostru 
general, spre indivizi. A treia reuneşte pe cele două prin fap- 
tul că prescrie, cu toată diversitatea cea mai înaltă, totuş omo- 
genitate prin trecerea treptată dela o specie la alta, ceeace indică 
un fel de înrudire a diferitelor ramuri întrucât toate au crescut 
din aceeaş tulpină. o 

Această lex logica continui specierum ( formarum logicarum) 
presupune însă o lege transcendentală (lex continui in natura), 
fără de care acel precept n'ar face decât să ducă în eroare în- 
trebuințarea. intelectului; care ar lua poate o cale deadreptul 
opusă naturii, Această lege trebuie deci să se întemeieze pe 
pure principii transcendentale. şi nu pe.principii. empirice. Căci, 
în cazul din urmă, ea ar veni mai târziu decât sistemele; pecând 
de fapt ea mai întâi a produs ceea ce-i sistematic în cunoașterea 
naturii. Şi, îndărătul acestor legi nici .pu sunt cumva ascunse 
intenţii de a face, luându-le ca simple . încercări. un fel de 

probă, deşi fără îndoială această înlănţuire,. când se manifes- 
tează, dă un puternic motiv de a conşidera ca bine întemeiată 

unitatea concepută în mod ipotetic, şi deşi. aceste legi au deci, 
şi supt acest raport, utilitatea lor;. ci ;se vede în mod clar că 
după judecata lor, economia cauzelor prime, diversitatea efec- 

telor şi afinitatea, rezultată de aci, a părţilor naturii ar fi raţio- 
nale în sine şi conforme cu natura şi că aceste principii deci 
se recomandă deadreptul şi nu numai,ca artificii de metodă. 

Se vede deci lesne că această. continuitate a formelor e o 

simplă idee, pentru care nu se poate arăta nicidecum în experien- 
ță un obiect congruent, nu numai pentrucă speciile sunt în natură 
de fapt divizate şi trebuie deci să formeze în șine un quantum di- 

scretum şi că, dacă progresiunea. treptată. în afinitatea lor ar fi 
continuă, ea ar şi trebui să conțină o adevărată infinitate a 

membrilor intermediari cari s'ar afla între două specii date, 
ceea ce-i imposibil; ci şi pentrucă nai.nu. putem face de această 
lege nicio întrebuințare empirică determinată, întrucât, prin a- 

ceasta, nu se indică nici cel mai neînsemnat criteriu al afinităţii, 
după care şi cât de departe noi avem să căutăm succesiunea
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treptată a diferenţei lor, ci nu se indică nimic mai mult decât 

în general că noi trebuie să o căutăm. 
Dacă rânduim principiile, amintite acuma, în ordinea lor pen- 

tru a le pune în conformitate cu întrebuințarea empirică, atunci 

-principiile unității sistematice ar sta cam aşa: diversitate, afini- 

„tate şi unitate, fiecare din ele însă luată ca idee în gradul cel 
mai înalt al perfecțiunii sale. Rațiunea presupune cunoaşterile 

intelectului, cari se aplică mai întâiu la experienţă, şi caută uni- 

tatea lor după idei, unitate care merge cu mult mai departe 

decât poate ajunge experiența. Afinitatea diversului, cu toată 

_variețatea sa, supt un principiu al unităţii, priveşte nu numai 

„ lucrurile, ci încă mai mult simplele însuşiri şi forţe ale lucrurilor. 

„Deaceea „când d.- ex. printr'o experiență (încă nu pe deplin 

„iverificată) cursul planetelor ni se dă ca circulară şi noi găsim 

--diferenţe,. atunci aceste diferenţe le bănuim în ceeace poate 
„.«preface cercul, după o lege constantă „prin toate infinitele grade 

intermediare în unul din aceste cursuri divergente, adică miş- 

;cările necirculare ale planetelor se. vor cam apropia mai mult 

sau mai puţin de proprietățile cercului şi vor cădea în elipsă. 

“Cometele arată o diferență şi mai mare a orbitelor lor, deoarece 

ele, (pe cât ajunge observaţia), nici nu se întorc în cerc; dar 
-noi bănuim. că se mișcă pe o linie parabolică înrudită totuş cu 

„elipsa şi care, dacă axa lungă a elipsei e foarte întinsă, nu poate 

:fi deosebită de ea în toate observaţiunile noastre. Astfel ajun- 
'gem, pe urma acestor principii, la unitatea genurilor acestor or- 

„bite în forma lor, prin acest fapt însă mai departe la unitatea 

„cauzei tuturor legilor. mișcării lor (la gravitaţiune), de unde 

„apoi noi întindem cuceririle noastre şi căutăm a explica și 
toate varietățile şi devierile aparente dela acele regule din acelaş 

„principiu, ba chiar adăogăm în sfârşit mai mult decât poate 
„confirma cândva experiența, -gândindu-ne :anume noi înşine, 

:după regulele afinități, orbite iperbolice de comete în cari a- 
„ceste corpuri părăsesc cu totului tot lumea: noastră solară și, 

„mergând dela soare la soare, unesc în cursul lor părțile mai în- 

„depărtate ale. unui sistem de lume care e pentru noi nemărginit 

„Şi e legat Prin una și aceeaş forță motrice.
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Ceeace, în aceste principii, e remarcabil şi ne ocupă în mod 

exclusiv este faptul că ele par a fi transcendentale şi că, deşi: 

conţin simple idei pentru împlinirea întrebuinţării empirice a. -: 

„raţiunii, — idei pe cari această întrebuințare: nu le poate urma:.: 

decât aşazicând în mod asimptotic, adică numai în-mod apro-:- 

ximativ fără a le atinge cândva, — ele au totuș; ca propoziţii 

sintetice a priori, valabilitate obiectivă, dar nedeterminată și ser-: 

vesc ca regulă experienţei posibile, fiind şi de fapt întrebuin- : 

țate cu rezultat bun în preluerarea ei, ca principii euristice, fără: 

să se poată înfăptui totuş o deducție transcendentală. a. lor, 

ceeace, cum am dovedit mai: sus, cu privire la idei e totdeauna: 

imposibil. ME o 

In Analitica transcendentală noi am deosebit, între. principiile 

intelectului, pe cele dinamice, ca principii numai regulatoare ale 

intuiției, de cele matematice cari, cu privire la intuiţie, sunt con- 

stitutive. Cu toate aceste, legile dinamice amintite sunt fără: 

îndoială constitutive cu privire la experienţă, întrucât ele fac: 

posibile a priori conceptele fără de cari nicio experienţă nu are: 

loc. Principiile rațiunii pure, dimpotrivă, nu pot fi constitutive 

nici chiar cu privire la conceptele empirice, deoarece nu le poate 

fi dată nicio schemă corespunzătoare a senzibilităţii şi nu pot 

avea deci niciun obiect in concreto. Or, dacă renunţ la o atare: 

întrebuințare empirică a lor ca principii constitutive, oare în ce. 

fel vreau să le asigur totuş o întrebuințare regulatoare şi, cu ea,. 
oarecare valoare obiectivă, şi ce înțeles poate avea această în-, 

trebuințare? | i a 

Intelectul este pentru rațiune totaşa. un obiect ca şi. senzibi- 

litatea pentru. intelect. A face sistematică unitatea tuturor ac-. 

telor posibile ale intelectului este afacerea raţiunii, aşa cum du 

telectul leagă diversul fenomenelor prin concepte SP inta C 

legilor empirice. Actele intelectului fără scheme ale senzibilităţii 

i iupii, cu privire. 

sunt însă indeterminate; totaşa .ȘI unitatea rațiunii, p n 

dul în care intelectul trebuie; 
la condiţiunile supt cari, şi la gra i ţ , , . - i idetermi- 

să lege conceptele sale în mod sistematic, este în Se a tuturor 
nată. Dar, deși pentru desăvârşita unitate sistematică 3 i 
arti -- „o xairă nici e - 
conceptelor intelectului .nu poate: fi găsită nicio sc
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tuiție, totuş poate şi trebuie să fie dat un analogon al unei atari 
scheme, şi aceasta este ideea unui maximum al diviziunii şi al 
reunirii cunoaşterii intelectului într'un singur principiu. Căci, 
maximul şi absolut perfectul se poate gândi în mod determinat, 
deoarece se lasă la o parte toate condițiunile restrictive cari dau 
diversitate indeterminată. Aşadar, ideea rațiunii este un analo- 
gon al unei scheme a senzibilității, dar cu deosebire că aplica- 
reă conceptelor intelectului la « chema raţiunii nu e în acelaș fel 

o cunoaştere a obiectului însu cum. e la aplicarea categoriilor 

la schemele lor senzibile), ci. numai o regulă sau principiu al 

unităţii sistematice a toată întrebuințarea intelectului. Or, cum 
orice principiu care stabileşte a priori intelectului o unitate de- 
săvârşită a întrebuinţării sale e valabil, deşi numai în mod in- 
direct, şi pentru obiectul experienţei, principiile raţiunii pure 
vor avea realitate obiectivă şi cu privire la acest obiect, dar nu 

pentru a determina ceva în obiecte, ci numai pentru a indica 

procedeul după care întrebuinţarea experimentală, empirică şi 

determinată, a intelectului poate fi de acord cu sine însăș în 
mod desăvârşit, prin faptul că ea se leagă, pe cât se poate, cu 
principiul unităţii desăvârşite şi se derivă din el. . 

Toate principiile subiective cari nu sunt scoase din natura 
obiectului, ci din interesul raţiunii cu privire la o anumită per- 
fecţiune posibilă a cunoaşterii acestui obiect, eu le voiu numi 
maxime ale raţiunii. Astfel există maxime ale raţiunii specula- 
tive, cari nu se întemeiază decât numai pe interesul ei speculativ, 
deși s'ar părea că ar fi principii obiective, 

Dacă principii numai regulatoare sunt considerate constitu- 
tive, ele pot fi, ca. principii obiective, contradictorii; dacă le pri- 
vim însă numai ca maxime, atunci nu e contradicție adevărată, 
ci numai un interes deosebit al raţiunii, care motivează diver- 
genţa în felul de a gândi. De fapt, raţiunea are numai un in- 
teres unitar, şi conflictul maximelor ei e numai o deosebire și 
o limitare reciprocă a metodelor pentru a satisface acest interes. 

In acest fel, la cutare logician” predomină interesul diversității 
(după principiul specificaţiei ), la cutare altul însă interesul uni- 
tății (după principiul agregațiunii). Fiecare dintre ei crede a 
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avea judecata sa din cunoaşterea obiectului şi o întemeiază totuș 

numai pe adeziunea sa mai mare sau mai mică la unul din cele 

două principii, dintre cari niciunul nu se sprijină pe temeiuri 

obiective, ci numai pe interesul rațiunii, şi cari deci ar putea fi 

numite mai bine maxime decât principii. Când văd bărbaţi in- 

teligenţi angajându-se în controversă asupra caracteristicei oa- 

menilor, animalelor sau plantelor, ba chiar a corpurilor regnului 

mineral, unii admițând d. ex. caractere naţionale osebite şi înte- 

meiate în obârşie, sau şi deosebiri hotăritoare şi ereditare ale fa- 

miliilor, raselor, etc., alţii, dimpotrivă, susținând că natura, în a- 

ceastă privință, a produs dispoziţii cu totul identice şi că toată 

deosebirea se întemeiază numai pe condițiuni exterioare contin- 

gente, atunci eu n'am decât să cercetez natura obiectului pentru a 

înțelege că obiectul e pentru amândoi cu mult prea adânc ascuns 

decât ca ei să poată vorbi din pătrundere în natura obiectului. 

Nu e nimic altceva decât îndoitul interes al raţiunii, din care 

o parte adoptă sau şi afectează a adopta o lature, cealaltă parte 

altă lature, deci nu e decât diferența maximelor privind diver- 

sitatea naturii sau unitatea naturii, cari se lasă unite prea bine, 

dar, câtă vreme sunt considerate ca fiind cunoaşteri obiective, 

nu numai că pot prilejui conflicte ci pot pune şi piedici cari 

opresc pentru multă vreme adevărul, până ce se găseşte un mij- 

loc de a împăca interesele opuse şi â satisface rațiunea în a- 

ceastă problemă. 555 

Totaşa e şi cu susţinerea sau atacarea acelei atât de faimoase 

legi, pusă în circulaţie de Leibniz şi foarte bine ticluită e 

Bonnet, a ierarhiei continue a creaturilor, care nu este ii 

decât o urmare a principiului afinităţii întemeiat pe interest ra- 

iunii: căci : : oă în întocmirea naturii 
țiunii; căci observaţiunea şi pătrunderea în i tva. Gradele 

nu putea să o.pună la îndemână ca afirmaţie obiec ta sunt cu 

unei atari ierarhii, aşa cum ni le poate da experienit» dife- 
mult prea distanţate de olaltă, şi pretinsele noastre mici [| 

renţe sunt de obiceiu în natură prăpăstii atât de largi ince P 

astfel de afirmaţiuni, considerate câ intenţii ale paturi, re de 

poate pune niciun temeiu, (mai ales într o mare ae omite 

lucruri, unde trebuie să fie totdeauna uşor de a găsi:



558 Teoria elein. Part. I-a. Div. 2-a. Cartea 2-a. Cap. 3 

„asemănări şi apropieri). Dimpotrivă, metoda de a căuta, după 

un astfel de principiu, ordine în natură, şi maxima de a consi- 

„dera o atare ordine ca întemeiată într'o natură în general, deşi 

fără a se putea determina unde sau până unde se întinde a- 
-ceastă ordine „este fără îndoială un legitim şi excelent princi- 

“piu regulator al raţiunii; care însă, ca atare, merge cu mult mai 

„departe pentru ca experiența sau observaţiunea să-i poată fi 

„adecvate, dar care, fără a determina ceva, le arată totuș calea 

:spre unitatea sistematică. 

Despre scopul final al dialecticei riaturale 
a rațiunii omeneşti 

Ideile raţiunii pure nu pot fi nicicând în sine dialectice, ci 

“numai simpla lor întrebuințare greşită. trebuie să fie cauza că 

ele devin pentru noi un izvor de-aparenţă înșelătoare; căci ele 

ne sunt date prin natura raţiunii noastre, şi acest suprem tribu- 

nal al tuturor drepturilor și pretențiilor speculațiunii noastre e 

imposibil să poată conţinea el însușş iluzii şi plăsmuiri înșelătoare. 

E probabil deci că ele vor avea menirea: lor bună şi adecvată 

scopului în constituţia naturală a raţiunii noastre. Plebea sofiş- 

tilor strigă însă ca de obiceiu că e absurditate şi contradicție 

“şi vociferează împotriva guvernului, în ale cărui planuri intime 

ea nu poate pătrunde, dar influențelor binefăcătoare ale căruia 

ea datorește, totuş, bunăstarea sa şi chiar cultura care o pune 

“în stare de a-l blama şi condamna. _ 

Nu ne putem servi de un concept a priori cu certitudine fără 

:a fi înfăptuit deducţiunea sa transcendentală. Ideile rațiunii pure 
nu îngăduesc, ce-i drept, o deducţiune de felul celei a catego- 

“riilor; dar „dacă e să aibă cel puţin oarecare valabilitate obiec- 

tivă, deși numai indeterminată şi să nu reprezinte numai lu- 

-<ruri gândite goale (entia rationis ratiocinantis), atunci în orice 

caz trebuie să fie posibilă o deducţiune a lor, presupunând chiar 

.că ea diferă cu mult de aceea pe care o putem face cu catego- 
„iile. Aceasta este desăvârşirea operei critice a raţiunii pure, şi 

"la aceasta vrem să.procedăm noi acuma.
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E o mare deosebire oride ceva e dat raţiunii mele ca un 

obiect în mod absolut sau numai ca un obiect în idee. În cazul 

dintâiu, conceptele mele sunt îndreptate spre a determina obiec- 

tul; în al doilea nu este de fapt decât o schemă căreia, în mod 

direct, nu-i este dat niciun obiect, nici chiar în mod ipotetic, ci 

care serveşte numai pentru a ne reprezenta alte obiecte cu aju- 

torul raportului cu această idee după unitatea lor sistematică, 

deci în mod indirect. Aşadar eu zic: conceptul unei inteligenţe 

supreme este o simplă idee, adică realitatea lui obiectivă nu 

trebuie să consiste în faptul că el se raportează deadreptul la 

un obiect, (căci, în acest înțeles, noi nam putea justifica vala- 

bilitatea sa obiectivă), ci el este numai o schemă a conceptului 

unui lucru în general, ordonată după condiţiunile celei mai mari 

unităţi raţionale şi care serveşte numai pentru ca noi să dobân- 

dim cea mai mare unitate sistematică în întrebuinţarea empi- 

nică a raţiunii noastre, derivând obiectul experienţei aşazicând 

din obiectul imaginar al acestei idei ca din principiul sau cauza 

sa. Atunci se zice d. ex.: lucrurile lumii trebuiesc considerate. 

astfel ca și cum ele şi-ar avea existenţa dela o inteligenţă su 

premă, În acest fel, ideea este bine zis un concept numai eur” 

stic şi nu ostensiv şi indică, nu cum € constituit un obiect, ci 

cum, supt conducerea lui, trebuie să căutăm natura ŞI nexul 

obiectelor experienţei în general. | 

Or, dacă putem arăta că, deşi cele trei idei transcendenta 

(cea psihologică, cosmologică şi teologică) nu pot fi raporta l€ 

nemijlocit la niciun obiect ce: le corespunde şi nici la determ i 

țiunea sa, totuş toate regulele întrebuinţării ep a a 

conduc, supt presupoziţia unui atare obiect în idee, 2 a dar 

sistematică şi lărgesc oricând cunoașterea experimen cură a 

nicicând nu-i pot fi împotrivă, atunci e 0 maximă i cueţiur 

rațiunii de a proceda după atari idei. Şi aceasta ese, nu ca 

nea transcendentală a tuturor ideilor raţiunii speculative, K 

. i ii noastre asupra mâ! 
principii constitutive ale lărgirii cunoașterii 29 incipii regula- 
multor obiecte decât poate da experienţa, ci ea PE enpirice în 
toare ale unităţii sistematice a diversului cunoaşterii 

. vilă şi îndreptată în 
general, care prin aceasta, e mai bine stabilită şi îndrep
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propriile ei limite decât sar putea face aceasta fără atari idei 

prin simpla întrebuințare a principiilor intelectului. 

Voiu expune acestea mai lămurit. Noi vom lega, după ideile 

amintite considerate ca principii, mai întâi (în psihologie) toate 

fenomenele, acţiunile şi toată receptivitatea minții noastre de 

firul conducător al experienţei interne în așa fel ca și cum ea 

ar fi o substanţă simplă, care există, cu identitate personală, în 

mod persistent (cel puţin în viață), pe când stările ei, din cari 

cele ale corpului nu fac parte decât ca nişte condițiuni exteri- 

oare, se schimbă în mod continuu. În al doilea rând, (în cosmo- 

logie), noi trebuie să urmărim condiţiunile fenomenelor naturale, 

atât interne cât şi externe, într'o atare cercetare, care nu poate 

fi nicicând terminată, ca şi cum ea ar fi în sine infinită şi nat 

avea un termen prim sau suprem, fără a nega, din aceaste 

cauză, că în afară de toate fenomenele nar exista cauzele 

prime numai inteligibile ale lor, dar deasemeni fără a le putea 

nicicând introduce în contextul explieaţiunilor naturale, deoarec” 

nu le cunoaştem deloc. In sfârşit şi în al treilea rând, (cu privi? 

la teologie), noi trebuie să considerăm tot ce numai poate între 

în nexul experienţei posibile în aşa fel ca și cum aceasta af con 

stitui o unitate absolută, dar cu desăvârşire dependentă ȘI 
x ză aaa: aa «4 în acele? 
încă condiţionată înlăuntrul lumii senzibile, totuș însă în â sea 

timp, ca şi cum ansamblul tuturor fenomenelor, (lume? piu inc 

zibilă însăş), ar avea, în afară de sfera sa, un unic pri a» 

“suprem şi autarc, anume o rațiune originară şi creatoaf€” tre” 

zicând neatârnată, în raport cu care noi îndreptăm toată E în 

buinţarea empirică a raţiunii noastre în toată întindere Cip 

aşa fel ca şi cum obiectele înseşi ar fi izvorit din ace ot de- 

.a toată raţiunea; ceeace vrea să zică: că noi nu trebui€ S tern€ 

rivăm dintr'o substanţă cugetătoare simplă fenomenele ființe 

ale sufletului, ci să le derivăm din olaltă după ideea une: unii 

simple; nu să derivăm dintr'o inteligenţă supremă ordine? cauze 

:şi unitatea ei sistematică, ci să scoatem din ideea un? pin€ 

-preaînţelepte regula după care raţiunea poate fi cel o uzelor 

întrebuințată, pentru satisfacerea ei propire, în legarea c 

şi efectelor în lume. Aa
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Or, nu există nici cea mai neînsemnată piedică de a admite 

aceste idei şi ca obiective şi ipostatice, cu singura excepţie a 

celei cosmologice, unde raţiunea se izbeşte de o antinomie vro- 

ind să o realizeze, (cea psihologică şi cea teologică nu conţin 

nicio atare antinomie). Căci o contradicţie nu este în ele; cum 

ar putea deci cineva să ne conteste realitatea lor obiectivă, când 

el despre posibilitatea lor ştie totatât de puţin pentru a le nega, 

ca și noi pentru a o afirma. Cu toate acestea, pentru a admite 

ceva, încă nu ajunge ca nicio piedică positivă să nu fie împotrivă, 

şi nu ni se poate îngădui de a introduce, ca obiecte reale şi de- 

terminate, fiinţe gândite cari depăşesc toate conceptele noastre, 

deşi nu contrazic niciunuia, pe simplul credit al raţiunii specula- 

tive care ţine a desăvârşi opera sa. Ele nu trebuesc deci admise în 

sine, ci numai realitatea lor să fie valabilă ca cea a unei scheme a 

principiului regulator al unităţii sistematice a toată cunoaşterea 

naturii, prin urmare ele să se pună la bază numai ca analoga 

de lucruri reale, dar nu ca lucruri reale în sine. Noi înlăturăm 

în obiectul ideii condiţiunile cari limitează conceptul intelectului. 

nostru, cari însă singure ne înlesnesc ca să putem avea despre un 

lucru oarecare un concept determinat. Şi acuma, noi ne gândim 

un ceva despre care noi n'avem absolut niciun concept ce este 

în sine, dar despre care noi totuş ne gândim un raport cu ân- 

samblul fenomenelor care este analog celui ce-l au fenomenele 

întreolaltă, 

Dacă admitem deci astfel de fiinţe ideale, noi, bine zis, nu 

lărgim cunoașterea noastră despre obiectele experienţei posibile, 

ci numai unitatea empirică a celei din urmă prin unitatea Sis- 

tematică, a cărei schemă ne-o dă ideea, care, prin urmare, nu e 

valabilă ca principiu constitutiv, ci numai ca principiu regulator. 

Căci, prin faptul că punem un lucru ce corespunde ideii, un 

ceva sau o ființă reală, încă nu se spune că noi vrem & ae 

cunoaşterea noastră a lucrurilor prin concepte transcen en = 

căci această ființă se pune la bază numai în idee şi nu în Sne 

deci numai pentru a exprima unitatea sistematică care faca , 

servească ca regulă a întrebuinţării empirice a raţiunii, ra 

hotărî totuş nimic asupra principiului acestei unităţi sau asup
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naturii intime a unei atari fiinţe pe care se întemeiază ca pe o 

cauză. 

Astfel „conceptul determinat, transcendental şi unic, pe care 

ni-l dă despre Dumnezeu raţiunea 'curat speculativă „este în 

cel mai strict înțeles deist, adică raţiunea nu dă la îndemână 

nici cel puţin valabilitatea obiectivă a unui atare concept, ci 

temeiază suprema şi necesara sa unitate şi ce nu ne putem gândi 

în alt fel decât după analogia unei substanţe reale care ar fi, 

după legile raţionale, cauza tuturor lucrurilor; și acestea, în- 

trucât noi intreprindem doar de a gândi acel ceva ca un obiect 

osebit şi nu preferim, mulțumiți fiind cu simpla idee a princi- 

piului regulator al raţiunii, de a lăsa la o parte, ca depăşind 

intelectul omenesc, desăvârşirea tuturor condiţiunilor gândirii; 

cecace însă nu se poate acorda cu scopul unei perfecte unități 
sistematice în cunoaşterea noastră, unitate căreia cel puţin ra- 

ţiunea nu-i pune limite, 
Or, deaceea se întâmplă că, dacă admit o fiinţă divină, eu 

n'am ce-i drept nici cel mai neînsemnat concept nici despre 
posibilitatea internă a supremei sale perfecţiuni, nici a nece- 
sităţii existenţei sale, dar că, în acest caz, eu pot răspunde 

totuşi la toate celelalte chestiuni cari privesc contingentul și 
pot procura raţiunii cea mai perfectă mulțumire cu privire 

la cea mai mare unitate ce-o poate căuta în întrebuințarea ei 

empirică, dar nu cu privire la această  presupoziţie însăş: ceea 

ce dovedeşte că interesul pei speculativ, şi nu pătrunderea ei, 
o îndreptăţeşte de a porni dela un punct ce se află atât de 
departe peste sfera sa, pentru a contempla de aci obiectele 

Sale într'un tot întreg. 
Or, aci se arată 'o deosebire a felului de gândire la una şi 

aceeaş presupoziţie, deosebire care e cam subtilă, dar totuș 

în filozofia transcendentală de mare importanţă. Eu pot avea 

temeiu suficient pentru a admite ceva în mod relativ (sup- 
positio relativa), fără a fi totuș în drept de a-l admite în mod 

absolut (suprositio absoluta). Această deosebire se potriveşte 

când € vo.»a numai de un principiu regulator, despre care
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noi cunoaştem fără îndoială necesitatea în sine, dar -nu iz= 

wvorul ei, şi pentru care noi adimitem un principiu suprem nu- 

mai cu scopul de a gândi într'un mod cu atât mai determinat 

universalitatea principiului, ca d. ex. când îmi gândesc ca 

existentă o ființă care corespunde unei simple idei, şi anume 

'unei idei transcendentale. Căci atunci eu nu pot admite e- 

xistența acestui lucru nicicând în sine, deoarece niciun fel de 

concepte, prin. cari îmi pot gândi vreun obiect în mod de- 
terminat, nu ajung pentru aceasta, şi deoarece condiţiunile 

valabilităţii obiective a conceptelor mele sunt excluse khiar 
prin idee. Conceptele realităţii, substanţei, cauzalităţii, chiar 

ale necesităţii în existență n'au, în afară de întrebuințarea 

prin care fac posibilă cunoaşterea empirică a unui obiect, nici 
o semnificaţie care ar determina vreun obiect. Ele pot fi deci 
întrebuințate ce-i drept pentru explicarea posibilității lucru- 

rilor în lumea sensibilă, dar nu a posib:"'tăţii unui univers înstş, 

leoarece acest principiu de explicate ar trebui să fie în afară 

ke lume şi deci să mu fie obiect al unei experienţe posibile. 

IOr cu toate aceste, eu pot admite .o „atare fiinţă neînţeleasă, 
bbiectul unei simple idei, în relaţie cu lumea senzibilă, deşi 

nu în sine. Căci, dacă la baza întrebuinţării empirice, celei 

mai mari posibile, a raţiunii anele stă o idee (a unităţii sister 

imatice întregi, despre care voiu vorbi îndată mai lămurit), 

kare în sine nu poate fi reprezentată nicicând în mod adecvat 

în experiență, deşi, pentru a apropia unitatea empirică de gra- 

dul cel mai înalt posibil, ea e neapărat necesară, atunci eu au 

voiu fi numai în drept, dar voiu fi şi nevoit de a realiza 
această idee, adică de a-i pune un obiect ceal, dar numai 
in ceva în general pe care nu-i cunosc deloc în sine i * 

zuia numai că unui principiu al acelei unităţi sistema e ș 

în raport cu aceasta îi dau astfel de însuşiri cari sunt ana a 
konceptelor intelectului în întrebuinţarea empirică. Îmi a : 

gândi deci, după analogia realităţilor în lume, a substanş i 

d cauzalității şi necesițăţii, o fiinţă care posedă toate a ini 

în suprema perfecţiute şi, cum această idee e întemei a a 

mai pe raţiunea mea, eu voiu putea gândi această iinţ
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rațiune independentă care prin idei de cea mai mare armonie 

şi unitate este cauza universului, astfel că eu las la o parte 

toate condiţiunile ce limitează ideea, numai pentru ca subt scu- 

tul unui atare principiu prim să fac posibilă unitatea sistema- 

tică a diversului în univers şi, cu ajutorul ei, o întrebuințare 

empirică kât se poate de mare a raţiunii, considerând toate le- 

găturile în aşa fel ca şi cum ar fi orânduiri ale unei Laţiuni 

supreme, faţă de care raţiunea noastră nu este decât p. slabă 

imagine. Eu îmi gândesc atunci această fiinţă supremă urat 

numai prin concepte cari îşi au aplicarea lor bine zis numai în 

lumea senzibilă, cum însă şi acea presupoziţie transcenden- 

tală eu nu o am decât pentru o întrebuințare relativă, anume 

ca ea să reprezinte substratul celei mai mari unităţi posibile a 

experienţei, atunci eu pot gândi prea bine o fiinţă, pe care 

o deosebesc de lume, prin însuşiri ce aparţin numai lumii. Căci 

eu nu cer nicidecum, şi nici nu sunt în drept a cere, să cunosc 

acest obiect al ideii mele după ceea ce ar putea fi în sine, căci 

pentru asta eu n'am niciun fel de .concepte, și chiar concep- 

tele de realitate, substanţă, cauzalitate, ba chiar de necesitate 

în existenţă pierd toată semnificaţia şi sunt titluri goale pen- 

tru concepte fără conţinut, dacă îndrăznesc a ieşi cu ele în 

afară de câmpul simţurilor, Eu nu-mi gândesc decât relaţia 

unei fiinţe, mie cu totul necunoscută în sine, cu cea mai mare 

unitate sistematică a universului numai pentru a face din a- 

ceastă fiinţă o schemă a principiului regulator a celei mai 

mari întrebuinţări empirice posibile a raţiunii mele. . 

Dacă ne îndreptăm acuma privirea spre obiectul transcen- 

dental al ideii noastre, noi vedem că nu putem presupune 

în sine realitatea sa după conceptele de realitate, substanţă, 
cauzalitate, etc., deoarece aceste concepte n'au nici cea mai 

neinsemnată aplicare la ceva ce-i cu totul deosebit de lumea 
simţurilor. Aşa dar, supoziţia raţiunii despre o fiinţă supremă, 

ca cea mai înaltă cauză, este gândită numai ca relativă, pen- 

tru scopul unităţii sistematice a lumii simţurilor şi este un sim- 

plu ceva în idee, despre care ceva n'avem nici un concept a 

ceea ce este in sine. De aci se şi explică dece, cu privire la ceea
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ce este dat simţurilor ca existent, noi acm, ce-i drept, nevoia de 

ideea unei fiinţe prime necesare în sine, dar nicicând nu putem 

avea nici cel mai neînsemnat concept despre această ființă şi 

despre necesitatea sa absolută. 

Acuma putem pune în mod lămurit înaintea ochilor rezul- 

tatul întregii Dialectice transcendentale şi putem determina 

în mod exact scopul final al ideilor raţiunii pure, cari numai 

prin înţelegere greşită şi din, nebăgare de seamă devin dia- 

lectice. Rațiunea pură nu se ocupă de fapt cu nimic decât cu 

sine însaş şi nici nu poate avea altă funcţiune, deoarece ei 

nu-i sunt date obiectele pentru unitatea conceptului. experien- 

ei, ci numai cunoaşterile intelectului pentru unitatea concep- 

tului raţiunii, adică a înlănţuirii într'un singur principiu. Ulni- 

tatea raţională este unitatea sistemului, şi această unitate sis- 

tematică serveşte raţiunii nu în mod obiectiv ca un principiu 

pentru a o întinde asupra obiectelor, ci în mod subiectiv ca 

maximă pentru a o întinde asupra întregii cunoașteri empi- 

zice posibile a obiectelor. Totuş înlănţuirea sistematică pe care 

raţiunea o poate da întrebuinţării empirice a intelectului nu 

-numai că înlesneşte întinderea ei, ci garantează totodată şi e- 

xactitatea ei, şi principiul unei atari unităţi sistematice este şi 

obiectiv, dar întrun mod indeterminat (principirm vagum)» 

“nu ca principiu constitutiv pentru a determina ceva cu privire 

-la obiectul său direct, gi ca principiu numai regulator şi ca ma- 

:ximă pentru a face să progreseze în infinit (indeterminat) Și 

pentru a întări întrebuințarea empirică a raţiunii prin desc E 

derea de noui căi pe cari intelectul nu le cunoaşte, fără i . 

în. aceasta, cândva câtuş de puţin împotriva legilor întreb 
irițării empirice, , 
-Raţiunea nu poate însă gândi această unită Că au 

alt mod decât dând totodată ideii sale un obiect, care hi 

“poate fi dat prin nicio experienţă; căci experiența Se e casiă 

“când un exemplu de unitate sistematică perfectă. r C sine 

ființă a raţiunii (ens rationis ratiocinatae ) este, ce-i drept. a 

plz idee şi nu se admite deci în mod absolut şi în sine 
e (deoarece nu 

real, ci se: pune la bază numai în mod problematic, ( 35 

itate sistematică în 

Kant. Critica Raţiunii Pure.
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o putem atinge prin niciun fel de concepte ale intelectului), pentu 

a considera tot nexul lucrurilor lumii simţurilor în aşa fel! caiși 

cuin ele. şi-ar avea temeiul în această fiinţă.a rațiunii; dar:numai 

cu scopul pentru a întemeia pe ea unitatea sistematică indispen- 

'sabilă -raţiunii, care însă cunoaşterii :empirice îi poate. folosi 

în tot felul şi totuș nu-i poate fi nicicând împotrivă. 

i: Ne înşelăm asupra semnificației. acestei -idei îndată „ce: o 

considerăm ca afirmaţie sau Şi numai. ca presupoziţie a unui 

lucru real, căruia ne-am. gândi să-i atribuim principiul consti- 

tuției sistematice a lumii ; dimpotrivă, noi lăsăm cu totul ne- 

hotărit „ce fel de. natură are în sine principiul şi ice se sustrage 

conceptelor noastre, și luăm numai o idee ca punct de vedere 

din care, unic şi Singur, noi putem întinde acea unitate atâ! 

de esenţială raţiunii şi atât de folositoare intelectului ; cu un 
cuvânt: acest lucru. transcendenta] este numai schema acelui 

principiu regulator prin care raţiunea, pe cât depinde. de ea, 

întinde unitate - sitematică asupra: întregii. experienţe.. 

Primul obiect al unei atari idei sunt Eu însumi, considerat 

numai ca natură cugetătoare (suflet). Dacă: vreu să :caut în- 
suşirile cu cari o ființă cugetătoare există în sine, eu țrebue 

'să întreb experienţa, şi chiar din toate categoriile eu nu pot 
aplica niciuna la acest obiect decât în măsura ce schema, ei e 
dată în intuiţia senzibilă. In acest fel însă eu nu ajumg:nici- 
când la o unitate sistematică a tuturor fenomenelor: simțului 

intern. In locul conceptului experienţei deci (despre. ceea ce 

este sufletul în realitate), care mu ne poate duce departe, ra- 
ţiunea ia conceptul -unității empirice. a: toată gândirea. şi, prin 

aceea că această unitate o, gândeşte în -mod necondiţionat şi 

originar, ea face din el un concept al raţiunii. (idee) :despre 

o substanţă simplă, care, în sine “neschimbată (personal iden- 
'tică), stă în comunitate cu alte lucruri reale: în afară de ea, 

cu un cuvânt: despre o inteligență simplă şi de sine stătă- 
toare. Aci însă ga n'are nimic altceva în vedere decât princi- 

pii ale unităţii sistematice în explicarea fenomenelor sufletului, 
anume: de a considera toate determinaţiunile ca fiind într'ua 
subiect unitar, toate facultăţile, pe cât posibil, ca derivate
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dintr'o unică facultate fundamentală, toată schimbarea ca -a- 

parţinând stărilor uneia şi aceleiaş fiinţe persistente, şi de a 

reprezenta toate fenomenele în spaţiu ca pe deaîntregul deosebite 

de actele gândirii. Acea simplicitate a substanței etc., ar trebui 
să fie numai schema pentru iacest principiu regulator şi nu se 

presupune că ar fi temeiul real al însuşirilor sufletului. Căci 
aceste s'ar putea să fie aşezate pe cu totul alte temeiuri pe cari 

nu le cunoaştem deloc, cum dealtfel, prin aceste predicate pre- 

supuse, noi nici n'am putea cunoaşte bine zis sufletul în sine, 

chiar dacă am vrea să i le atribuim în mod absolut, dat fiind 

că ele constituesc o simplă idee care in concreto nu poate fi nici 

decum reprezentată. Or, dintr'o atare idee psihologică nu poate 

izvori nimic altceva decât folos, dacă numai ne ferim de a o lua: 

drept ceva mai mult decât o simplă idee, adică numai în relaţie 

cu întrebuințarea sistematică a raţiunii cu privire la fenomenele 

sufletului nostru, Căci aci nu se amestecă niciun fel de legi empi- 

ice ale fenomenelor corporale, cari sunt cu totul de altă natură, 

“ în explicaţiunile a ceea ce aparţine numai simțului intern; aci nu 

ie permit niciun fel de ipoteze fluturatece de generaţiune, 

idestrucţiune și palingenezie a sufletelor etc., aşadar observa- 

- fţiunea asupra acestui obiect al simțului intern se face în mod 

iu totul pur şi fără miciun amestec cu însuşiri eterogene, şi 

pe lângă aceasta, cercetarea raţiunii se îndreaptă spre a duce 

principiile de 'explicaţie în acest subiect, pe cât se poate, la un 

singur. principiu: ceea ce totul se face cel mai bine, ba chiar 

în mod exclusiv printr'o atare schemă, ca şi cum ar fi o fiinţă 

reală. Ideea psihologică nici nu poate însemna altceva decât 

schema unui concept regulator. Căci dacă aş vrea chiar nu- 

mai să întreb oride sufletul nu e în sine de natură spirituală, 

această întrebare n'are niciun înţeles. Căci, printr'un astfel de 

concept, eu nu înlătur numai natura corporală, ci în general 

toată matura, adică toate predicatele vreunei experienţe posi- 

bile, deci toate condiţiunile pentru a gândi, la un atare con- 

xcept, un obiect, ceea ce doar în mod exclusiv ne îndreptățește 

să zicem că acest concept are un senz. 

-_A doua idee regulatoare a raţiunii numai speculative este
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conceptul lumii în general. Căci natura este bine zis numai 

singurul obiect dat cu privire la care raţiunea are nevoie de 

principii regulatoare. Această natură este de două feluri, sau 

matura cugetătoare sau cea corporală. Dar pentru cea din 

turmă, pentru a o gândi după posibilitatea ei internă, adică 

pentru a determina aplicarea categoriilor la ea, noi n'avem 

nevoie de nicio idee, adică de o reprezentare care depășește 

experienţa; şi cu privire la ea nici nu e posibilă vreuna, de- 

oarece aci noi suntem conduși numai prin intuiție senzibilă şi 

mu, ca în conceptul psihologic fundamental (Eu), care conţine 

a priori o anumită formă a gândirii, anume unitatea ei. Aşa 

dar, nu ne mai rămâne pentru rațiunea pură nimic decât na- 

tură în general şi întregimea condiţiunilor în ea după un 

principiu oarecare. "Totalitatea absolută a seriilor acestor con- 

dițiuni în derivaţiunea membrilor ei este o idee, care nu se 

poate înfăptui ce-i drept nicicând pe deplin în întrebuințarea 

empirică a raţiunii, dar serveşte totuş ca regulă cum să pro- 

cedăm cu privire la ea, anume în explicarea unor fenomene 

date (în regresiune sau progresiune) așa ca și cum seria ar fi în 

sine infinită, adică in indefinitum, dar unde raţiunea însăş e con- 

siderată ca fiind cauză determinantă (în libertate), deci în prin- 

cipii practice, ca şi cum n'am avea înaintea noastră un obiect 

al simțurilor, ci al intelectului pur, unde condiţiunile nu mai pot 
fi puse în seria fenomenelor, ci în afară de ea, iar seria stărilor 

poate fi considerată ca și cum ar începe în mod absolut (printr'o 
cauză inteligibilă); aceste toate dovedesc cumcă ideile cosmolo- 

gice nu sunt nimic decât principii regulatoare şi că sunt departe 

de a pune, așazicând în mod constitutiv, o totalitate reală de a- 

tari serii. Ce mai rămâne de spus se poate căuta, la locul său, în 

Antinomia raţiunii pure. 
A treia idee a raţiunii pure, care conţine o supoziţie numai re- 

iativă a unei fiinţe considerată ca unică şi atotsuficientă cauză 

a tuturor seriilor cosmologice, este conceptul rațional . de 

Dumnezeu. Obiectul acestei idei noi n'avem nici cel mai neînsem- 

nat temeiu de a-l admite în mod absolut, (de a-l presupune in 
sine); căci, ce oare ne poate îndupleca sau și numai îndreptăți de
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za crede sau afirma, din simplul ei concept, o fiinţă de supremă 

perfecţiune şi ca absolut necesară după natura sa, dacă n'ar fi 
lumea, numai în raport cu care această supoziție poate fi nece- 

sară; şi aci se arată în mod lămurit că ideea acestei fiinţe, pre- 

-cum toate ideile speculative, nu vreau să zică nimic mai mult de 

xât că raţiunea porunceşte de a considera tot nexul lumii după 

principiile unei unităţi sistematice, deci ca și cum ele toate ar fi 

iizvorit dintr'o unică fiinţă atotcuprinzătoare ca supremă şi a- 

totsuficientă cauză. Deaci e clar că raţiunea nu poate avea aci 

alt scop decât propria ei regulă formală în lărgirea întrebuințării 

-ei empirice, niciodată însă o lărgire dincolo de toate limitele în- 

trebuinţării empirice, prin urmare că subt această idee nu e as- 

cuns niciun principiu constitutiv al întrebuințării ei îndreptate 

spre experiența posibilă. 

Suprema unitate formală, care singură se întemeiază pe con- 

cepte raţionale, este unitatea felică a lucrurilor, şi interesul spe- 

culativ al raţiunii în mod necesar ne împinge a considera toată 

orânduirea lumii aşa ca şi cum ea ar rezulta din intenţia unei ra- 

iuni atotsupreme. Un atare principiu deschide anume rațiunii 

-noastre, aplicată la câmpul experienţelor, perspective detot nouă 

de a lega lucrurile lumii după legi teleoiogice și de a pătrunde, 

prin aceasta, până la cea mai mare unitate sistematică a lor. 

Presupoziţia unei inteligenţe supreme ca fiind cauza unică a u- 

-nivezsului, dar ce-i drept numai în idee, poate deci folosi oricând 

xaţiunii şi, în acelaş timp, nu o poate păgubi nicicând. Căci dacă, 

“în ce priveşte figura pământului (rotundă, dar totuş ceva tur- 

sită %), a munţilor şi mărilor etc., admitem de mai înainte numai 

    

(Ne 
IRI N a 

; +) Avantajul ce-l oferă forma sferică a pământului este destul de cu- 

-moscut; dar puţini ştiu că turtirea ei în formă de sferoid e singura pie- 

„dică pentru ca înălțimile continentului sau şi ale unor munți mai mici, 

widicaţi poate prin cutremure de pământ, să nu mute, neîncetat şi în- 

-trun răstimp nu chiar prea lung, în mod considerabil axa pământului, 

acă umflătura pământului supt linie n'ar fi un munte aşa de imens, pe 

kare rotația oricărui alt munte nu-i poate clinti nicicând în mod simţi- 

tor din situaţia sa în raport cu axa. Şi totuş această întocmire înţe- 

leaptă o explicăm fără răsgândire din echilibrul massei terestre odini- 

dară fluidă.
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intenţii înțelepte ale unui creator, atunci, pe această cale, putem 

face.o mulțime de descoperiri, Rămânând numai la această pre 

supoziţie considerată ca un principiu numai regulator, atunci, 

chiar eroarea nu ne poate strica. Căci de aci, în orice caz, nu: 

poate urma nimic mai departe decât că, acolo unde aşteptam e 

înlănţuire teleologică (nexus finalis), să se găsească una numai 

mecanică sau fizică (nexus effectivus), prin care noi, în atare 

caz, simțim numai lipsa încă a unei unităţi, dar nu pierdem uni- 

tatea raţională în întrebuințarea ei empirică. Dar chiar acest ob- 

stacol nu poate atinge nicidecum legea însăş în scopul ei general 

şi teleologic. Căci, deşi un anatomist poate fi convins de o e- 

roare când raportează un organ al unui corp de animal la un. 

scop despre care se poate arăta în mod lămurit că nu rezultă de 

ci, totuş e cu desăvârşire imposibil de a dovedi într'un caz, că. 
o întocmire a naturii, fie oricare ar fi, n'ar avea absolut niciun 

scop. Deaceea şi fiziologia (medicilor) îşi lărgește cunoaşterea. 
ei empirică foarte limitată despre scopurile structurii. unui corp. 

organic printr'un principiu pe care numai rațiunea pură îl su- 

geră, într'atâta încât se admite aci, cu mare îndrăzneală şi, în 

acelaş timp, cu consimțământul tuturor oamenilor inteligenţi, cum 

că în animal toate îşi au folosul şi scopul lor bun; care presu- 
poziţie, dacă ar fi să fie constitutivă, merge cu mult mai de- 

parte decât ne poate îndreptăţi observaţiunea de până acuma; 
din care se vede deci că ea nu este nimic decât un principiu re- 
gulator al raţiunii pentru a pătrunde la suprema unitate sistema- 

tică cu ajutorul ideii cauzalităţii telice a supremei cauze a lumii 

şi ca şi cum aceasta ca inteligenţă supremă ar fi, după cea mai 

înțeleaptă intenţie, cauza tuturor lucrurilor. . 
„Dacă încetăm însă de a restrânge ideea la întrebuinţarea nu- 

“mai regulatoare, raţiunea greşeşte calea ei în diferite feluri, dat 

fiind că ea părăseşte, în acest caz, câmpul experienţei, care tre- 

bue-să conţină doar semnele drumului său, şi îndrăzneşte a trece 
dincolo! de: acest câmp spre ceea ce e neînțeles şi nepătruns, la 

înălțimi iinde ea în mod necesar e cuprinsă de ameţeală, deoare- 

ce ea se vede, din acest punct de vedere, lipsită de toată între- 
buințarea conformă cu experienţa. i



: Adăos la 'Dialeiticu._transcendentală” 

  

+ Întâia 'eroar€ care rezultă din faptul că ideea unei. fiinţe su-: 

preme nu se întrebuințează: numai în. mod .regulator, ci, (ceea 

<e-i împotriva naturii unei idei), în mod constitutiv, este rațiu-i 

nea leneşă (ignava rafio) *)..Se poate numi aşa orice principiu 

„care face ca să considerăm cercetârea noastra a naturii, oriunde; 

ar fi, ca absolut desăvârşită şi că raţiuriea intră așadar în repaos; 

ca şi cum şi-ar fi împlinit cu totul opera:sa. Deaceea, însăș ideea, 

psihologică, dacă e întrebuințată ca principiu constitutiv pentru, 

explicarea- fenomenelor sufletului nostru şi apoi. chiar pentru 

lărgirea cunoașterii noastre a acestui subiect dincolo de toată ex- 

periența noastră, (pentru a cunoaște statea sa după moarte), re-. 

prezintă într'adevăr pentru rațiune o mare înlesnire,; dar ea co-= 

rupe în acelaş timp şi distruge cu desăvârşire toată întrebuinţa- 

rea raţiunii cu privire la natură ce se poate face urmând direc-. 

ţiunea experienţei. Aşa spiritualistul dogmatie explică: unitatea, 

persoanei, care persistă neschimbată prin toată schimbarea stă- 

rilor, din unitatea substanței cugetătoare, pe care crede ao per- 

cepe nemijlocit în Eu, interesul ce-l avem pentru lucrurile ce tre- 

buie să se întâmple abia după moartea noastră o explică din 

conştiinţa naturii imateriale a subiectului. nostru cugetător, etc, 

şi se scuteşte de toată cercetarea naturală a cauzei acestor fe- 

nomene interne ale noastre din principii de explicaţie fizice, ne- 

luând în seamă, aşazicând printr'o poruncă imperioasă a unei ra- 

țiuni transcendente, izvoarele imanente de cunoaştere ale experi». 

-enţei, fără îndoială că pentru comoditatea sa; dar cu pierderea 

a toată înțelepciunea. In mod încă mai lămurit se vede această 

tonsecintă dăunătoare în dogmatismul ideii noastre despre o su» 

premă inteligenţă şi în sistemul teologic al naturii ( fizico-teolo- 

-gie), întemeiat în mod greşit pe acest dogmatism. Căci aci toate 

    

ii di icieni î ător: Dacă soarta 

_*) Aşa numeau vechii dialecticieni paralogismul următor 

ta vrea ca tu să te vindeci de această boală, acest lucru se va întâmpla 

fie că aduci un medic sau ba. Cicerone zice că acest fel de a raţiona 

fşi trage numele din faptul că, dacă îl urmăm, nu mai rămâne nicio in 

trebuinţare a raţiunii în viaţă, Aceasta este cauza dece eu dau acelaş 

tume argumentului sofistic al raţiunii: pure.
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scopurile, cari se manifestează în natură şi cari adeseori nu sunt 

decât inventate de noi înşine, servesc pentru a ne cruța de multă 

trudă în cercetarea cauzelor, anume ca, în loc să le căutăm în 

legile generale ale mecanismului materiei, noi să apelăm dea-: 

dreptul la hotărîrea nepătrunsă a înţelepciunii supreme şi să con-- 

siderăm străduinţa raţiunii ca desăvârşită atunci când noi ne dis- 

pensăm de întrebuințarea ei, care totuş nu găseşte nicăiri un fir: 

conducător decât acolo unde ordinea naturii şi seria schimbărilor: 

ni-l pun la îndemână după legile ei interne și generale. Această. 

eroare poate fi evitată dacă nu considerăm, din punct de vedere: 

al scopurilor, numai unele părţi ale naturii, ca d. ex. repartizarea- 

uscatului, structura sa şi natura şi pozițiunea munţilor sau chiar: 

numai organizaţia în regnul vegetal şi animal, ci când facem cu 

totul generală aşeastă unitate sistematică a naturii în raport cu. 

ideea unei inteligenţe supreme. Căci atunci noi punem la bază. 

o finalitate după legi naturale generale, dela cari nicio întocmire: 

osebită nu face excepţie, ci iesă numai la iveală pentru noi într un. 

mod mai mult sau mai puţin lămurit, şi avem un principiu regula» 

tor al unităţii sistematice a unui nex teleologic, pe care însă n'o- 

putem determina mai de înainte, ci trebuie să urmărim, numai. 

în aşteptarea ei, nexul fizico-mecanic după legi generale. Căci. 

numai aşa principiul unităţii telice poate lărgi oricând întrebuin- 

țarea rațiunii cu privire la experienţă, fără a păgubi în niciun. 

caz această întrebuințare. 

A doua eroare, care izvorăşte din interpretarea greşită a amin- 

titului principiu al unităţii sistematice, este cea a raţiunii întoarse 

(perversa ratio, UOTepov mpOTepov rationis). Ideea unităţii siste- 

matice ar fi să servească numai ca principiu regulator pentru a 

căuta această unitate în nexul lucrurilor după legi naturale gene- 

rale şi pentru a crede că întrucât se găseşte din această unitate: 

pe cale empirică într'atâta ne-am şi apropiat de întrebuinţarea ei. 

întreagă, deşi fără îndoială că pe aceasta nu vom atinge-o nici” 

când. In loc de a proceda însă aşa, se face tocmai contrarul şi 

se începe prin a pune la bază realitatea unui principiu al unităţii 

telice considerat ca ipostatic, determinându-se conceptul unei 

atari inteligențe supreme în mod antropomorfic, deoarece în sine-
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“el e cu totul inaccesibil cunoaşterii, şi impunându-se apoi, în mod 
silnic şi dictatorial, naturii scopuri, în loc de a le căuta, precum 

:se cuvine, pe calea cercetărilor fizice, astfel că nu numai că te- 
leologia, care ar trebui să servească numai pentru a întregi uni- 

tatea naturii după legi generale, tinde acuma dimpotrivă a o face 

să dispară, ci pe lângă toate și rațiunea îşi greşeşte ea însaș 
'scopul, anume de a dovedi existența unei atari cauze supreine, 

-după acest scop, din natură. Căci, dacă nu putem presupune a 

“priori finalitatea supremă în natură, anume ca aparţinându-i în 

-mod esenţial, cum putem fi oare conduşi a o căuta şi a ne apro- 

pia, urcându-ne în mod treptat în ierarhia ei, de suprema per- 

fecțiune a unui creator ca deo perfecţiune absolut necesară, care 

-deci se poate cunoaște a priori? Principiul regulator cere ca uni- 

tatea sistematică să se presupună în mod absolut, şi, prin ur- 

mare, ca derivând din esenţa lucrurilor, ca unitate a naturii, care 

-nu e cunoscută numai în mod empiric, ci se presupune a priori, 

«deşi încă în mod indeterminat. Dacă însă, de mai înainte, pun 

la bază o supremă fiinţă orânduitoare, unitatea naturii se su- 

“primă de fapt. Căci ea e cu totul străină şi contingentă naturii 

lucrurilor şi nici nu poate fi cunoscută din legile generale ale 

or. De aci rezultă un cerc vicios în demonstrare, deoarece se 

“presupune aceea ce propriu zis trebuia dovedit. 

A lua principiul regulator al unităţii sistematice a naturii drept 

“un principiu constitutiv şi a presupune, în mod ipostatic, ca fiind 

„cauză, ceeace numai în idee se pune la baza întrebuinţării uni- 

forme a raţiunii, nu este decât a încurca rațiunea. Cercetarea 

“naturii merge drumul ei, urmărind numai şi numai lanţul cauzelor 

naturale după legile generale ale lor, deşi după ideea unui crea- 

“tor, dar nu pentru a deriva finalitatea, pe care o urmăreşte pre- 

“tutindeni, dela acest creator, ci pentru a cunoaşte existenţa sa 

-din această finalitate, care se caută în esența lucrurilor naturale, 

"pe cât se poate şi în esența tuturor lucrurilor, deci ca absolut ne- 

„cesară. Fiecă acest din urmă lucru reuşeşte sau nu, totuș ideea 

rămâne oricând exactă şi totașa întrebuințarea ei, dacă a fost 

zestrânsă la condițiunile unui principiu numai regulator. 

Unitatea telică completă este perfecţiune (considerată în mod
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rabsolut). “Dacă: nu o găsim pe-aceasta în esența lucrurilor “cari: 

:constituesc întregul obiect: al experienţei, adică a întregei;noastre 

cunoașteri obiectiv-valabile, deci în legi naturale generale și nece- 

sare, atunci cum vrem oare să concludem de aci deadreptul ka. 

-ideea unei perfecţiuni supreme şi absolut necesare a unei 'fiinţe 

“prime care e originea.a toată cauzalitatea? Cea mai mare. unitate 

“sistematică, deci şi telică este şcoala şi chiar baza posibilităţii 

“celei mai mari întrebuinţări a rațiunii omeneşti. Ideea ei este:deci 

“legată în mod inseparabil de esența raţiunii 'noastre.. Tot aceeaș. 

idee este deci pentru noi legislatoare, şi așadar e foarte: nătural. 

dea: admite .o rațiune legislatoare care-i corespunde (intellectus- 

'archetypus), din care să se derive. toată. unitatea sistematică a 

naturii ta-obiect al raţiunii noastre - . - Dat 

"Cu prilejul antinomiei raţiunii pure am zis că toate chestiunile 

-pe cari le ridică: raţiunea pură trebuie să poată primi în: mod.ne- 

_apărat o rezolvare şi că scuza cu limitele cunoaşterii noastre, care 

“în multe:chestiuni fizice € totatât de inevitabilă ca şi justă, nu: 

poate fi îngăduită aci, deoarece aci nu ni se pun întrebări-despre 

natura lucrurilor, ci numai prin natura raţiunii şi numâi asupra- 

constituţiei ei. interne. Acuma noi putem “confirma această afit- 

maţie, la prima aparenţă îndrăzneață, cu. privire:la cele două. 

chestiuni de cari rațiunea pură leagă. interesul: ei cel mai mare 

'şi, prin aceasta, putem desăvârși în întregime consideraţiunile- 

noastre asupra dialecticei ei. 

* Or, dacă se întreabă deci (cu scopul unei teologii transcenden- 

tale) *) mai întâiu: ori de există ceva deosebit de lume ce ar con- 

“ţinea temeiul ordinei lumii și al înlănţuirii ei după legi generale? 

atunci răspunsul este: fără îndoială. Căci lumea este o sută de 
"fenomene; trebuie să existe deci pentru aceste fenomene. vreun 

  

*) Ceeace am spus acuma mai înainte despre ideea psihologică şi me- 
nirea ei propriu zisă, ca principiu pentru întrebuinţarea numai regulatoare: 

“a raţiunii, mă scuteşte de a mai expune pe larg în mod osebit iluzia trâns- 

; cendentală după care acea unitate sistematică a toată diversitatea simțului: 
intern se reprezintă în mod ipostatic. Metoda e aci cu totul analogă ace- 

,eia pe care o urmează Critica cu privire la idealul teologic. |
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principiu transcendental, care poate fi gândit deci nuniai de ine 
telectul pur. Dacă, în al doilea rând, e întrebarea: ori de această 
fiinţă este substanță, de cea mai mare realitate, necesară, etc ? 

atunci eu răspund: că această întrebare n'are niciun înţeles. Căci 
toate categoriile prin cari eu încerc a-mi face un concept despre 

un atare obiect, nu sunt decât de întrebuințare empirică şi n'au 

niciun senz dacă nu sunt aplicate la obiecte ale experienței po- 

sibile, adică la lumea senzibilă.: In afară de acest câmp, ele sunt 

niumai titluri pentru concepte pe cari le putem ădmite, prin cari 

însă nici nu putem înţelege nimic. Dacă, în sfârşit, e întrebarea: 
ori de nu ne este îngăduit a gândi această ființă deosebită de, 
lume după analogia cu obiectele experienţei? atunci răspunsul 
este: da, desigur, dar numai ca obiect în idee şi nu în realitate, 
Anume numâi întrucât el e substrat, nouă necunoscut, al unităţii 

sistematice, al ordinei și finalităţii constituţiei lumii, din care ra 
iunea trebuie să-şi facă principiul regulator al cercetării ei a 

riaturii Mai mult, noi putem permite în această idee fără teamă 

şi fără a putea fi blamaţi, anumite antropomorfisme cari sunt a- 

vantajoase pentru principiul regulator amintit. Căci nu e decât 

tot o idee care nu se raportează nicidecum deadreptul la o ființă 

deosebită de lume, ci la principiul regulator al unităţii sistematice 

a lumii, dar numai cu ajutorul unei scheme a acestei unităţi, a- 

nume al unei inteligenţe supreme, care, după intenţii înțelepte, ar 

fi autorul ei. În ce priveşte ceeace este în sine, acest prim prin 

cipiu al unităţii lumii, nu urma să se gândească prin aceasta, ci: 

putem gândi cum ar fi să aplicăm acest principiu sau, mai bine” 

zis, ideea sa în întrebuințarea sistematică a raţiunii cu privire la 

lucrurile lumii. .. 
“In acest fel însă putem oare totuş (se va continua cu între-. 

bările), admite un unic creator al lumii înțelept şi atotputernic? 

Fără nicio îndoială; şi nu numai atâta, ci noi trebuie să presupu- 

nem un atare creator. Dar atunci noi întindem doar cunoaște- 

rea noastră dincolo de câmpul experienţei posibile? Nicidecum. 

Căci noi am presupus numai un ceva, în privința căruia noi n'a- 
vem niciun concept despre ce ar fi în sine, (un obiect numai 

transcendental); dat cu privite la” ordinea sistematică şi telică a '
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construcţiei lumii pe care noi trebuie să o presupunem când stu- 

diem natura, noi am gândit acea fiinţă, nouă necunoscută, numai 

după analogia cu o inteligenţă (un concept empiric), adică am 

'înzestrat-o, în vederea scopurilor şi perfecțiunii cari se înteme- 
iază pe ea, chiar cu acele însuşiri cari pot conţinea, după condi- 
ţiunile raţiunii noastre, temeiul unei atari unităţi sistematice. A- 

ceastă idee este deci, în vederea întrebuințării cosmologice a ra- 
țiunii noastre, cu totul întemeiată. Dacă am vrea însă să-i atri- 

buim valabilitate absolut obiectivă, noi am uita că e numai o: 

fiinţă în idee pe care o gândim, și pornind atunci dela un prin- 

cipiu care nu se poate nicidecum determina prin contemplarea 

lumii, noi, prin acest fapt, n'am mai fi în stare să aplicăm acest 

principiu în conformitate cu întrebuințarea empirică a raţiunii. 

Dar, (se va mai întreba), în acest fel pot eu oare totuș face 
întrebuințare de conceptul şi presupoziţia unei fiinţe supreme în 

contemplarea raţională a lumii? Da; în acest scop chiar a fost 

pusă la bază această idee de către rațiune. Dar pot eu considera: 

acuma orânduiri ce seamănă a scopuri ca fiind intenţii, derivân-. 

du-le din voinţa divină, deși cu ajutorul unor întocmiri osebite: 

stabilite pentru această menire în lume? Da, şi aceasta puteți face, 

dar așa ca să vă fie indiferent dacă cineva zice: înţelepciunea: 

divină a rânduit toate așa pentru scopurile sale supreme, sau: 

ideea supremei înţelepciuni este un regulator în cercetarea naturii 

şi un principiu al unităţii ei sistematice şi telice după legi naturale: 

generale chiar şi acolo unde noi nu o observăm; adică acolo unde 

o constataţi trebuie să vă fie cu totul indiferent de a zice: Dum- 

nezeu a vroit aşa în înțelepciunea sa, sau: natura a rânduit așa: 

în mod înţelept. Căci cea mai mare unitate sistematică şi telică,. 

pe care rațiunea voastră a cerut să fie pusă, ca principiu regu- 

lator, la baza întregei cercetări a naturii, a fost chiar ceeace va: 

îndreptăţit de a pune la bază ideea unei inteligenţe supreme ca o- 

schemă a principiului regulator, şi câtă finalitate găsiţi în lume: 

după acest principiu, atâta confirmare aveţi despre legimitatea. 

ideii voastre; cum însă principiul amintit nu avea nicio altă me- 

nire decât de a căuta o unitate a naturii, necesară şi cât se poate 

de mare, atunci noi vom datora-o, ce-i drept, pe aceasta, întrucât
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o putem ajunge. ideii unei fiinţe supreme, dar legile generale ale: 

naturii, în scopul cărora numai a fost pusă la bază ideea, noi, fără. 
a intra cu noi înşine în contradicţie, nu le putem lăsa la o parte, 

pentru a considera această finalitate a naturii, după originea ei, 
ca contingentă şi suprafizică, deoarece nu eram în drept de a 

admite, deasupra naturii, o ființă înzestrată cu însuşirile amintite, 
ci numai de a pune la bază ideea ei, pentru a considera, după a- 

nalogia unei determinaţiuni cauzale, fenomenele ca legate între- 

olaltă în mod sistematic. 

Totdeaci suntem şi îndreptăţiţi a gândi cauza lumii în idee nu 

numai după un antropomorfism mai subtil, (fără de care nu sar 

putea gândi nimic despre ea), anume ca o fiinţă care are intelect, 

plăcere şi neplăcere, precum şi prin urmare dorință și voinţă etc., 

ci şi de a-i atribui perfecţiune infinită care deci o depăşeşte cu 

mult pe aceea la care putem fi îndreptăţiți prin cunoaşterea em- 

pirică a ordinei lumii. Căci legea regulatoare a unităţii sistema- 

tice vrea ca noi să studiem natura în așa fel ca şi cum pretutin- 

deni s'ar găsi în infinit unitate sistematică şi telică împreună cu 

cea mai mare varietate posibilă. Căci, deşi noi nu vom zări sau 

nu vom atinge decât puţin din această perfecţiune a lumii, totuş 

aparţine legislaţiei raţiunii noastre de a o căuta şi bănui pretutin- 

deni, şi trebuie să fie pentru noi folositor, şi nicicând nu ne poate 

fi dăunător de a cerceta natura după acest principiu. Dar în a- 

ceastă reprezentare a ideii unui creator suprem, pusă la bază, e 

şi lucru lămurit că eu nu iau ca temeiu existenţa şi cunoaşterea 

unei atari ființe, ci numai ideea ei şi că nu deriv bine zis nimic 

din această fiinţă, ci numai din ideea ei, adică din natura lucru- 

rilor lumii după o atare idee. Şi se pare că o conştiinţă anumită, 

deşi nedesvoltată despre adevărata întrebuințare a acestui con- 

cept raţional al nostru a fost cauza limbajului modest şi cumpenit 

al filozofilor din toate timpurile, când vorbesc de înţelepciunea 

şi prevederea naturii şi de înţelepciunea divină, ca şi cum ar fi 

expresii cu acelaş înțeles, ba chiar preferă expresiunea dintâiu, 

câtă vreme nu e vorba decât de raţiunea numai speculativă, de- 

oarece această expresie moderează pretenţia de a afirma mai



558 Teoria elem. Part. II-a. Div. 2-a. Cartea 2-a, Cap. 3 

mult decât la ce suntem îndreptăţiţi şi împinge rațiunea înapoi 

spre câmpul ei propriu, adică spre natură. 

Astfel, raţiunea pură, care la început părea a nu ne făgădui 

nimic mai puţin decât lărgirea cunoştinţelor dincolo de toate ho- 

tarele experienţei, nu conţine, dacă o înţelegem bine, nimic decât 

principii regulatoare, cari, ce-i drept, poruncesc o unitate mai 

mare decât o-poate înfăptui întrebuinţarea empirică a intelectului, 

dar, cări chiar prin faptul că împing ţinta de care caută să se 

apropie această întrebuințare atât de departe, ridică, prin unitatea 

sistematică, la cel mai înalt grad acordul acelei întrebuințări cu 

sine însăş, dacă însă înţelegem greşit aceste principii şi le luăm 

drept principii constitutive ale unor cunoașteri transcendent, ele 

produc; printr'o aparenţă ce-i drept strălucită, dar înșelătoare, 
convingere şi o închipuită ştiinţă, prin aceasta însă etezne con- 

tradicții şi conflicte, 

Ey 

„Aşa deci, toată cunoașterea omenească începe cu intuiţii, trece 
de aci la concepte şi sfârşeşte cu idei. Deşi, cu privire la toate 

aceste trei elemente, ea are izvoare de cunoaștere â priori, cati, 

la prima vedere, par a dispreţui hotarele oricărei experiențe, 
totuş: o 'critică desăvârşită ne convinge că toată raţiunea, în în- 

trebuinţarea speculativă, nu poate nicicând, cu aceste elemente, 

depăși câmpul experienţei posibile şi că menirea proprie a acestei 

puteri supreme de cunoaştere este de a se servi numai de toate 

metodele şi de principiile acestor metode pentru a urmări natură 

până 'n adâncul ei după toate principiile posibile ale unităţii, între 
cari cea a scopurilor este cea mai importantă, dar de a nu zbura 
nicicând peste hotarul naturii dincolo de care pentru noi nu e nimic 
decât spaţiu gol. O cercetare critică a tuturor propoziţiunilor cari 

pot lărgi cunoașterea ndastră până dincolo de experiența reală, 
ne-a convins, în Analitica transcendentală, în deajuns că ele nu 

pot duce nicicând la ceva mai mult decât la o experiență posibilă; 
şi dacă n'am fi bănuitori chiar” față de cele mai clare teoreme ab 
Stracte şi generale, dacă perspective “atrăgătoare şi aparente ni 

„ne-ar ademeni de a scutura constrângerea celor dintâi, atunci
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ne-am fi putut lipsi fără îndoială de ascultarea trudnică a tuturor 

martorilor dialectici pe cari o rațiune transcendentă îi cheamă în 

sprijinul pretenţiunilor ei ;căci noi ştiam acuma de mai înainte 

cu certitudine deplină că toate pretextele ei, deşi imaginate poate 

cu bună credinţă, trebuie să fie totuș absolut inutile, deoarece 

era vorba de o cunoaştere pe care niciun om n'o poate dobândi. 

Dar, deoarece totuş vorba nu mai ia sfârşit dacă nu se descopere 

adevărata cauză a aparenţei prin care poate fi înşelat chiar cel 

mai raţional om, şi deoarece desfacerea întregii noastre cunoa- 

şteri transcendente în elementele ei (ca un studiu al naturii noa- 

stre interne) are în sine o valoare destul de mare, iar pentru filo- 

zof ea este chiar datorie: atunci nu numai că a fost necesar de 

a cerceta cu deamănuntul, până la primele ei izvoare, această 

toată, deşi sterilă, prelucrare a raţiunii speculative; ci, cum apa- 

rența dialectică e aci nu numai înșelătoare după judecată, ci şi 

ademenitoare şi oricând naturală după interesul legat de jude- 

cată, şi va rămânea totdeauna așa și în viitor, a fost prudent de 

a redacta așazicând actele acestui proces pe larg şi de a le depune 

în arhiva raţiunii omenești pentru a evita pe viitor asemenea 

rătăciri.
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Considerând totalitatea cunoaşterii rațiunii pure şi speculative 
a o clădire pentru care noi avem în noi cel puţin ideea, eu pot 
zice că, în Teoria transcendentală elementară, noi am socotit ma- 
terialul de construcţie şi am stabilit pentru care clădire, pentru ce 
înălțime şi soliditate ajunge acest material. S'a aflat, ce-i drept, 
că, deşi noi avem în gând un turn care să atingă cerul, rezerva 
-de materialuri ajungea totuş numai pentru o casă de locuit, care, 
pentru lucrările noastre pe şesul experienței, era tocmai destul 
de spațioasă şi înaltă pentru a le putea prinde într'o privire, dar 
sa văzut că acea îndrăzneață întreprindere trebuia să eșueze 
-din cauza lipsei de material, fără a mai pune în socoteală con- 
fuziunea graiurilor care trebuie să divizeze în mod inevitabil 
muncitorii cu privire la planul de urmat şi trebuia să-i împrăştie 
în toată lumea, pentru ca fiecare să-şi clădească casa sa osebită 
după planul său propriu. Acuma e vorba să ne ocupăm nu atât 
de materialuri, ci mai mult de plan, şi cum, pedeoparte, suntem 
avertizaţi de a nu ne încumeta să adoptăm pe nevăzute un pro- 
iect arbitrar care s'ar putea să întreacă toate puterile noastre, 
şi Cum pedealtăparte noi totuş nu putem doar renunţa la construi- 
rea unei locuinţe solide, noi trebuie să facem devizul unei clădiri 
în raport cu materialurile ce ne sunt date și cari se potrivesc tot- 
odată pentru trebuinţele noastre. N 

“ Inţeleg deci prin metodologie transcendentală determinarea 
condiţiunilor formale ale unui sistem complet al raţiunii pure. In 
acest scop, noi vom avea a face cu o disciplină, un canon, o arhi=:
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tectonică, în sfârşit cu o istorie a raţiunii pure şi vom da, din 
punct de vedere transcendental, ceeace, supt numele unei logici: 
practice şi în vederea întrebuințării intelectului în general, se- 
caută, dar se execută rău în şcoli; deoarece logica generală, ne- 
fiind restrânsă la niciun fel osebit de cunoașteri ale intelectului: 
(d. ex. la cunoaşterea pură), şi nici la anumite obiecte, nu poate- 
face, fără a împrumuta cunoştinţe din alte științe, nimic mai mult 
decât să propună titluri pentru metode posibile precum şi expresii. 
tehnice, de cari ne servim în partea sistematică a tuturor ştiin-- 
țelor şi cari îi dau elevului de mai înainte cunoştinţa unor nume, 
a căror semnificaţie şi întrebuințare el urmează a le învăţa abia 
mai târziu. 

Metodologia transcendentală 

Capitolul întâiu 

Disciplina raţiunii pure 

Judecăţile cari sunt negative, nu numai după forma logică, ci: 
şi după conţinut, nu stau în prea mare cinste la oameni setoşi de- 
cunoştinţe; se crede poate chiar că ele se opun cu dușmănie invi- 
dioasă instinctului care ne împinge neîncetat la lărgirea cunoa-: 
şterii, şi aproape că e nevoie de o apologie pentru a face numai: 
să fie tolerate şi mai mult: pentru a le câştiga favoare şi stimă. 

Din punct de vedere logic putem exprima toate propoziţiile ce: 
vrem în mod negativ, dar cu privire la conţinutul cunoaşterii 
noastre în general, pentru a şti dacă printr'o judecată ea e lărgită. sau limitată, judecăţile negative au menirea specială numai de 2 
impiedica eroarea. Şi deaceea, propoziţiile negative cari ar fi să: 
împiedice o cunoaştere greşită acolo unde doar nicicând nu e po- 
sibilă o eroare sunt, ce-i drept, foarte adevărate, dar totuş de- 
şarte, adică nu sunt deloc potrivite scopului lor şi, chiar din a-- 
ceastă cauză, ele sunt adeseori ridicule; cum e propoziţia aceluk retor; că Alexandru fără armată n'ar fi putut cuceri ţări.



Disciplina raţiunii pure 565 

: Unde însă limitele cunoaşterii noastre posibile sunt foarte în- 
guste, impulsul la judecată e mare, aparenţa ce se oferă, foarte 

' înşelătoare şi prejudiciul rezultat din eroare considerabil, acolo: 

elementul negativ al instrucției, care nu serveşte decât pentru a 

ne scuti de erori, are mai mare importanţă decât multe învățături 

positive prin cari cunoaşterea noastră ar putea dobândi o sporire.. 

Constrângerea prin care tendinţa constantă de a devia dela anu- 

mite regule se limitează şi în sfârşit se suprimă, o numim disci- 

plină. Ea se deosebeşte de cultură care are să procure numai o 

îndemânare, fără a suprima în schimb pe alta acuma existentă. 

Pentru formarea unui talent, care acuma pentru sine are un im- 

puls de a se manifesta, disciplina va da deci o contribuţie nega- 

tivă *), cultura însă şi doctrina o contribuţie -positivă. . 

Cumcă-temperamentul, deasemeni că talentele, cărora le place 

a-şi permite mișcare liberă şi neîngrădită (ca îmaginaţie și iste- 

țime), au, din multe puncte de vedere, nevoie de disciplină, va 

admite lesne ori și cine. Dar că raţiunea, care are menirea speci- 

fică de a prescrie.tuturor altor străduinţe disciplina ei, ar mai avea 

ea însaş nevoie de o disciplină, e ceva ce poate părea fără în- 

doială lucru straniu, şi într'adevăr ea a şi scăpat până acuma de 

o atare umilire chiar prin faptul că, văzând cu ce solemnitate 

şi cu ce purtare aşezată se prezintă ea, nimene nu o putea bănui 

cu ușurință că, într'un joc frivol, ea înlocueşte concepte prin 

imagini și lucruri prin cuvinte. 

Nu e nevoie de nicio critică a raţiunii în întrebuinţarea em- 

pirică, deoarece principiile ei sunt supuse unui examen continuu 

prin piatra de încercare a experienţei; totastfel nici în matema- 

  

      

*) Stiu prea bine că în limbajul şcolii se obicinueşte a întrebuința cu- 

vântul disciplină în acelaş înţeles ca şi cel de instrucţiune. Dar există, 

pedealtăparte, atâtea alte cazuri unde expresiunea dintâi, în înţeles de 

corecţiune, e deosebită cu îngrijire de a doua care înseamnă învă- 

ţătură, şi chiar natura lucrurilor cere şi ea însăş să păstrăm, pentru a» 

ceastă deosebire, singurele expresii potrivite, așa că doresc să nu se pere 

mită nicicând de a întrebuința acel cuvânt în alt înţeles decât în înţeies- 

negativ.
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tică, unde conceptele ei trebuiesc reprezentate în intuiţia pură 
îndată in concreto şi unde, prin acest fapt, tot ce-i neîntemeiat 
Şi arbitrar iesă foarte curând la iveală. Unde însă nici intuiţie 
empirică nici intuiţie jpură nu ţine rațiunea pe o cale vizibilă, 
ânume în întrebuinţarea ei transcendentală după simple concepte, 
acolo-iea are atâta nevoie de o disciplină care să oprească încli- 
naţia ei de a se întinde dincolo de limitele înguste ale experienţei 
posibile şi să o ferească de toată rătăcirea şi eroarea, încât şi în- 
treaga filozofie a raţiunii pure n'are a face decât cu acest folos 
negativ. Rătăciri izolate se pot înlătura prin cenzură şi efectele 
lor prin critică. Unde însă, ca în raţiunea pură, se găsește un 
sistem întreg de înşelăciuni şi iluzii, cari sunt bine legate între-! 
olaltă şi unite supt principii comune, acolo pare a fi necesară o 
legislaţie cu totul osebită şi anume negativă, care, supt numele 
tinei discipline, să instituiască din natura raţiunii şi a obiectelor 
întrebuințării ei pure aşazicând un sistem al precauţiunii și auto- 
<riticei, faţă de care nicio falşă aparenţă sofistică nu se poate: 
menținea, ci trebuie să se trădeze chiar deîndată, oricari ar fi 
pretextele pe cari s'ar sprijini, 

“ Dar 'trebuie să notăm bine că, în această a doua parte princi-! 
pală a “Criticei transcendentale, eu nu îndrept disciplina rațiunii 
pure asupra conţinutului, ci numai asupra metodei cunoașterii 
din rațiune pură. Lucrul dintâiu s'a făcut acuma în Teoria ele- 
mentară. Dar întrebuințarea raţiunii, oricare ar fi obiectul la! 
“care s'ar aplica, îşi seamănă atât de mult şi este totuş, întrucât 
ea are să fie transcendentală, totodată aşa de deosebită în 
mod esenţial de orice altă întrebuințare, încât, fără de avertizarea" 
doctrinei negative a unei discipline destinate în mod osebit acestui 
scop, nu pot fi evitate erorile cari trebuie să rezulte în mod ne- 
cesar din aplicarea neîndemânatecă a unor astfel de metode, 
cari se potrivesc, ce-i drept, dealtfel rațiunii, dar numai nu aci,
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„ Capitolul întâiu aa 

  

Secţiunea întâia 

Disciplina raţiunii pure în. întrebuințarea dogmatică 
li 

„Matematica dă cel mai strălucit exemplu al unei rațiuni pure 

care reușeşte a se întinde dela sine și fără ajutorul experienţei. 

Exemplele sunt contagioase, mai ales pentru aceeaş facultate, 

care e natural că se măguleşte de a avea în alte cazuri așelaş. 

noroc de care a avut parte într'un caz. Deaceea, raţiunea pură 

nădăjdueşte să se poată întinde în întrebuinţarea transceaden- 

tală într'un mod totatât de norocos şi temeinic precum a reușit 

în întrebuințarea matematică, mai ales dacă aplică acolo aceeaş 

metodă care a fost aci de un folos aşa de evident. E deci pentru 

noi foarte important de a şti dacă metoda pentru a ajunge,;la 

certitudine apodictică, pe care în această din urmă știință o: 

“numim matematică, este identică cu: aceea prin care căutăm în. 

filozofie aceeaş certitudine şi care, aci, ar trebui numită, dog- 

matică. 

s 

Cunoaşterea filozofică este cunoaşterea rațională din concepte, 

cea matematică din construcțiunea conceptelor. A construi însă 

„un concept este: a reprezenta a priori intuiţia ce-i corespunde. 

Pentru construirea unui concept se cere deci.o intuiţie neempirică, 

"care, prin urmare, ca intuiţie este un obiect individual, dar, sare 

"zu toate aceste, ca construcţie a unui concept (a unei reprezentări 

generale) trebuie să exprime în reprezentare valabilitate generală 

pentru toate intuiţiile posibile cari aparţin aceluiaş concept. Ast- 

fel, eu construesc un triunghiu reprezentând obiectul corespun- 

zător acestui concept sau prin simplă imaginaţie în intuiţia, pură, 

sau, după ea, şi pe hârtie în intuiţia empirică, în amândouă ca 

_suri însă cu totul a priori, fără să fi împrumutat modelul pentru: 

el din vreo experienţă. Figura izolată desenată este empirică, Și 

serveşte totuş pentru a exprima conceptul cu toate că e genera, 

i nică ideră ua nu- 
deoarece în această intuiţie empirică se consideră totdeanua nu
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mai acţiunea construirii conceptului, pentru care multe determi- 
naţiuni, d. ex. ale mărimii laturilor şi unghiurilor, sunt cu totul 
indiferente, şi se face deci abstracţie de acele diferențe cari nu 
schimbă triunghiul 

Cunoaşterea filozofică consideră deci particularul numai în 
general, cea matematică generalul în particular, ba chiar în in- 
dividual, dar totuş a priori şi cu ajutorul rațiunii, aşa că, precum 
acest individual e determinat supt anumite condițiuni generale 
ale construcţiunii, totaşa obiectul conceptului, căruia acest indivi. 
dual îi corespunde însă numai ca schema sa, trebuie să fie gân- 
dit ca determinat în general. 

In această formă stă deci deosebirea esenţială a acestor două 
feluri de cunoaştere raţională şi nu se întemeiază pe deosebirea 
materiei sau obiectelor ei. Cei ce credeau a deosebi filozofia de 
matematică prin aceea că ziceau despre filozofie că ea are ca 
obiect numai calitatea, matematica însă numai cantitatea, au luat 
efectul drept cauză. Forma cunoașterii matematice este cauza că 
această cunoaștere nu se poate raporta decât la cantităţi, Căci 
numai conceptul de mărimi poate fi construit, adică poate fi re- 
prezentat a priori în intuiţie, calități însă nu se pot reprezenta în 
nicio altă intuiție decât în cea empirică. Deaceea, o cunoaştere 
raţională a lor nu poate fi posibilă decât prin concepte. Astfel 
nimene nu poate lua o intuiţie corespunzătoare conceptului reali- 
tăţii de altundeva decât din experienţă, nicicând însă nu o poate 
dobândi a priori din sine însuș şi înainte de conștiința empirică 
a acestei intuiții. Figura conică vom putea-o face intuitivă fără 
orice ajutor empiric numai după concept, dar culoarea acestui con 
va trebui să fie dată de mai înainte într'o experienţă sau alta. 
“Conceptul unei cauze în general nu-l pot reprezenta în niciun fel 
în intuiție decât într'un exemplu pe care experiența mi-l pune 
la îndemână, etc. Dealtminteri, filozofia tratează totaşa de bine 
«despre mărimi ca şi matematica, d. ex. despre totalitate, infini- 
“tate, etc. Matematica se ocupă și cu deosebirea liniilor şi supra- 
feţelor ca spaţiuri de calitate diferită, cu continuitatea întinderii 
considerată ca o calitate a ei. Dar, deși în atari cazuri ele au un 
obiect comun, totuşi felul de a-l trata cu ajutorul rațiunii este cu
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desăvârşire altul în expunerea filozofică decât în cea matematică. 

Cea dintâi se ţine numai de concepte generale, cea din urmă nu 

poate face nimic cu simple concepte, ci trece repede la intuiţie în 

care ea consideră conceptul in concreto, dar totuş nu în mod 

empiric, ci numai într'o intuiţie pe care ea o reprezintă a priori, 

adică a construit-o şi în care ceeace rezultă din condițiunile ge- 

'nerale ale construcţiunii trebuie să fie valabil în general şi despre 

obiectul conceptului construit, 

Să dăm unui filosof conceptul unui triunghiu şi să-l lăsăm să 

găsească după felul lui care ar putea fi raportul sumei unghiuri- 

lor sale cu un unghiu drept. El n'are aci nimic decât conceptul 

unei figuri închise între trei linii drepte şi, în această figură, 

conceptul de tot atâtea unghiuri. Or, el poate să reflecteze cât 

vrea asupra acestui concept, el nu va scoate din el nimic nou. 

EI poate analiza şi lămuri conceptul liniei drepte sau al unui 

unghiu sau al numărului trei, dar nu poate ajunge la alte însuşiri 

cari nu se află deloc în aceste concepte. Dar, să ia geometrul 

această chestiune în cercetare. El începe îndată prin a construi 

un triunghiu. Ştiind că două unghiuri drepte la un loc fac tocmai 

atâta cât toate unghiurile vecine cari pot fi trase pe o linie 

dreaptă dintr'un singur punct, el prelungește o lature a triunghiu- 

lui său şi capătă două unghiuri vecine şi cari, la un loc, sunt egale 

cu două unghiuri drepte. Apoi, el împarte unghiul extern, tră- 

gând o linie paralelă cu laturea opusă a triunghiului, şi vede că 

aci rezultă un unghiu învecinat extern care este egal unuia in- 

tern, etc. În acest fel el ajunge, printr'un lanţ de raționamente şi 

condus neîntrerupt de intuiţie, până la rezolvarea pe deplin clară 

şi totodată generală a problemei. | 

Matematica însă construeşte nu numai mărimi ( quanta) ca 

geometria, ci şi simpla mărime (quantitatem) ca în algebră, unde 

face cu totul abstracţie de natura obiectului care are să fie gân- 

dit după un atare concept de mărime. Ea îşi alege atunci o ai 

mită însemnare a tuturor construcțiunilor de mărimi în genera 

(numere), precum a adunării, scăderii, etc., scoate a 

şi notând şi conceptul general al mărimilor după di eritele lor 

. ex 3 tiunea, produsă și modificată 
raporturi, ea reprezintă toată operâţ
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prin mărimi, după anuimite, 'regule generale: în intuiţie; unde o 

mărime trebuie divizată prin alta, ea combină caracterele amâri- 

durora după forma semnificativă a diviziunii, etc,, şi ajunge deci 

cu ajutorul unei construcţii simbolice, totaşa de bine ca geometria 

" printr'o construcție ostensivă sau geometrică (chiar a obiectelor), 

acolo unde cunoaşterea discursivă n'ar putea ajunge nicicând cu 

ajutorul de. simple concepte, 

Ce poate fi oare cauza acestei poziţii atât de diferite în care se 
află doi meșteri ai raţiunii, dintre cari unul îşi ia drumul după 

concepte, celalalt după intuiții pe cari le reprezintă a priori în 

conformitate cu conceptele? După teoriile transcendentale fun- 

damentale. expuse mai sus, această cauză e lămurită. Aci nu e 

vorba de propoziţii analitice cari pot fi produse prin simpla ana- 
liză a conceptelor, (în acest punct filozoful ar fi fără îndoială în 

avantaj față de rivalul său), ci de propoziţii sințetice şi anume 

de felul ca să fie cunoscute a priori. Căci eu n'am a considera 

ceeace gândesc de fapt în conceptul meu de triunghiu, (aceasta 

nu e nimic alta decât simpla definiţie), dimpotrivă eu trebuie să 

trec dincolo de acest concept la însuşiri cari nu se află în el, dar 

totuş îi aparţin. Or, acest lucru nu e posibil în altfel decât dacă 
determin obiectul meu după condiţiunile sau ale intuiţiei empirice 
sau ale intuiţiei pure. În primul caz n'ar rezulta decât o propo- 

ziţie empirică (prin măsurarea unghiurilor triunghiului), care n'ar 
“conţinea nicio generalitate şi încă mai puţin necesitate, şi despre 

aşaceva nu e deloc vorba. Al doilea procedeu este cel matematic 

şi anume aci construcţia geometrică, cu ajutorul căreia eu adaog, 
într'o intuiţie pură totașa ca şi în cea empirică, diversul ce apar- 

ţine schemei unui triunghiu în general, deci conceptului său, 
prin 'care fapt fără îndoială trebuiesc construite 1) propoziţi 

sintetice generale. 
Inzădar deci aş filozofa, adică aș gândi în mod discursiv, asu- 

pra triunghiului, căci, prin aceasta, eu n'aş ajunge câtuş de puţin 

mai departe decât la simpla definiţie, dela care însă eu aş trebui 

  

1) Ea: produse,
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tocmai să încep .Există ce-i drept o sinteză transcendentală 
din pure concepte, care iarăş nui reuşeşte decât filozofului, dar 
care nicicând nu priveşte mai mult decât un lucru în general, 
pentru a se ști supt. cari condițiuni percepţia sa poate aparţinea 
experienţei posibile. Dar, în problemele matematice, nici, nu se 
pune chestiunea despre aceasta nici în general despre existență; 
ci despre însuşirile obiectelor î în sine, numai întrucât aceste însu- 
şiri sunt unite cu conceptul acestor obiecte. - 
In exemplul de mai sus, am încercat numai să lămuri | ce deo. 
sebire mare există între întrebuinţarea discursivă a raţiunii după. 
concepte şi cea intuitivă prin construirea conceptelor, In mod na 
tural se iveşte acuma întrebarea care este cauza care face nece-: 
sară o atare dublă întrebuințare a raţiunii şi prin cari condițiuni 
se poate cunoaşte dacă are loc numai întâia sau şi a doua. 

Toată cunoașterea noastră se raportează totuș, la urma urmei, 
la intuiţii posibile; căci numai prin aceste e dat un obiect. Or, 
un concept a priori (un concept neempiric) sau conține acuma în 
sine o intuiţie pură şi atunci el poate fi construit; sau nu conține. 
nimic decât sinteza intuiţiilor posibile cari nu sunt date a priori, 
şi atunci putem prea bine) judeca. prin el în mod sintetic şi 
a priori, dar numai în mod discursiv după concepte şi niciodată, 
în mod intuitiv prin construirea conceptului. 

Or, din toate intuiţiile niciuna nu e dată a priori decât sim 
pla formă a fenomenelor, spațiul şi timpul ; şi un concept al lor, 
ca quanta, poate fi reprezentat, adică construit a priori în intuiţie 
sau împreună cu calitatea lor (deci figura lor), sau şi numai 
cantitatea lor (simpla sinteză a diversului omogen) prin număr, 
Materia fenomenelor însă, prin care ne sunt date lucruri în spa- 
țiu şi timp, poate fi reprezentată numai în percepţie, deci a pos- 

teriori, Singurul concept, care reprezintă a priori acest conţinut 

empiric al fenomenelor este conceptul unui lucru în general, şi 

cunoaşterea. lui--sintetică a priori nu poate da nimic mai mult 

decât simpla regulă a sintezei a ceea ce percepţia ar putea da a 

j i 

„1)Ea mai adaogă: „fără îndoială. E i
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posteriori, nicicând însă această cunoaștere nu poate da a priori 

intuiţia obiectului real, deoarece aceasta trebue să fie în mod 
necesar empirică. 

Propoziţiunile sintetice cari privesc lucruri în general, a căror 

intuiţie nu se poate da nicidecum a priori, sunt transcendentale. 

Prin urmare, propoziţiuni transcendentale nu se pot da nicicând 

prin construcţia conceptelor, ci numai după concepte a priori. 

Ele conţin numai regula după care trebue să se caute în mod 

empiric o anumită unitate sintetică a ceea ce nu poate fi repre- 

Zentat a priori în mod intuitiv (a percepţiilor). Dar ele nu pot 

reprezenta niciun concept de al lor a priori în niciun caz, ci no 

fac decât a posteriori cu ajutorul experienței, care abia după 
acele principii sintetice devine posibilă. 

Dacă, despre un concept, trebue să judecăm în mod sintetic, 
noi trebue să-l depășim trecând la intuiţia în care e dat. Căci, 
rămânând la ceea ce e conţinut în concept, judecata ar fi numai 
analitică şi n'ar fi decât o explicare a cugetării după ceea ce de 
fapt e conţinut în el. Eu pot trece însă dela concept la intuiţia, 

pură sau empirică, ce-i corespunde, pentru a-l cumpeni în acea- 

sta in concreto, şi pentru a cunoaşte, a priori sau a posteriori, 

-ceea ce se cuvine obiectului acestui concept. In primul caz, 

„avem cunoaşterea rațională şi mâtematică prin construcția Con- 

-ceptului, într'al doilea simpla cunoaştere empirică ( mecanică) şi 
care nu poate da nicicând propoziţiuni necesare şi apodictice. 

Astfel aş putea analiza conceptul meu empiric al aurului, fără a 

dobândi prin aceasta nimic mai mult decât că pot înşira tot ce 

gândesc în realitate supt acest cuvânt, prin care fapt fără în- 

-doială că în cunoaşterea mea rezultă o îndreptare logică, dar 
nu se câştigă niciun spor sau adaos. Eu iau însă materia care se 

prezintă supt acest nume şi leg de ea percepții cari îmi Vor da 

diverse propoziţii sintetice, dar empirice. Conceptul matemâtic 

-al unui triunghiu eu l-aş construi, adică l-aş da a priori în intii” 

ţie şi aș dobândi, pe această cale, o cunoaștere sintetică, dar ra” 

ională. Dar când îmi este dat conceptul transcendental al unei 
realităţi, substanţe, forţe etc., el nu înseamnă nici o intuiție eX 
pirică „nici o intuiţie pură, ci numai sinteza intuiţiilor empirice
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4 cari deci nu pot fi date a priori), şi, cum sinteza nu poate trece 
a priori la intuiţia ce-i corespunde, din acest concept nici nu 

„poate rezulta deci nicio propoziție sintetică determinantă, ci nu- 

-mai un principiu al sintezei *) de intuiţii empirice posibile. Așa- 

dar, o propoziţie transcendentală este o cunoaştere raţională sin- 

tetică prin simple concepte şi prin urmare o propoziţie discursivă, 

-dat fiind că prin ea abia devine posibilă toată unitatea sintetică 

-a cunoașterii empirice, dâr prin acest fapt nicio intuiţie nu e dată 

-a priori, 

Astfel există deci două întrebuinţări ale rațiunii, cari, cu 

toată generalitatea cunoaşterii şi producerea ei a priori, două 

lucruri cari le sunt comune, totuş în mersul lor sunt foarte deo- 

zsebite, şi anume din cauza că în fenomen, prin care doar ne 

sunt date toate obiectele, se află două elemente: forma intuiţiei 

(spaţiul și timpul), care poate fi cunoscută şi determinată cu de- 

săvârşire a priori, şi materia (elementul fizic) sau conţinutul 

care înseamnă ceva ce se găseşte în spaţiu şi timp, deci conţine 

-0 existenţă şi corespunde senzaţiei. Cu privire la cea din urmă 

- are nu poate fi dată nicicând în mod determinat în altfel decât 

în mod empiric, nu putem avea nimic a priori decât concepte 

nedeterminate ale sintezei de senzaţii posibile, întrucât aparțin 

unităţii apercepţiei (într'o experienţă posibilă). Cu privire la cea 

-dintâiu, noi putem determina conceptele noastre în intuiţie a 

priori, creiindu-ne noi înşine, în spaţiu și timp, obiectele prin 

sinteză uniformă, considerându-le numai ca quanta. Intâia în- 

trebuințare a raţiunii se numeşte întrebuințare prin concepte, 

întrucât nu putem face nimic mai mult decât să adu- 

em, după conţinutul real, supt concepte fenomenele cari, 

ÎI OI 

*) Cu ajutorul conceptului cauzei eu ies de fapt din conceptul empiric 

al unui eveniment (unde se întâmplă ceva), dar nu trec la intuiţia care 
reprezintă conceptul cauzei in concreto, ci la condiţiunile de timp i 

general cari ar putea fi găsite în experienţă în conformitate cu concep 
cauzei. Eu procedez deci numai după concepte şi nu pot proceda P nn Cop 

struirea conceptelor, deoarece conceptul este o regulă a Sintezei percep 

ţiilor cari nu sunt intuiţii pure şi nu pot fi date deci a priori.
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în această privinţă, nu pot f: determinatealtiel decât în 

mod empiric, adică a posteriori, (dar în conformitate cu. 

acele concepte ca regule ale unei sinteze empirice); a doua. 

este întrebuinţarea raţiunii prin construirea conceptelor, întrucât 

aceste raportându-se acuma la o intuiţie a priori, pot fi şi date, 

chiar deaceea, în intuiţia pură în mod determinat şi fără niciun 

fel de date (data) empirice. A cumpeni tot ce există, (un lucru 

în spaţiu sau în timp), dacă şi întrucât e un quantum sau nu, 

aşa că ar trebui să ne reprezentăm o existenţă în el sau o lipsă, 

a cumpeni întrucât acest ceva, (care umple spaţiu sau timp), 

este un prim substrat sau simplă determinare, dacă are o relaţie 

a existenţei sale cu alt ceva, cu titlul de cauză sau efect, şi, în 

sfârșit, dacă stă izolat sau în dependenţă reciprocă cu alte lu- 

cruri cu privire la existență, a cumpeni posibilitatea acestei exi- 

stențe, realitatea şi necesitatea sau contrarele lor: aceste toate: 

aparţin cunoaşterii raţionale din concepte, care se numeşte [i- 

lozoțică. Dar, a determina o intuiţie a priori în spaţiu (figura), 
a diviza timpul (durata), sau numai a cunoaşte rezultatul general. 
al sintezei unuia şi aceluiaş lucru în timp şi în spaţiu şi mărimea 

izvorită de aci, a unei intuiţii în general (numărul), aceasta este 

o operațiune raţională prin construirea conceptelor şi se nu- 

meşte matematică. 

Marele succes ce-l obţine raţiunea cu ajutorul matematicei 
deşteaptă în mod foarte natural presupunerea că, dacă nu ma- 

tematica însă, totuș metoda ei va reuşi şi în afară de câmpul 
mărimilor, deoarece ea reduce toate conceptele sale la intuiții 

pe cari le poate da a priori şi, prin care fapt, ea devine pentru 
a zice aşa, stăpână asupra naturii; pecând filozofia pură, cu 
concepte discursive a priori, orbecăeşte în natură fără să poată 

face a priori intuitivă realitatea lor şi să le confirme chiar prin 

aceasta; Şi se pare că meşterilor în această artă nu le lipsește 

deloc această încredere în sine şi că publicul are mari nădejdi 

cu privire la îndemânarea lor, odată ce ei ar fi să se ocupe cu 
aceste chestiuni. Căci, deoarece nu e probabil ca ei să fi filozofat 

cândva asupra matematicei lor, (o întreprindere dificilă!), deo- 
sebirea specifică între întrebuințarea pură a raţiunii şi cealaltă
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siici nu le vine în minte şi în:gând. Regule. curente şi întrebuine 

ţate în mod eripiric, pe cări le împrumută dela raţiunea comună, 

le ţine aşadar locul de axiome. De unde le-ar putea veni con- 

eptele de spaţiu şi timp, de cari (ca unice :quanta originare) ei 

se ocupă, aceasta nici nu-i importă, şi totaşa li se pare inutil de a 

cerceta originea conceptelor pure ale intelectului şi deci şi sfera 

valabilităţii lor, ci îi interesează numai posibilitatea de a 'se servi 

de ele. In toate aceste ei fac foarte bine, numai dacă nu depă- 

şesc limitele ce li se. dau, anume limitele nafurii. Aşa însă, ei 

intră pe neştiute din câmpul senzibilității pe terenul neșigur âl 

conceptelor pure şi. chiar transcendentale, unde fundul: (insta- 

bilis tellus, innabilis unda). nu le permite nici să stee nici să 

înoate şi .unde nu se pot face decât paşi uşori: -de cari timpul nu 

păstrează nici cea mai neînsemnată urmă, pecând mersul lor în 

matematică deschide un drum larg pe. care posteritatea cea mai 

îndepărtată îl poate urma cu încredere. 

Cum noi ne-am făcut o datorie de a determina. în mod exact 

şi cu certitudine limitele raţiunii pure în întrebuințarea transcen- 

“dentală, dar cum acest fel de tendință are caracterul specific că, 

inebăgând în seamă toate avertizările cele mai insistente și mai 

lare, ea încă tot se mai lasă amăgită cu nădejdea, înainte de 

a'renunţa, cu totul la încercarea de a pătrunde dincolo de hota- 

:rele:experienţelor în ademenitoarele regiuni ale intelectului, e ne- 

icesar de a. ridica așazicând încă! ultima ancoră a unei nădejdi 

fantastice şi de a arăta că aplicarea metodei matematice, în acest 

fel de cunoaştere nu poate da nici cel mai neînsemnat avantaj, 

afară doar de acela de a 'desvălui.cu atât mai lămurit. propriile 

isale' slăbiciuni; că geometria . şi, filozofia sunt două lucpuri: cu 

totul deosebite, deși îşi dau mâna în ştiinţa naturii, şi că, prin 

urmare, metoda uneia nu poate fi nicicând imitată de cealaltă. 

-:* Temeiniciă matematicei se sprijină pe. definiţiuni, axiome, 'de- 

“idristrațiuni Mă voiu mulțumi a: arăta că niciunul: din aceste 

elemente, în înţelesul în care le ia matematica, nu poate fi dat 

„pici imitat: de către filozofie; că geometrul, urmând metodă sa 

în filozofie, nu poate înfăptui nimic decât case de carton, iar că 

filozoful, după metoda sa, nu poate face, în matematică, decât
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vorbărie goală, deşi filozofia consistă tocmai în a cunoaşte limi- 
tele sale, şi chiar matematicianul, dacă talentul său nu e cumva 

mărginit acuma prin natură şi restrâns la specialitatea sa, nu 

poate lăsa nebăgate în seamă avertizările filozofiei, şi nici nu 
poate trece peste ele. 

1. Despre definițiuni. A defini nu trebuie să însemne, precum 
spune chiar expresia, binezis, decât a expune, în mod originar, 
conceptul explicit al unui lucru înăuntrul limitelor sale *). In 

aceste condițiuni, un concept empiric nu poate fi nicidecum de- 

finit, ci numai explicat, Căci, deoarece noi n'avem în el decât. 
câteva caractere de un anumit fel de obiecte ale simțurilor, noi 
n'avem nicicând certitudinea, dacă, supt cuvântul care înseamnă. 
acelaş obiect, noi nu gândim odată mai multe, altădată mai 
puţine caractere ale lui. Aşa, în conceptul aurului, pe lângă 
greutate, culoare, tenacitate cineva îşi mai poate gândi însuşirea 
că nu rugineşte, pe când altcineva poate că nu ştie nimic despre 
aceasta, Ne servim de anumite caractere numai atâta vreme cât. 
sunt suficiente pentru deosebire; dar observaţii nouă fac ca unele 
să dispară şi adoagă altele, aşa că conceptul nu stă nicicând. 
în limite sigure. Şi la ce oare să servească de a defini un astfel 
de concept, când, fiind vorba d .ex. de apă şi proprietăţile ei, 
noi nu ne vom opri la ceeace gândim prin cuvântul apă, ci vom. 
trece la experienţe, şi cuvântul, cu puţinele caractere legate de 
el, trebuie să constitue numai o însemnare şi nu un concept al 
lucrului, prin urmare pretinsa definiţie nu e nimic altceva decât 
o determinare a cuvântului. In al doilea rând nu poate fi definit, 
pentru a vorbi exact, niciun concept dat a priori, d. ex. sub- 
stanță, cauză, drept, echitate, etc. Căci, eu nu pot fi nicicând. 

  

") A fi explicit înseamnă a poseda claritatea şi suficiența ca- 
racterelor; limitele înseamnă preciziunea în aşa fel ca să nu fie date 
mai multe caractere decât cele ce aparţin conceptului explicit; prin mod 
originar însă se cere ca această determinare de limite să nu fie de- 
rivată de undeva şi să nu mai aibă deci nevoie deo dovadă, ceeace ar 
face ca pretinsa explicaţie să nu fie capabilă de a sta în fruntea tuturor 
judecăților asupra unui obiect.
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sigur că reprezentarea clară a unui concept dat (încă în mod 
confuz) a fost desvoltată în mod explicit, decât dacă ştiu că a- 
ceastă reprezentare este adecvată obiectului. Cum însă conceptul 
acestui obiect, aşa cum e dat, poate conţinea multe reprezentări 
obscure pe cari noi le neglijăm în analiză, deşi în aplicare noi 
avem totdeauna nevoie de ele, explicitatea analizei conceptului 
meu este totdeauna îndoelnică și poate fi făcută numai probabilă 
prin diferite numeroase exemple potrivite, nicicând însă apodic- 
tic-certă. In locul expresiei: definiţie, eu aş întrebuința mai cu 

drag expresia expoziţiune, care rămâne tot mai modestă şi supt 
care criticul poate, până la un anumit grad, accepta definiţia şi 

totuș mai poate avea îndoeli cu privire la explicitatea ei. Cum 
deci nici concepte date în mod empiric, nici cele date a priori nu 

pot fi definite, atunci nu mai rămân altele decât cele gândite în 
mod arbitrar asupra cărora putem încerca această operaţiune. 

Conceptul meu, în atare caz, eu îl pot defini totdeauna; căci eu 
trebuie doar să ştiu, ce am vrut să gândesc, deoarece eu însu-mi 
l-am format în mod premeditat și el nu mi-a fost dat nici prin 
natura intelectului, nici prin experiență; dar eu nu pot spune că, 

prin aceasta, eu am definit un obiect adevărat. Căci, dacă con- 
ceptul se întemeiază pe condițiuni empirice, d. ex. un ceasornic 
marin, obiectul şi posibilitatea sa încă nu sunt date prin acest 
concept arbitrar; prin aceasta eu nici nu ştiu, dacă el are pretu- 

tindeni un obiect, şi explicaţia mea poate fi numită mai bine o 

declaraţiune ( a proiectului meu), decât o definiţie a unui o- 
biect. Deci nu mai rămân alte concepte, cari sunt potrivite 

pentru definiţie, decât atari cari conţin o sinteză arbitrară care 
poate fi construită a priori; prin urmare numai matematica are 

definiţiuni. Căci obiectul pe care-l gândeşte, ea îl reprezintă şi 

a priori în intuiţie, şi acest obiect negreşit că nu poate conținea 

nici mai mult nici mai puţin decât conceptul, deoarece prin lămu- 

rire conceptul obiectului a fost dat în mod originar, adică fără 

ca lămurirea să fie derivată de altundeva. Limba germană n are 

pentru expresiile de expozițiune „explicaţiune, declaraţiune și de- 

finiţiune nimic mai mult decât un singur cuvânt: Erhlărung (lă- 

murire), şi deaceea noi trebuie să mai i cedăm puţin din severi- 
Kant. Critica Raţiunii Pure. 37
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tatea care ne-a făcut să refuzăm: lămuririlor filozofice titlul o- 
norific al definițiunii, şi vom restrânge toată această notă la 
constatarea, că definiţiunile filozofice sunt înfăptuite numai ca 
expoziţiuni de concepte date, cele matematice însă ca construc- 
țiuni de concepte formate în mod originar, cele dintâi numai în 
mod analitic prin analiză, (a cărei întregime nu e apodictic 
certă), aceste din urmă în mod sintetic și, prin urmare, aceste 
formează chiar conceptul, pecând cele dintâiu îl lămuresc numai. 

De aci urmează : 
a) că în filozofie noi nu trebuie să imităm matematica în așa 

fel ca să punem definiţiunile înainte, decât numai doar ca simplă 
încercare. Căci, cum aceste definiţiuni nu sunt decât analize 
de concepte date, aceste concepte, deşi încă numai confuze. 
stau la început, și expoziţiunea necompletă precedează pe cea 
completă, aşa că din câteva caractere, scoase dintr'o analiză 
încă incompletă, noi putem conclude acuma multe mai înainte 
de a ajunge la expoziţiunea completă, adică la definiţiune; cu un 
cuvânt: că în filozofie definiţiunea, ca claritate potrivită, trebuie 
să încheie opera mai degrabă decât să o înceapă *). Dimpotrivă, 
în matematică noi n'avem niciun concept înaintea definiţiei, prin 
care abia e dat conceptul; ea trebuie deci şi poate chiar oricând 
începe cu definiţia. 

b) Definiţiunile matematice nu pot greşi nicicând. Căci, de- 
oarece mai întâi e dat conceptul prin definiţiune, el conţine toc- 
mai numai ceeace definiţia vroeşte să se fi gândit. prin el. Dar, 
deşi după conţinut nimic falș nu se poate găsi în el, totuş câte- 

  
*) Filozofia e plină de definiţii greşite, mai ales de definiţii cari con- 

țin întradevăr elemente pentru definiţie, dar încă nu în mod complet. 
Or, dacă n'am putea începe absolut nimic cu un concept înainte de a-l 
fi definit, atunci ar sta rău lucrurile cu toată filozofarea. Deoarece însă, 
în măsura ce ajung elementele (analizei), noi putem face o bună şi si- 
gură întrebuințare de ele, atunci şi definiţiuni defectuoase, adică propo- 
ziţii cari bine zis încă nu sunt definiţiuni „dar dealtfel sunt adevărate 
şi se apropie de definiţii, pot fi întrebuințate cu mare folos. In matema- tică, definiţiunea se potriveşte ad esse, în filozofie ad melius esse. E frumos „dar adeseori foarte greu să ajungem aci. Jurisconsulţii încă tot caută o definiţiune pentru conceptul lor despre drept.
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odată, deşi numai rar, se poate greşi în formă (în care se îm- 
bracă), anume cu privire la preciziune. Astfel, definiţia obicinuită 
a circumferinței, că ea ar fi o linie curbă, ale cărei toate punctele 
au aceeaş depărtare de un singur punct (de centru), are defectul 
că determinaţiunea de curbă a intrat în mod inutil. Căci trebuie 
să existe o teoremă osebită care se conclude din definiţie şi poate 
fi lesne demonstrată: că orice linie, ale cărei toate punctele au 
aceeaş depărtare de un singur punct, e curbă (nicio porţiune a 
ei nu e dreaptă). Definiţiuni analitice pot greşi însă în multe 
feluri, sau introducând caractere cari nu erau de fapt cuprinse 
în concept, sau lipsindu-le explicitatea care constitue esenţialul 

unei definiţiuni, deoarece nu putem fi aşa de pedeplin siguri de 
întregimea analizei sale. Din această cauză metoda matematicei 
în definire nu se poate imita în filozofie. 

2. Despre axiome. Aceste sunt principii sintetice a priori, în- 
trucât sunt nemijlocit certe. Or, un concept nu poate fi unit cu 

altul într'un mod sintetic şi totuş nemijlocit, deoarece, pentru a 

putea ieşi dintr'un concept, noi avem nevoie de o a treia cunoa- 
ştere mijlocitoare. Or, cum filozofia nu e decât cunoaşterea ra- 

ţională prin concepte, nu se va găsi în ea niciun principiu care să 

- merite numele unei axiome, Matematica, dimpotrivă, e suscep- 
tibilă de axiome, deoarece, cu ajutorul construcţiei conceptelor 
în intuiţia obiectului, ea poate uni predicatele lui a priori şi ne- 
mijlocit, d. ex. că trei puncte se află totdeauna întrun plan. 
Pecând, un principiu sintetic nu poate fi nicicând cert în mod 
nemijlocit numai din concepte, d .ex. propoziţia: „Tot ce se în- 
tâmplă îşi are cauza sa“, deoarece trebuie să caut un al treilea 
ceva, anume condiţiunea determinaţiunii de timp într'o expe- 
rienţă, şi nu putem cunoaşte deadreptul, nemijlocit numai din 

concepte, un atare principiu. Principiile discursive sunt deci cu 

totul altceva decât principiile intuitive, adică axiomele. Cele din- 
tâiu mai cer totdeauna o deducţiune, de care cele din urmă se 

pot lipsi cu desăvârşire, şi, cum aceste, chiar din această cauză, 
sunt evidente, ceeace principiile filozofice, cu toată certitudinea 

lor, nu pot pretinde nicicând a fi, atunci lipseşte încă infinit de 

muit pentru ca vreo propoziţie sintetică a rațiunii pure şi trans-
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cendentale să fie așa de vădită (cum e încăpăţânata expresie 
obicinuită), ca propoziţia că de două ori două dau patru. Am 
amintit, ce-i drept, în Analitică, la tabla principiilor intelectului 
pur şi anumite axiome ale intuiţiei; dar principiul arătat acolo 
nu era el însuş axiomă, ci servea numai pentru a indica principiul 
posibilităţii axiomelor în general și el însuş nu era decât un 
principiu din concepte. Căci chiar posibilitatea matematicei tre- 
buie să se arate în filozofia transcendentală. Filozofia deci n'are 
axiome şi n'are nicicând dreptul de a impune în mod așa ab- 
solut principiile ei a priori, ci ea trebuie să se mulțumească a-şi 
justifica, prin deducţiune temeinică, titlurile sale în privinţa lor. 

3. Despre demonstraţiuni. Numai o dovadă apodictică, în- 
trucât e intuitivă, poate fi numită demonstraţiune. Experienţa 
ne învaţă, ce-i drept, ceeace este, dar nu că n'ar putea. fi nici- 
decum altfel. Deaceea, argumente empirice nu pot da nicio do- 
vadă apodictică. Din concepte a priori (în cunoaşterea discur- 
sivă) nu poate rezulta însă nicicând certitudine intuitivă, adică 
evidenţă, ori şi cât de mare ar fi dealtfel certitudinea apodictică 
a judecății. Numai matematica conține deci demonstraţiuni, de- 
oarece ea nu derivă cunoaşterea ei din concepte, ci din construc- 
țiunea lor „adică din intuiţia care, corespunzătoare obiectelor, 
poate fi dată a priori. Chiar metoda algebrei, cu ecvaţiunile ei 
din cari ea scoate prin reducție adevărul împreună cu dovada, nu 
este, ce-i drept, o construcție geometrică, dar totuş o construcţie 
caracteristică în care, cu ajutorul de semne, noi reprezentăm con- 
ceptele în intuiţie, mai ales cele ale raportului cantităților, şi 
unde, fără a mai ţine seama de laturea euristică, toate raţiona- 
mentele sunt scutite de greşeli prin faptul că fiecare raţionament 
e pus înaintea ochilor; pe când, dimpotrivă, cunoaşterea filozo- 
fică trebuie să renunțe la acest avantaj, dat fiind că trebuie să considere generalul totdeauna in abstracto (prin concepte), pe când matematica poate cumpeni generalul in concreto (în intuiţia singulară) şi totuş prin reprezentare pură a priori, prin care fapt orice greşeală iesă la iveală. Deaceea le-aș numi pe cele dintâiu mai cu drag dovezi acroamatice (discursive), deoarece se pot 
face numai prin curate vorbe (prin obiectul în gândire), decât
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«dlemonstraţiuni, cari, precum arată acuma expresia, se desfăşoară 

“în intuiţia obiectului. | 
Or, din aceste toate urmează, că pentru natura filozofiei nu 

se potriveşte nicidecum, mai ales în câmpul raţiunii pure, de a-şi 

:da aere dogmatice şi de a se împodobi cu titlurile şi semnele 
„matematicei, ordinului căreia ea totuș nu-i aparţine, deşi are 

“toată cauza să nădăjduiască la o unire frăţească cu ea. Acelea 
sunt pretenţii deşarte cari nu pot reuşi nicicând, ci, dimpotrivă, 

"trebuie să zădărnicească scopul ei care este de a descoperi ilu- 
ziile unei raţiuni ce nu cunoaşte limitele ei şi de a reduce, printr'o 
lămurire suficientă a conceptelor noastre, trufia speculațiunii la 
modesta, dar temeinica cunoaştere de sine. Rațiunea deci, în în- 

„cercările ei transcendentale, nu va putea să privească înaintea sa 

-cu atâta încredere, ca şi cum drumul ce l-a parcurs ar duce aşa 

.deadreptul la ţintă, şi nu se va putea sprijini pe premisele sale 

“puse la bază cu atâta îndrăzneală ca să nu fie nevoie de a privi 
„adeseori înapoi și de a da seama, dacă nu cumva în mersul raţio- 

-namentelor se ivesc greşeli cari n'au fost băgate în seamă în prin- 

cipii şi cari ar impune sau de a determina mai bine aceste prin- 

cipii, sau de a le modifica cu desăvârşire. 

Toate propoziţiile apodictice, (fie acuma că sunt demon- 

strabile sau şi nemijlocit certe), eu le împart în dogmata şi ma- 

themata. O propoziţie direct-sintetică din concepte este o dogma; 

-pe când o atare propoziție prin construcţia conceptelor este o 

„mathema. Judecăţi analitice nu ne învaţă bine zis, nimic mai 

mult despre obiect decât ceeace conceptul, pe care-l avem des- 

-pre el, conţine acuma în sine, deoarece ele nu lărgesc cunoaşte- 

rea asupra conceptului subiectului, ci o lămuresc numai. Deaceea, 

ele nici nu prea pot fi numite dogme, (care cuvânt poate că 

“Lam putea traduce prin sentințe). Dar, între cele două feluri 

amintite de propoziţii sintetice a priori pot purta acest nume, 

„după modul obişnuit de a vorbi, numai cele ce aparţin cunoa- 

şterii filozofice, şi propoziţiile matematice sau geometrice cu 

-greu le-am numi dogme. Aşadar, această întrebuințare confirmă 

explicaţia ce am dat, anume că, numai judecăţile din concepte 

-şi nu cele din construcțiunea conceptelor pot fi numite dogmatice.



582 Metodologia. Cap. 1 . 

Or, întreaga rațiune pură, în întrebuinţarea ei numai specula- 

tivă nu conţine nicio singură judecată direct-sintetică din con- 

cepte. Căci, prin idei, ea nu e capabilă „precum am arătat, de 

a da niciun fel de judecăţi sintetice cari ar avea valabilitate o- 

biectivă; prin concepte ale intelectului însă ea stabileşte, ce-i 

drept, principii certe, dar nicidecum în mod direct din concepte, 

ci totdeauna numai în mod indirect prin raportarea acestor con- 

cepte la ceva cu totul contingent, anume la o experiență posibilă; 

deoarece, în cazul când această experiență (ceva ca obiect al 

experienței posibile) e presupusă, aceste principii sunt fără în- 

doială certe în mod apodictic, dar în sine (în mod direct) ele 

nici nu pot fi cunoscute a priori. Astfel, propoziţia: „Tot ce se 

întâmplă are cauza sa“, nimeni nu o poate înțelege temeinic 

numai din aceste concepte date. Deaceea, ea nu e o dogmă, 

deşi dintr'un alt punct de vedere, adică al experienţei, ea poate 

fi dovedită foarte bine şi în mod apodictic. Dar această propo- 

ziţie se numeşte principiu şi nu teoremă, deşi trebuie dovedită, 

pentru faptul că are această proprietate osebită, de a face abia 

posibil temeiul demonstrațiunii sale, adică experienţa, şi că ea tre- 

buie aci totdeauna presupusă. 

Or, dacă în întrebuinţarea speculativă a raţiunii pure nu exi- 

stă, nici după conţinut, niciun fel de dogme, atunci orice metodă 

dogmatică, fie acuma că e împrumutată dela matematician sau 

că ar avea un caracter propriu, e pentru sine nepotrivită. Căci 

ea ascunde numai greșelile şi erorile şi înşeală filozofia,al cărei 

scop propriu este de a face să se vadă în cea mai clară lumină a 

ei tot mersul raţiunii. Totuş metoda poate fi totdeauna sisfe- 

matică. Căci raţiunea noastră (din punct de vedere subiectiv) 

este ea însăş un sistem al cercetării după principiile unităţii pen-- 

tru care experiența singură poate da materia. Despre metoda 

proprie a unei filozofii transcendentale însă nu se poate spune 

aci nimic, deoarece nu avem a face decât cu o critică a condiţiu- 

nilor facultăţilor noastre pentru a şti dacă putem clădi pretutin- 

deni şi cât de înaltă poate fi clădirea ridicată din materia pe 

care o avem, (din conceptele pure a priori).
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Capitolul întâiu 

Secţiunea a doua 

Disciplina raţiunii pure cu privire la întrebuinţarea 
ei polemică 

Rațiunea trebuie să se supună, în toate întreprinderile sale, 
<riticei şi ea nu poate restrânge libertatea acesteia prin nicio in- 
terdicţie fără a se păgubi pe sine şi fără a-şi atrage bănueli de- 
favorabile. Or, aci nimic nu e prea important cu privire la utili- 
tate, nimic prea sfânt ca să poată scăpa de această cercetare mi- 
găloasă şi serutătoare care nu cunoaşte nicio autoritate a persoa- 
nei. Pe această libertate se întemeiază chiar existența raţiunii, 
care n'are autoritate dictatorială, ci a cărei hotărire reprezintă 
totdeauna numai acordul unor cetățeni liberi, dintre cari fiecare 
trebuie să-și poată exprima fără piedici îndoielile sale, ba chiar 
al său veto. 

Or, deşi raţiunea nu se poate sustrage nicicând criticei, ea 
totuş nu are totdeauna motiv de a se teme de ea. Dar raţiunea 
pură, în întrebuinţarea ei dogmatică (nu matematică), n'are în- 
tr'atâta conştiinţa de a observa în mod foarte exact legile sale 
supreme, încât să nu trebuiască să apară cu timiditate, ba chiar 
«desbrăcată cu desăvârşire de toată autoritatea dogmatică ce şi-a 
-arogat-o, înaintea privirii critice a unei raţiuni mai înalte care o 

judecă. " 

Cu totul altfel stau lucrurile când ea n'are a face cu cenzura 
judecătorului, ci cu pretenţiile concetățeanului ei și trebuie numai 
să se apere împotriva lor. Căci, aceste vrând să fie totașa de 
dogmatice, deşi în negaţiune, precum este ea în afirmaţiune, 
atunci are loc o justificare xar' dvăpwrov, care o scutește împo- 

triva oricărei dăunări și îi procură o posesiune legală care nu 

trebuie să se teamă de niciun fel de pretenţii străine, deşi nu 
poate fi dovedită ea însăş, în mod suficient 

Prin întrebuințarea polemică a raţiunii pure eu înțeleg deci
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apărarea propoziţiilor ei împotriva negaţiunilor sale dogmatice. 

Or, aci nu e vorba de a şti dacă afirmaţiunile ei n'ar putea fi 
cumva şi falşe, ci numai că nimenea nu poate afirma cândva 

contrarul cu certitudine apodictică, (nici chiar cu o aparenţă. 

mai mare). Căci atunci noi nu suntem doar din milă în posesiu- 
nea noastră, când noi avem înaintea noastră un titlu al posesi- 

unii, deşi acest titlu e insuficient, și când e absolut cert că ni- 

menea nu va putea dovedi cândva ilegalitatea acestei posesiuni.. 

E trist şi umilitor că, în general, trebuie să existe o anti- 

tetică a raţiunii pure şi că această rațiune, care reprezintă doar 

supremul tribunal ce judecă toate certurile, trebuie să intre în 

conflict cu sine însaş. Adevărat este că, mai sus, noi am avut 

înaintea noastră o atare antitetică aparentă; dar s'a arătat că ea 

se întemeia pe o interpretare greşită, anume pentru faptul că, 

după prejudecata comună, fenomenele au fost luate drept lu- 
cruri în sine şi s'a cerut apoi o integralitate absolută a sintezei 

lor într'un fel sau altul, (care însă în amândouă feluri era totașa: 

de imposibilă), ceeace însă nu se poate aştepta nicidecum dela. 
fenomene. Nu era deci atunci nicio contradicție reală a rațiunii 

cu sine însăş în propoziţiile: „„Seria fenomenelor date în sine- 

are un prim început absolut“ şi: „„Această serie este absolut şi 
în sine fără de niciun început“; căci amândouă propoziţii pot sta 

prea bine lângă olaltă, deoarece fenomenele, după existenţa lor- 

(ca fenomene) nu sunt nimic în sine, adică sunt ceva contra- 

dictoriu şi, prin urmare, presupoziţia lor trebuie să aibă în 1 mod 
natural consecinţe contradictorii, - 

O atare înțelegere greşită însă nu poate fi luată ca pretext 

pentru a termina în acest fel conflictul raţiunii, când spre pildă: 
s'ar afirma din punct de vedere teist: „Există o fiinţă supremă”. 
şi împotrivă din punct de vedere ateist: „Nu există o fiinţă su- 
premă”; sau în psihologie: „Tot ce cugetă are unitate persis- 
tentă absolută şi se deosebeşte deci de orice unitate materială tre- 
cătoare' cărei aserţiuni un altul i-ar opune: „Sufletul nu e uni- 
tate imaterială şi aparţine categoriei lucrurilor trecătoare“. Căci 
obiectul chestiunii este aci liber de orice element străin care ar fi 
contrar naturii sale, şi intelectul are a face numai cu lucruri în
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:sine şi nu cu fenomene. Aci deci s'ar găsi fără îndoială o ade- 
“vărată contradicţie, dacă raţiunea pură ar avea de zis cumva din- 
spre partea negaţiunii ceva ce s'ar apropia de temeiul unei afir- 

:maţiuni; căci în ceeace priveşte critica argumentelor dogmatismu- 

lui afirmativ, noi i-o putem acorda prea bine fără a renunţa, 
.din acest motiv, la aceste propoziţii, cari au doar pentru sine cel 
-puţin interesul raţiunii pe care adversarul nu l-ar putea nicidecum 

invoca, 
Eu nu împărtăşesc, e adevărat, opiniunea ce au exprimat-o 

:atât de adeseori bărbaţi eminenți și inteligenţi (d. ex. Sulzer), 

“cari simțeau slăbiciunea dovezilor de până acuma: că am putea 

nădăjdui că se vor mai afla cândva demonstrațiuni evidente 

“pentru cele două propoziţii cardinale ale raţiunii noastre pure: 

„Există un Dumnezeu“. „Există o viaţă viitoare“. Dimpotrivă 

eu am certitudinea că aceasta nu se va întâmpla niciodată. Căci, 

„de unde vrea să iee raţiunea temeiul pentru atari afirmaţiuni 

sintetice cari nu se raportează la obiecte ale experienţei şi la 

posibilitatea lor internă? Dar este şi cert în mod apodictic că 

niciodată nu se va ivi vreun om care să poată afirma contrarul 

nici cu cea mai neînsemnată aparenţă, cu atât mai puțin în mod 

dogmatic. Căci, Yeoarece el ar putea demonstra aceasta totuș 

numai prin rațiune pură, el ar trebui să încerce a dovedi că 

o fiinţă supremă, că subiectul ce cugetă în noi, ca inteligență 

-pură, nu poate exista. Dar de unde vrea el să iee cunoştinţele 

cari să-l îndreptățească a judeca asupra lucrurilor în mod sin- 

etic în afară de toată experiența posibilă? Putem deci fi fără 

-grijă în ce privește faptul că cineva ne-ar putea dovedi cândva 

contrarul; că, din această cauză chiar noi n'avem nevoie să cău- 

tăm dovezi scolastice, ci tot mai putem admite acele propoziţii 

„cari se acordă prea bine cu interesul speculativ al rațiunii noa- 

stre în întrebuinţarea empirică şi cari „pe lângă aceasta, sunt 

singurele mijloace de a-l uni cu interesul practic. Pentru adver- 

sar, (care aci nu trebuie considerat numai ca critic), noi avem 

Ja dispoziţie al nostru non liquet care negreșit trebuie să-l în- 

curce, pe când noi nu-l împiedicăm de a-l întoarce împotriva 

noastră, având la spate totdeauna în rezervă maxima subiectivă
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a raţiunii, care, în mod necesar, îi lipseşte adversarului şi supt 

a cărei scut noi putem privi cu liniște şi nepăsare la toate lo- 

viturile ce le face în aer. 

In acest fel, nici nu există bine zis o antitetică a raţiunii pure. 
Căci singura arenă de luptă pentru ea ar fi de căutat în câmpul 

teologiei şi psihologiei pure; acest teren însă nu poate purta pe 

niciun luptător îmbrăcat în zale şi purtând arme cari ar fi de 

temut. El nu se poate prezinta aci decât cu ironii sau vorbe fă- 

loase, de care putem râde ca de un joc copilăresc. Aceasta e 
o vorbă de mângâere care-i redă raţiunii curaj; căci pe ce să 

se sprijine ea de altfel, dacă ea, care singură e chemată să în- 

lăture toate erorile, ar fi în ea însăș zdruncinată fără a putea: 
spera nici pace nici posesiune liniştită? 

Tot ce natura ea însăș orândueşte este bun pentru un scop: 

oarecare. Chiar otrăvuri servesc pentru a învinge alte otrăvuri 

cari se produc în sucurile noastre proprii şi nu pot deci lipsi 

într'o colecţie completă de medicamente (într'o farmacie). O- 

biecţiunile împotriva persuasiunilor şi a trufiei ale raţiunii 

noastre numai speculative sunt date chiar prin natura acestei 
raţiuni şi trebuie să aibă deci buna lor menire şi intenţie pe 

care nu o putem disprețui. Pentru ce providența a pus oare 
unele obiecte, deşi aceste sunt legate de interesul nostru cel mai 
înalt, atât de sus, încât aproape că nu ne este îngăduit decât 
de a le găsi într'o percepţie obscură şi pusă de noi înşine la în- 
doială, prin care fapt privirile scrutătoare sunt mai mult aţâţate 
decât satisfăcute? Ori de-i folositor de a risca, în vederea ace- 
stor perspective, determinaţiuni îndrăzneţe, e cel puţin îndoel- 
nic, poate chiar primejdios. Totdeauna însă și fără nicio în- 
doială, e folositor de a da raţiunii o libertate desăvârşită atât 
în cercetare cât şi în critică, pentru ca ea să se poată ocupa, ne- 
împiedicată, de propriul ei interes, care profită totaşa din faptul 
că ea pune limite propriilor ei cunoașteri, ca şi prin aceea că 
ea le lărgeşte, și care sufere totdeauna când mâini străine se 
amestecă pentru a o conduce, împotriva mersului ei natural, 
după intenţii impuse cu sila. 

Lăsaţi-l deci pe adversarul vostru să vorbească numai în nu-
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mele raţiunii, şi combateţi-l numai cu armele raţiunii, Dealt- 
mminteri, cu privire la cauza bună (a interesului practic), fiţi 
fără grijă, căci aceasta nu intră nicicând în joc într'un conflict 
numai speculativ. Conflictul nu descopere în acest caz nimic 
decât o anumită antinomie a rațiunii, care, întemeindu-se pe 
natura sa, în mod necesar trebuiește ascultată şi examinată. 
Acest conflict e chiar folositor raţiunii prin faptul că obiectul ei 
e considerat din două laturi, şi el rectifică judecata raţiunii prin 
aceea că o limitează. Ceeace devine litigios aci nu este lzcrul, 
ci tonul. Căci vă mai rămâne încă destul pentru a vorbi limba- 

jul unei credințe neclintite, justificat înaintea celei mai severe 
raţiuni, chiar dacă aţi trebuit să renunțaţi la limbajul științei, 

Dacă ar fi să-l întrebăm pe gânditorul rece, parecă anume 
născut pentru judecare echilibrată, care este David Hume: 
ce va îndemnat de a zgudui, prin îndoeli iscodite cu mare 
trudă, convingerea atât de mângâetoare şi folositoare pen- 
tru oameni că puterea de pătrundere a raţiunii lor ajunge 
pentru afirmarea unei ființe supreme şi determinarea conceptu- 

lui ei? atunci el ar răspunde: nimic decât intenţia de a face ca 
raţiunea să înainteze în cunoașterea de sine şi, totodată, o anu- 

mită indignare împotriva constrângerii căreia unii vreau să su- 

pună raţiunea ,fălindu-se pedeoparte cu ea, iar pedealtăparte o- 

prind-o să-şi mărturisească fără înconjur slăbiciunile pe cari le 
descoperă examinându-se ea însăş. Dacă întrebaţi însă pe 

Priestley, care e devotat numai principiilor întrebuinţării empi- 
zice a raţiunii şi e împotriva oricărei speculaţiuni transcendente, 

ce motive a avut de a răsturna libertatea şi nemurirea sufletului 
nostru, (nădejdea într'o viaţă viitoare nu e la el decât așteptarea 
unei minuni a reînvierii), aceste două temelii ale tuturor re- 

ligiilor, el care însuş e un învăţător pios şi zelos al religiei, a- 
tunci el n'ar putea răspunde nimic altceva decât: interesul ra- 

ţiunii, care pierde prin faptul că vrem să sustragem anumite o- 

biecte legilor naturii materiale, singurele legi pe cari le putem 
cunoaște şi determina în mod exact. S'ar părea nedrept de a-l 

defăima pe Priestley, care ştie a împăca afirmaţiunea sa para- 

doxală cu scopul religiunii, şi de a-l supăra pe un om cu gânduri
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bune pentru faptul că nu se poate orienta din clipa ce se rătă- 

cise dincolo de câmpul ştiinţei naturii. Dar de această favoare 

trebuie să se bucure totaşa de bine şi Hume, ale cărui intenții: 

sunt totatât de bune şi al cărui caracter moral e ireproșabil, dar 

care nu poate părăsi speculațiunea sa abstractă, deoarece e în- 

credinţat cu tot dreptul că obiectul ei se află cu desăvârşire în. 

afară de limitele ştiinţei naturale în câmpul ideilor pure. 
Or, ce e de făcut aci mai ales în vederea primejdiei care pare: 

a ameninţa în acest fel binele public? Nimic nu e mai natural, 

nimic mai just decât hotărîrea ce aveţi să luaţi în această pri- 

vinţă. Lăsaţi-i pe aceşti oameni să facă ce ştiu; dacă arată ta- 
lent, pătrundere adâncă şi nouă, cu un cuvânt: dacă numai. 

arată rațiune, raţiunea e totdeauna în câştig. Dacă întrebuirțaţi 

alte mijloace decât pe cele ale unei raţiuni libere de constrângere, 

dacă strigaţi că e înaltă trădare, şi dacă chemaţi în ajutor, aşa- 
zicând ca pentru a stânge focul, publicul mare, care nici nu: 

înțelege lucrări aşa de subtile, voi vă faceţi de râs. Căci nu este: 

deloc vorba de a şti ce e aci folositor sau păgubitor binelui ob- 

ştesc, ci numai cât de departe poate ajunge oare raţiunea în. 

speculațiunea ei care face abstracţie de orice interes, şi dacă ar” 

trebui să punem, în general „oarecare preţ pe ea sau dacă n'ar 
fi mai bine să o părăsim în schimbul interesului practic. Deci,. 
în loc să izbiţi cu spada, priviţi mai bine, din jilţul sigur al cri- 
ticei, la această luptă, care pentru luptător e trudnică, iar pentru 
voi e o petrecere plăcută, şi care, se va sfârşi în mod cert fără 
vărsare de sânge, dar cu mult folos pentru cunoştinţele voastre. 
Căci e ceva foarte absurd de a aştepta dela rațiune lămurire şi, 
totuş, de a-i prescrie de mai înainte în care parte ea trebuie să: 
încline. Pe lângă acestea, raţiunea e aşa de bine înfrânată şi. 
ţinută în limitele ei chiar prin rațiune, încât nici n'aveţi nevoie 

de a chema garda, pentru a opune forţa publică acelei părţi a 

cărei putere îngrijitoare vă pare primejdioasă. In această dialec- 
ni N există izbândă asupra căreia aţi avea motiv să vă neli- 
NȘtIți 

Rațiunea are chiar foarte multă nevoie de o astfel de luptă, 
şi ar Îi de dorit ca lupta să fi fost dată mai de mult şi cu o în-
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găduință publică neîngrădită. Căci cu atât mai degrabă sar 

fi înfăptuit o critică matură, la a cărei apariţie toate aceste cer- 

turi trebuie să- dispară dela sine, dat fiind că luptătorii învaţă 

a cunoaşte orbirea şi prejudecățile lor cari i-au desbinat. 

Există o anumită lipsă de sinceritate în natura omenească, 

care în urmă totuş „ca tot ce vine dela natură, trebuie să conţină 

o dispoziţie pentru scopuri bune, anume o inclinaţie de a-şi 

ascunde adevăratele sentimente şi de a adopta şi manifesta. 

altele cari sunt considerate ca bune şi cinstite. E foarte cert că 

oamenii, prin această înclinaţie atât de a se preface, cât şi de a-şi 

da o aparență avantajoasă, nu numai că s'au civilizat, ci înce- 

tul cu încetul sau şi moralizat întrun anumit mod, deoarece ni- 

mene nu putea pătrunde prin fardul buneicuviinţe, cinstei şi 

moralității, deci oricine găsea, în pretinse adevărate exemple ale 

binelui, pe cari le vedea în jurul său, o şcoală de îndreptare pen- 

tru sine însuş. Dar această dispoziţie a omului de a se arăta mai 

bun. decum este, şi de a exprima sentimente ce nu le are, ser- 

veşte aşazicând numai în mod provizoriu pentru a-l scoate din 

barbarie şi de a-l face să adopte mai întâi cel puţin aparența 

binelui pe care-l cunoaşte; căci mai apoi, odată ce principiile 

adevărate au fost desvoltate şi au pătruns în mentalitate, atunci 

orice prefăcătorie trebuie combătută încetul cu încetul cu toată 

puterea, deoarece dealtfel ea corupe inima şi înăbuşă bunele sen- 

timente supt buruiana aparenţei frumoase. 

Îmi pare rău de a găsi aceeaş nesinceritate, prefăcătorie şi 

ipocrizie, chiar în manifestaţiunile cugetării speculative, unde 

oamenii au doar cu mult mai puţine piedici de a face mărturisirea 

gândurilor lor după cum se cuvine în mod deschis şi fără a 

ascunde nimic, şi n'au nici un avantaj de a acţiona în acest 

fel. Căci ce poate fi mai păgubitor pentru cunoaşteri decât de a 

comunica olaltă chiar simple gânduri falşificate, de a ascunde 

îndoeli pe cari le simțim împotriva propriilor noastre afirmaţiuni 

sau de a da unor argumente cari nu ne satisfac pe noi înşine 

o înfăţişare de evidență? Dar câtă vreme nu e decât vanitatea 

particulară care face aceste intrigi, (ceeace de obiceiu e cazul 

în judecăţi speculative cari n'au un interes osebit şi nu sunt lesne



590 Metodologia. Cap. 1. Secţia a 2-a 

susceptibile de o certitudine apodictică), atunci se opune totuș 

vanitatea altora cu aprobarea publică, şi lucrurile ajung în sfâr- 

şit la punctul unde cea mai curată intenţie şi sinceritate le-ar 

fi adus cu mult mai de vreme. Unde însă publicul crede că 

sofiști subtili nu intenţionează nimic mai puţin decât de a zgu- 

dui temeliile ordinei publice, acolo pare a fi nu numai prudent, 

dar şi îngăduit şi chiar foarte cinstit lucru de a veni mai de- 

grabă în ajutor bunei cauze prin argumente aparente decât de a 

lăsa pretinşilor adversari chiar numai avantajul de a reduce 

tonul nostru la moderaţiunea unei convingeri numai practice şi 

de a ne nevoi să mărturisim lipsa certitudinei speculative şi apo- 

dictice. Totuş îmi place a crede că nimic în lume nu se potriveşte 
mai rău cu intenţia de a susţinea o cauză bună decât viclenia, 
fățărnicia şi minciuna. Că în cumpenirea principiilor raţionale ale 
unei simple speculaţiuni totul trebuie să se petreacă în cea mai 
mare onestitate, este desigur un minim ce se poate cere. Dacă 
am putea însă socoti în mod sigur chiar numai cu acest minim, 
atunci lupta raţiunii speculafive cu privire la importantele ches- 
tiuni despre Dumnezeu, nemurire (a sufletului) şi libertate ar fi 
sau de multă vreme hotărită, sau n'ar întârzia mult să ia un 
sfârşit. Astfel puritatea sentimentelor stă adeseori în raport in- 
vers cu bunătatea cauzei înseş, şi aceasta poate că are mai mulți 
adversari sinceri și cinstiţi decât apărători. 

Eu presupun deci cetitori cari nu vreu să ştie că o cauză 
dreaptă e apărată pe nedrept. Cu privire la ei e acuma hotărît 
că, după principiile criticei noastre, când nu ne uităm la ceeace 
se întâmplă, ci la ceeace cu drept ar trebui să se întâmple, n'ar 
fi să existe binezis nicio polemică a raţiunii pure. Căci cum pot 
începe oare două persoane o discuţie asupra unui lucru a cărui 
realitate niciunul din ei nu o poate reprezenta într'o experiență 
reală sau şi numai posibilă şi asupra ideii căruia el numai clo- 
ceşte aşazicând pentru a scoate din ea ceva mai mult decât o 
idee, anume realitatea obiectului 
vreau ei să iasă din acest conflict 
face cauza sa deadreptul lămurită şi certă, ci poate numai 
ataca şi răsturna cauza adversarului său ? Căci aceasta este 

însuș? Prin ce mijloc oare 
când niciunul din ei nu poate
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soarta tuturor afirmaţiunilor raţiunii pure, că, depăşind con- 

diţiunile oricărei experienţe posibile în afară de care nicăiri nu 

se găseşte vreun document al adevărului, dar trebuind totuş a 

se servi de legile intelectului cari sunt menite numai pentru în- 

trebuinţarea empirică, fără de cari însă nu se poate face niciun 

pas în cugetarea sintetică, ele îi oferă adversarului totdeauna 

puncte slabe pentru atac şi pot profita, în mod reciproc, de slă- 

biciunea adversarului lor. 

Critica raţiunii pure o putem considera ca adevăratul tribunal 

pentru toate conflictele ei; căci ea nu e amestecată în aceste con- 

flicte cari se raportează nemijlocit la obiecte, ci ea e stabilită 

pentru a determina şi judeca drepturile raţiunii în general după 

principiile primei ei instituţiuni. 

Fără această critică raţiunea este aşazicând în stare naturală 

şi nu-şi poate susținea sau asigura afirmaţiunile şi pretenţiile ei 

decât prin războiu. Critica dimpotrivă, luând toate hotăriîrile 

în temeiul regulelor fundamentale ale propriei sale instituţiuni, 

a căror autoritate nu poate fi pusă de nimeni la îndoială, ne pro- 

cură liniştea unei stări legale, în care noi nu trebuie să urmărim 

litigiul nostru în alt mod decât pe cale de proces. Ceeace pune 

capăt certurilor în starea dintâi este o izbândă de care se laudă 

ambele părți şi după care, de obiceiu, urmeăză numai o pace 

nesigură, stabilită prin intervenţia unei autorităţi superioare, în 

a doua stare însă este sentința care, nimerind aci chiar izvorul 

neînțelegerilor, trebuie să asigure o pace eternă. Şi discuţiile 

nesfârşite ale unei raţiuni numai dogmatice ne împing a căuta, 

în sfârşit, liniște într'o critică oarecare chiar a acestei rațiuni 

şi într'o legislaţie care se întemeiază pe ea; aşa cum susține 

-Hobbes : starea naturală, este o stare de nedreptate şi de bru- 

talitate, şi în mod necesar omul trebuie s'o părăsească pentru a 

se supune constrângerii legale care singură limitează libertatea 

noastră într'atâta ca ea să poată subsista alături de libertatea 

oricui altuia şi, chiar prin aceasta, împreună cu binele obştesc. 

De această libertate deci se leagă şi aceea de a supune jude- 

căţii publicului gândirile noastre şi îndoielile noastre pe cari nu le 

putem lămuri noi înşine, fără ca să fim, pentru aceasta, defăi-
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maţi ca cetăţeni turbulenţi și primejdioşi. Această libertate e 
cuprinsă acuma în dreptul originar al raţiunii omeneşti, care nu 
recunoaşte niciun alt judecător decât iarăș numai raţiunea ome- 
nească universală unde fiecare îşi are votul său; şi, cum dela 
za trebuie să vină toată îndreptarea de care e susceptibilă starea 
noastră, un atare drept e sfânt şi nu e îngăduit să fie micşorat, 
E şi o dovadă de mare lipsă de înţelepciune de a proclama pri- 
mejdioase anumite afirmaţiuni riscate sau atacuri îndrăzneţe 
îndreptate împotriva unor opiniuni cari au acuma de partea lor 
asentimentul celei mai mari şi mai bune părţi a publicului; căci 
aceasta înseamnă a le da o importanță pe care n'ar trebui nici- 
decum s'o aibă. Când aud zicându-se că un spirit nu de rând 
ar fi distrus aşazicând prin argumentaţie libertatea voinței ome- 
nești „speranța unei vieţi viitoare şi existența lui Dumnezeu, 
atunci sunt curios să-i citesc cartea ;căci eu aștept ca talentul său 
să-mi lărgească cunoştinţele mele. Aceasta ştiu acuma de mai 
înainte cu certitudine deplină că el n'a izbutit cu nimic din toate aceste; nu din cauza că eu aş crede cumva că sunt acuma în posesiunea de dovezi irefutabile ale acestor propoziţii importante, 
ci deoarece critica traziscendentală, care mi-a desvăluit tot mate- rialul raţiunii noastre pure, m'a convins cu desăvărşire că: așa cum ea este cu totul insuficientă pentru aserţiuni afirmative 
în acest câmp, tot așa de Puțin şi încă mai puţin ea va şti să sus- țină ceva negativ cu privire la aceste chestiuni. Căci de unde oare pretinsul liber cugetător vrea să ia cunoştinţa sa că d. ex. nu există o fiinţă supremă? Această propoziţie se află în afară de câmpul experienţei posibile şi, deaceea, şi în afară de hota- 
rele oricărei cunoașteri omenești. Pe apărătorul dogmatic al bunei cauze impotriva acestui adversar nici nu l-aş ceti, deoarece Ştiu de mai înainte că e] va ataca 
luilalt numai cu scopul de a desch 
Proprii ,şi mai ales deoarece o apar nu dă doar atâta materie pentru n nie şi plăzmuită cu ingeniositate, unii, dogmatic şi el în felu] său, ar 

ide intrare argumentelor sale 
enţă obicinuită în toate zilele 
cui observaţiuni, ca una stra- 
Dimpotrivă, adversarul religi- 
da criticii mele ocupația dorită
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şi prilej pentru unele rectificări ale principiilor “ei, fără ca din 

cauza sa să se ivească nici cea mai neînsemnată teamă, 

Dar tinerimea care e încredinţată învățământului academic 

trebuie doar cel puţin prevenită împotriva unor atari scrieri 

:şi să fie păzită de o prea timpurie cunoaştere a unor propoziţii 

atât de primejdioase, până ce puterea de judecată a tinerilor 
va fi coaptă sau, mai bine zis, doctrina pe care vrem s'o sădim 

în ei va fi bine înrădăcinată pentru a putea rezista cu toată pu- 

terea oricărei persuasiuni a unei doctrine opuse ori din care 

parte ar veni? | 
Dacă, în chestiunile raţiunii pure, am 'trebui să rămânem la 

procedeul dogmatic şi dacă respingerea adversarilor ar trebui 
să fie într'adevăr polemică, adică de așa fel ca să fim nevoiţi a 

intra în-luptă şi a ne înarma cu argumente pentru aserţiuni con- 

rare, atunci fără îndoială că nimic n'ar fi mai prudent deo- 
-camdată, dar în aceeaş vreme nimic mai absurd şi steril pentru 

viitor decât de a pune rațiunea tinerimii pentru un răstimp supt 

tutelă şi de a o feri cel puţin atâta vreme de ademenire. Dacă, 
însă, în urmă, sau curiozitatea sau moda epocei le pune în mână 

astfel de scrieri: va mai rezista atunci oare acea convingere din 

tinereţe? Cel ce nu aduce cu sine decât arme dogmatice pentru a 

respinge atacurile adversarului său, şi nu ştie a desvălui dialec- 

tica ascunsă, care se află nu mai puţin în sânul său decât în 

acel al antagonistului său, vede argumente aparente, cari au 

avantajul noutăţii, opunându-se unor argumente aparente cari 

nu mai au acest avantaj, ci dimpotrivă deşteaptă bănuiala că sa 

abuzat de credulitatea tineretului. EI crede a nu putea dovedi 

mai bine că a ieşit de supt disciplina copilăriei decât neluând 

în seamă acele sfaturi binevoitoare, şi obicinuit cu dogmatismul, 

el soarbe cu nesaţ otrava care-i corupe în mod dogmatic princi- 

piile sale . 

Tocmai contrarul a ceeace se sfătueşte aci, trebuie să aibă 

loc în învățământul academic, dar fără îndoială că numai supt 

Presupoziţia unei instrucţiuni temeinice în critica rațiunii pure. 

“Căci, pentru ca tânărul să aplice cât se poate de timpuriu princi- 

piile ei şi pentru a-i arăta că sunt capabile de a rezolvi cea mai
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mare aparenţă dialectică, e neapărat necesar de a îndrepta împo- 

triva raţiunii sale, deşi încă slabă, dar lămurită prin critică, ata- 

curile ce îngrozesc atâta pe dogmatician şi de a-l lăsa să încerce 

a examina punct după punct, după acele principii, aserţiunile 

fără temeiu ale adversarului. Nu-i va fi deloc greu să le prefacă 

'aşazicând în aburi, şi astfel el îşi simte de cu bună vreme puterea 

proprie de a se asigura pe deplin împotriva unor atari iluzii pă- 

gubitoare, cari la urmă pierd pentru el orice aparenţă de adevăr. 

Or, deşi chiar aceleaşi lovituri, cari răstoarnă clădirea duşmanu- 

lui „trebuie să fie totatât de funeste şi propriei sale construcții 

speculative, dacă s'ar gândi cumva să o ridice, totuş el e cu de- 

săvârşire nepăsător în această privință, dat fiind că el n'are ne- 

voie de ea pentru a locui într'însa, ci mai are încă înaintea sa o: 
privire asupra câmpului practic unde are temeiu să nădăjduiască 

a găsi un teren mai solid pentru a ridica aci sistemul său raţio- 

nal şi sănătos. 

Aşadară, nu există binezis o polemică în câmpul raţiunii pure. 

Amândoi adversarii sunt luptători cari se bat cu umbra lor: căci 

ei trec peste hotarele naturii „unde pentru apucăturile lor dog- 

matice nu e nimic ce s'ar lăsa prins şi ţinut. Ei pot lupta mult şi 
bine: umbrele pe cari le despică cresc într'o clipă iarăș la un loc 

ca eroii în Walhalla, pentru a se putea desfăta din nou în lupte: 

nesângeroase. 

Dar nu există nicio întrebuințare sceptică admisibilă a rați- 

unii pure, întrebuințare pe care să o putem numi principiu al 

neutralității în toate conflictele ei. De a asmuţa raţiunea împo- 
triva ei înseş, de a da arme de ambele ei laturi şi de a privi apoi, 
în linişte şi râzând, la cea mai înverșunată luptă a ei, n'are un 

aspect prea frumos din punct de vedere dogmatic, ci înfățişa- 

Canare a Fiutacioase i viclene. Dacă vedem însă în- 

derată prin nicio critică nu tea Csi Da mad ar pi 
sfat decât de a opune vozbelor t ut, ii vii e 
se întemeiază pe aceleaşi drept ri ae unei ps vorbe Si 
cel puţin numai atentă prin rezist. pe i iN tii 
la îndoială într'o măsură oarecar, esa Îi duşman şi, punând 

re pretenţiile sale, să dea ascul-
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tare criticei. Dar să rămânem cu totul la aceste îndoieli şi să 

vrem a ne mărgini să recomandăm convingerea şi mărturisirea 

ignoranței noastre nu numai ca remediu împotriva vanităţii dog- 

matice, ci totodată ca mijloc de a pune capăt conflictului rațiunii 

cu sine însăş, e o încercare cu totul zădarnică şi nu poate fi 

nicidecum potrivită de a procura raţiunii o stare de linişte, ci 

este, cel mult, numai un mijloc de a o deştepta din dulcele ei 

vis dogmatic „pentru a examina cu mai multă grijă starea ei. 

Dar, deoarece acest fel sceptic de a ieși dintr'o afacere neplă- 

cută a raţiunii pare a fi aşazicând calea cea scurtă pentru a 

ajunge la o linişte filozofică durabilă, cel puţin pare a fi drumul 

mare pe care le place să pornească aceia cari cred a-și da un aer 

filozofic prin dispreţuirea ironică a tuturor cercetărilor de acest 

fel, de aceea eu găsesc necesar de a pune acest fel de a gândi în 

adevărata sa lumină. 

Despre imposibilitatea unei satisfaceri sceptice a rațiunii pure 

desbinate cu sine însăş. 

Conştiinţa neştiinţei mele, (dacă aceasta din urmă nu e re- 

cunoscută totodată ca necesară), în loc de-a pune capăt cerce- 

tărilor mele, este mai vârtos adevărata cauză de a le deştepta. 

Toată neştiința este sau a lucrurilor sau a determinării şi a li- 

mitelor cunoașterii mele. Or, când ştiinţa e întâmplătoare, ea 

trebuie să mă împingă să cercetez, în cazul întâiu, lucrurile (o- 

biectele) în mod dogmatic, în al doilea limitele cunoașterii mele 

posibile în mod critic. Dar că neştiinţa mea ar fi absolut necesară 

şi, prin urmare, m'ar scuti de toată cercetarea ulterioară, a- 

ceasta nu se poate stabili în mod empiric prin observație, ci 

numai în mod critic prin sondarea primelor izvoare ale cunoa- 

şterii noastre. Aşadar, determinarea limitelor raţiunii noastre nu 

se poate face decât după principii a priori; mărginirea ei însă, 

care este o cunoaştere, deşi numai indeterminată, a unei nești- 

înţe ce nu se poate înlătura nicicând cu desăvârşire, poate fi 

<unoscută şi a posteriori prin ceeace, oricât am şti, ne mai ră-
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mâne încă totdeauna de ştiut. Acea cunoaştere, dintâi, a neştiin- 

ței noastre, posibilă numai prin critica raţiunii înseş, este deci 

ştiinţă, a doua nu e nimic decât percepție, despre care nu se 

poate spune până unde ar putea ajunge concluzia trasă din ea. 

Dacă îmi reprezint suprafața pământului (după aparenţa sen- 

zibilă) ca o farfurie, eu nu pot şti până unde se întinde. Dar 

aceasta mă învaţă experienţa că, ori și unde mă duc, eu văd. 

totdeauna spaţiu în jurul meu în care aş mai putea înainta; 
prin urmrae eu recunosc limitele cunoașterii mele, reale în fie- 

care caz, a pământului, dar nu limitele oricărei descrieri posibile 

a pământului. Dacă însă am ajuns totuş până acolo să ştiu că 

pământul e un glob şi că suprafața sa e o suprafață sferică, 
atunci eu pot cunoaște, într'un mod determinat şi după principii 
a priori, chiar dintr'o mică porţiune a ei, d. ex. din mărimea 
unui grad, diametrul pământului: şi, prin diametru, completa. 
sa mărginire, adică suprafața sa; şi deși cu privire la obiectele 
pe cari le poate conţine această suprafață eu sunt neştiutor, 
totuş nu sunt neștiutor cu privire la întinderea în care sunt cu- 
prinse, precum şi cu privire la mărimea şi limitele lor. 

Ansamblul tuturor obiectelor posibile pentru cunoaşterea noa- 
stră ni se pare a fi o suprafaţă plană care-şi are orizontul ei apa- 
rent, adică ceeace cuprinde întreaga ei întindere, şi a fost numit 
de noi concept raţional al totalităţii necondiționate. A ajunge la 
el în mod empiric e cu neputinţă, şi a-l determina a priori după. 
un principiu anumit, pentru aceasta toate încercările au fost 
zădarnice. Dar toate chestiunile rațiunii noastre pure se rapor- 
tează totuş la ceeace s'ar putea afla în afară de acest orizont 
sau, în orice caz, pe linia hotarului său, 

Renumitul David Hume a fost unul din aceşti geografi ai 
raţiunii omeneşti, care credea a fi rezolvat în mod suficient toate 
acele chestiuni prin aceea că le-a fixat locul dincolo de acest. 
orizont al raţiunii, pe care totuş el nu l-a putut determina. El 
se opri în primul rând la principiul cauzalităţii şi arătă despre el 
foarte exact, că adevărul acestui principiu, (ba nici chiar valabili. tatea obiectivă a conceptului unei cauze eficiente în general): 
nu se întemeiază pe nicio introspecţie, adică pe nicio cunoaştere:
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a priori, că, prin urmare, toată autoritatea lui nu rezultă câtuş. 
de puţin din necesitatea acestei legi, ci numai din utilitatea sa. 
generală în cursul experienței şi dintr'o necesitate subiectivă. 
izvorită de aci şi pe care o numeşte el obişnuinţă. Or, din nepu- 
tinţa raţiunii noastre de a face de acest principiu o întrebuințare 
ce depăşeşte toată experienţa „el conclude la nimicnicia tuturor 
pretențiilor raţiunii în general de a trece dincolo de ceea ce-i 

empiric. “ | 

O metodă de acest fel, care consistă în a supune faptele: 

(facta) raţiunii examinării şi, după rezultat, mustrării, o putem 

numi cenzură a raţiunii. E incontestabil că această cenzură con- 

duce în mod inevitabil la îndoeli împotriva oricărei întrebuințări 
transcendentale a principiilor. Dar aceasta nu e decât al doilea. 

pas care e încă departe de a desăvârşi opera. Primul pas, în afa- 

cerile raţiunii pure, care caracterizează vârsta ei de copilărie, 

este dogmatic. Al doilea pas, amintit chiar mai înainte, este 

sceptic, şi dă mărturie de prudenţa puterii de judecată agerită. 

prin experienţă. Dar mai e necesar un al treilea pas care nu. 

aparține decât judecății coapte şi bărbăteşti, întemeiată pe 
maxime solide şi de o generalitate încercată; el consistă anume în 

a supune aprecierii, nu faptele (facta) raţiunii, ci raţiunea însăş- 

după întreaga ei putere şi capacitate pentru cunoaşteri pure a. 

priori; ceeace nu este cenzură, ci critică a raţiunii, prin care se 

arată că există nu numai margini, ci limite determinate ale ra- 

țiunii „nu numai neştiinţă cu privire la o parte sau alta, ci cu: 

privire la toate chestiunile posibile de un anumit fel, şi anume 

nu numai că se bănueşte că există aşaceva, dar se dă o dovadă. 

întemeiată pe principii. Astfel , scepticismul este un loc de re- 

paos pentru raţiunea omenească, unde ea, reflectând, îşi poate 
da seama de plimbarea ei dogmatică şi-şi poate face o schiță a 

regiunii în care se află, pentru a-şi putea alege cu mai mare si- 

guranţă drumul pentru viitor, dar nu un loc de aşezare durabilă; 

căci un astfel de loc poate fi găsit numai într'o certitudine desă- 

vârşită, fie a cunoaşterii chiar a obiectelor sau a limitelor înăun- 
îrul cărora e închisă toată cunoaşterea noastră despre obiecte, 

Rațiunea noastră nu e nicidecum un plan de întindere ne-
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hotărită şi ale cărui margini se cunosc numai aşa în general, 

<i ea trebuie comparată mai mult cu o sferă a cărei rază se poate 

găsi prin curba -arcului pe suprafaţa ei (prin natura propo- 

ziţiilor sintetice a priori), de unde însă se poate arăta cu certi- 

'tudine şi conţinutul şi limitele ei. In afară de această sferă (de 

câmpul experienţei) nimic nu este pentru ea obiect, şi chiar che- 

stiunile privind astfel de pretinse obiecte nu se raportează decât 
Ja principiile subiective ale unei determinări desăvârşite a rapor- 
'turilor cari pot avea loc, înăuntrul acestei sfere, între conceptele 
intelectului. 

Noi suntem de fapt în posesiunea de cunoaşteri sintetice a 
„priori, cum o dovedesc aceasta principiile intelectului, cari anti- 
-cipează experienţa. Or, dacă cineva nu pricepe deloc posibilitatea 
lor, atunci se poate, ce-i drept „ca el, la început, să aibă îndoieli 
ori de ele de fapt se află în noi a priori; dar el încă nu poate 
„arăta că ele sunt imposibile prin simple forţe ale intelectului şi 
nu poate arăta că toţi paşii ce-i face raţiunea supt conducerea 
lor sunt zădarnici. El poate zice numai: dacă am înţelege ori- 
-ginea şi adevărul lor, noi am putea determina întinderea şi limi- 
tele raţiunii noastre; dar înainte de a înfăptui aceasta, toate a- 
firmaţiunile raţiunii sunt făcute aşa întrun noroc. Şi în acest 
fel e pe deplin întemeiată o îndoială desăvârşită cu privire la 
toată filozofia dogmatică ce-şi urmează drumul fără o critică a 
rațiunii înseș; dar, din această cauză, nu i sar putea totuş opri 
'Taţiunii o atare progresare, dacă ea ar fi pregătită şi asigurată 
“printr'o întemeiere mai bună. Căci, mai întâiu, toate conceptele, 
ba chiar toate chestiunile pe cari ni le prezintă raţiunea pură, 
nu se găsesc cumva în experienţă, ci iarăş numai în rațiune şi 
trebuie deci să poată fi rezolvate şi înțelese după valabilitatea 
sau nimicnicia lor. Noi nici nu suntem în drept de a respinge 
-aceste probleme, ca şi cum rezolvarea lor ar fi cuprinsă de fart 
“în natura lucrurilor, pretextând totuş neputinţa noastră, şi de a 
refuza de a le mai cerceta, căci rațiunea a produs, ea însăş în sânul ei, aceste idei, despre a căror valabilitate sau aparență „dialectică ea e datoare deci să dea socoteală, 

Toată polemica sceptică e îndreptată bine zis numai împo-
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triva dogmaticianului, care, fără a arăta neîncredere în primele 

sale principii obiective, deci fără critică, îşi urmează țanţoș dru-: 

mul său „şi această polemică n'are alt scop decât numai de a-i. 

încurca planurile şi de a-l aduce la cunoașterea de sine. În sine,. 

ea n'are nici cea mai mică importanţă cu privire la ceeace știm. 

sau, pedealtăparte, nu putem şti. Toate încercările dogmatice: 

eşuate ale raţiunii sunt facta, pe cari va fi totdeanua folositor: 

să le supunem cenzurei. Dar aceasta nu poate hotărî nimic. 

asupra aşteptărilor raţiunii de a spera un rezultat mai bun al 

străduinţelor ei viitoare şi de a ridica pretenţii în acest temeiu; 

simpla cenzură nu poate deci nicicând pune capăt conflictului. 

asupra drepturilor rațiunii omeneşti. 

Dat fiind că Hume e poate cel mai ingenios dintre toţi scep-: 

ticii şi, fără vorbă, cel mai însemnat din punct de vedere al in-- 

fluenţei ce o poate avea metoda sceptică pentru a provoca un. 

examen temeinic al raţiunii,negreşit că truda noastră nu va fi. 

înzadar de a expune, în măsura ce se potriveşte cu scopul nostru, 

mersul raționamentelor sale şi erorile unui bărbat atât de pri- 

ceput şi stimat, erori cari totuş şi-au luat începutul pornind pe: 

urma adevărului. 

Hume se gândea poate la faptul, deşi nu s'a explicat nicicând. 

pe deplin asupra acestui punct, că noi depăşim în judecăţi de un. 

anumit fel conceptul nostru despre obiect. Acest fel de judecăţi 

eu le-am numit sintetice. Modul cum aş putea depăși, cu ajutorul 

experienţei, conceptul meu pe care-l am până acum nu prezintă. 

nicio dificultate. Experienţa, ea însăş, este o atare sinteză de 

percepții care sporește, prin alte percepții ce le adaogă, concep- 

tul meu pe care-l am cu ajutorul unei percepții. Dar noi credem. 

a putea şi a priori depăşi conceptul nostru şi lărgi cunoașterea. 

noastră. Aceasta o încercăm sau prin intelectul pur cu privire la. 

ceeace poate fi cel puţin un obiect al experienţei, sau chiar prin- 

rațiune pură cu privire la astfel de însuşiri ale lucrurilor sau şi 

chiar la existenţa de atari obiecte cari nu se pot găsi nicicând. 

în experienţă. Scepticul nostru nu deosebi aceste două feluri de: 

judecăţi, cum ar fi trebuit doar s'o facă, şi consideră deadreptul. 

ca imposibilă această sporire a conceptelor prin sine însele și,.
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“pentru a vorbi âşa, această naştere spontanee a intelectului no- 

stru (şi a raţiunii), fără fecundarea prin experiență, prin ur- 

mare el consideră ca imaginare toate pretinsele ei principii a 

priori şi găsi că ele-nu sunt nimic decât o obişnuință izvorâtă 

-din -experienţă și legile acesteia, deci numai regule empirice, 

„adică în sine contingente cărora le atribuim o pretinsă necesitate 

şi universalitate. Pentru a susținea însă această stranie propo- 

ziţie el se referi la principiul admis în mod universal despre ra- 

“portul cauzei la efect. Intr'adevăr, cum nicio putere a intelec- 
tului nu ne poate conduce dela conceptul unui lucru la existenţa 
altui lucru care să fie dat prin asta în mod universal şi necesar, 

el crezu a putea conclude din acest fapt că fără de experiență 
noi nu avem nimic ce ar putea spori conceptul nostru şi ne-ar 
putea îndreptăţi la o astfel de judecată care se lărgește dela 
sine a priori. Că lumina soarelui, care luminează ceara, o topeşte 
în aceeaş vreme, pe când ea învârtoşează argila, niciun intelect 
n'ar putea ghici din concepte pe cari le avusesem mai înainte 
-despre aceste lucruri, cu atât mai puţin ar putea conclude în 
“baza unor legi, şi numai experienţa ne-ar putea da o atare lege. 
Dimpotrivă, noi am văzut, în Logica transcendentală, că, deşi noi 
nu putem trece nicicând nemijlocit dincolo de conţinutul concep- 
tului dat nouă, totuş noi putem cunoaște cu desăvârşire a priori, 
dar în raport cu un al treilea lucru, anume cu experiența posibilă, 
-deci totuş a priori, legea nexului cu alte lucruri. Dacă deci ceara 
care era mai înainte vârtoasă se topeşte, eu pot cunoaşte a priori 
că trebuie să fi precedat ceva, (d. ex. căldura soarelui), după 
"care a urmat topirea după o lege constantă, deși fără de expe- 
rienţă eu n'aș putea cunoaşte, a priori şi fără ajutorul experien- 
ei, în mod determinat nici din efect cauza, nici din cauză efec- 
tul. Hume a conclus deci în mod greşit dela contingența deter- 
minării noastre după lege la contingenţa legii înseş, şi a confun- 
-dat ieşirea din conceptul unui lucru pentru a trece la experienţa 
posibilă, (ceeace se face a priori şi constitue realitatea obiectivă 
a conceptului ), cu sinteza obiectelor experienței reale, care fără 
îndoială e totdeauna empirică; prin aceasta însă el făcu dintr'un 
Principiu al afinităţii „care-şi are sediul său în intelect și exprimă
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un nex necesar, o regulă a asociaţiei, care se găseşte numai în-- 

imaginaţia reproductivă şi nu poate reprezenta decât legături. 

- contingente, nicidecum obiective. 

Dar, erorile sceptice ale acestui bărbat, dealtminteri atât de- 

pătrunzător, rezultară în primul rând dintr un defect care-i era 

doar comun cu toţi dogmaticii, anume că el nu considera în mod. 

sistematic a priori toate felurile de sinteză ale intelectului. Căci 

el ar fi aflat că principiul persistenței, de pildă, — pentru a nu. 

aminti aci decât pe acesta, — este, aşa ca şi cel al cauzalităţii,. 

un principiu care anticipează experienţa. Prin accasia, el ar fi. 

putut fixa şi limite determinate intelectului care se întinde a priori 

şi raţiunii pure. Dar, deoarece el se mulţumeşte de a restrânge” 

intelectul nostru fără a-l limita şi că, dând loc unei neîncrederi- 

generale, el nu dă o cunoaştere determinată a ignoranței inevi- 

tabile pentru noi; deoarece el supune cenzurei unele principii 

ale intelectului, fără a supune şi acest intelect, cu privire la toată. 

puterea sa, pietrei de încercare a criticei, şi că refuzându-i ceeace 

de fapt el nu poate da, el merge până a-i contesta toată putinţa. 

de a se lărgi a priori, cu toate că el n'a examinat întreaga această. 

putință; atunci lui i se întâmplă ceeace răstoarnă totdeauna. 

scepticismul, anume că însuşi sistemul său e pus la îndoială, de- 

oarece obiecţiunile sale nu se întemeiază decât pe fapte, cari sunt 

contingente, şi nu pe principii capabile de a ne obliga să renun- 

țăm la dreptul de afirmaţiuni dogmatice. 

Şi, cum Hume nu cunoaşte nicio deosebire între drepturile: 

întemeiate ale intelectului şi pretenţiile dialectice ale raţiunii, 

împotriva cărora sunt doar îndreptate în primul rând atacurile- 

sale, raţiunea, al cărei avânt aşa de caracteristic n'a fost aci 

câtuș de puţin tulburat, ci numai împiedicat, simțind că spa- 

ţiul pentru lărgirea ei nu e închis, nu poate fi nicicând oprită 

cu desăvârşire dela încercările ei, cu toate că ici sau colo eâ 

e încolțită. Căci împotriva unor atacuri oricine se pregăteşte 

de contraatac şi se încăpățânează cu atât mai mult pentru a-şi 

impune pretenţiile sale. Dar o revizuire deplină a întregii sale 

puteri şi convingerea, rezultată de aci, a certitudinii unei pose- 

siuni mici, dat fiind că pretenţiile mai înalte se dovedesc de-
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:şarte, fac să dispară toată cearta şi ne împing a ne mulţumi 

“în pace cu această proprietate restrânsă, dar necontestată. 

Impotriva dogmaticului lipsit de critică şi care n'a măsurat | 

sfera intelectului său, deci n'a determinat, după principii, li- 

-mitele cunoaşterii sale posibile, care deci nu știe acuma de mai 

“înainte cât poate, ci crede a o găsi prin simple încercări, aceste 

„atacuri sceptice sunt nu numai primejdioase, ci îi sunt chiar 

fatale. Căci dacă e prins asupra unei singure afirmaţiuni pe 

„care n'o poate justifica, a cărei aparenţă însă nici n'o poate 

„explica prin principii, bănuiala cade asupra tuturor afirmaţiuni- 

“lor, ori şi cât de convingătoare ar fi ele dealtminteri. 

Şi astfel, scepticul este pedagogul celui ce raţionează în mod 

„dogmatic, conducându-l la o critică sănătoasă a intelectului și 

-chiar a raţiunii. Ajungând aci, el n'are a se mai teme de niciun 

„atac; căci atunci el deosebeşte posesiunea sa de lucrurile ce se 
„află cu desăvârşire în afară de ea, asupra cărora el nu ridică 
nicio pretenţie şi din cauza cărora el nici nu mai poate intra în 

„conflicte. Așadar, metoda sceptică nu este, ce-i drept, în sine 

satisfăcătoare pentru chestiunile raţiunii, dar totuşi pregătitoare, 

pentru a deștepta precauţiunea ei şi a arăta mijloace temeinice 

“cari îi pot asigura posesiunea ei legitimă. 

Capitolul întâiu 

Secţiunea a treia 

Disciplina raţiunii pure cu privire la ipoteze 

Deoarece deci, prin critica raţiunii noastre, noi ştim în sfârşit 
“atâta că în întrebuinţarea ei pură şi speculativă noi de fapt nu 
„putem şti absolut nimic, n'ar trebui ea oare să deschidă un câmp 
"cu atât mai larg pentru ipoteze, unde e cel putin îngăduit a 
“plăsmui şi opina, deși nu a afirma? 

| Unde ar fi cumva ca imaginaţia să nu aiureze, ci să plăsmu- 
iiască, atunci trebuie totdeauna mai înainte să fie ceva cu desă-
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vârşire cert şi nu plăsmuit sau simplă părere „şi acest ceva este 

posibilitatea obiectului însuș. În urmă, e desigur îngăduit, cu 

privire la realitatea obiectului, să ne luăm refugiul la opiniune, 

care însă, pentru a nu fi lipsită de temeiu, trebuie pusă în legă- 

tură, ca principiu de explicaţie, cu ceeace este în realitate dat, 

şi este deci cert, şi atunci această opiniune se numeşte ipoteză. 

Or, cum despre posibilitatea nexului dinamic a priori noi 

nu ne putem face nici cel mai neînsemnat concept şi cum cate- 

goria intelectului pur nu serveşte pentru a gândi aşa ceva, ci 

numai pentru a înţelege acest nex acolo unde e dat în expe- 

riență, noi nu ne putem imagina în mod originar, în conformi- 

tate cu aceste categorii, niciun singur obiect de o natură nouă şi 

care n'ar putea fi arătată în mod empiric, şi nici nu putem pune 

această natură la baza unei ipoteze permise; căci aceasta ar fi 

de a supune raţiunii himere deşarte în loc de concepte despre 

lucruri. Astfel nu e îngăduit de a ne imagina noui forţe origi- 

nare, d, ex. un intelect care ar fi în stare să intuiască fără sim- 

ţuri obiectul său „sau o forţă atractivă fără niciun contact, sau 

un nou fel de substanţe „d. ex. care ar fi prezentă în spaţiu. 

fără a fi impenetrabilă, prin urmare nicio comunitate a substan- 

țelor care este deosebită de toată comunitatea ce ne dă experi- 

enţa, nicio prezenţă altfel decât în spaţiu, nicio durată decât 

numai în timp. Cu un cuvânt, raţiunea noastră are numai posi- 

bilitatea de a întrebuința condiţiunile experienţei posibile ca. 

condiții ale posibilităţii lucrurilor; nicidecum însă, de a-şi creia- 

așazicând întrun mod cu totul independent de aceste, ea însăş 

oarecari condițiuni, deoarece atari concepte ar fi, deşi fără con- 

tradicţie, totuş şi fără obiect. 

Conceptele raţiunii sunt, precum am zis, simple idei şi nau 

fireşte niciun obiect în vreo experienţă, dar nu înseamnă totuş 

din această cauză obiecte fictive și totodată considerate ca posi- 

bile. Ele sunt concepute numai ca problematice, pentru a înte- 

meia, în raport cu ele (ca ficțiuni heuristice), principii regula- 

toare ale întrebuințării sistematice a intelectului în câmpul ex- 

perienţei. Dacă ieşim din acest câmp, ele nu sunt decât simple 

lucruri gândite a căror posibilitate nu se poate demonstra şi
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cari deaceea nici nu pot fi puse la baza explicării fenomenelor 

reale printr'o ipoteză. A ne gândi sufletul ca simplu fără în- 

doială că e permis, pentru ca, după această idee, să luăm ca 

principiu al judecății noastre asupra fenomenelor sale interne o 

unitate integrală şi necesară a tuturor facultăţilor minţii, deşi 

această unitate nu o putem înţelege in concreto. Dar a admite 

sufletul ca substanță simplă (un concept transcendent), ar fi 

.o propoziţie care nu numai că nu s'ar putea demonstra, (cum 

sunt mai multe ipoteze fizice), ci ar fi şi riscată întrun mod 

cu totul arbitrar şi nesocotit, deoarece simplul nu se poate găsi 

“în niciun fel de experiență şi, dacă aci înțelegem prin substanţă 

obiectul persistent al intuiţiei senzibile, posibilitatea unui feno- 

men simplu nu poate fi deloc concepută. Numai fiinţe inteli- 

gibile sau numai proprietăţi inteligibile ale lucrurilor lumii senzi- 

bile nu se pot admite, cu o autorizaţie întemeiată a raţiunii, ca 

.opiniune, deşi, (cum doar nu avem niciun fel de concepte despre 

posibilitatea sau imposibilitatea lor), ele nici nu pot fi negate în 

mod dogmatic în temeiul unei pretinse cunoașteri mai bune. 

Pentru a explica fenomene date nu se pot lua alte lucruri și 

principii de explicaţie decât cele ce, după legi acuma cunoscute 

ale fenomenelor, au fost puse în legătură cu cele date. O ipoteză 

transcendentală în care ne-am servi, pentru explicarea lucrurilor 

naturale, de o simplă idee a raţiunii n'ar fi deci nicio explicaţie, 
întrucât ceeace nu înțelegem îndeajuns prin principii empirice 

cunoscute ar fi să fie explicat prin ceva ce nu înţelegem deloc. 

Şi principiul unei atari ipoteze ar servi binezis numai pentru 

„satisfacerea raţiunii, iar nu pentru înlesnirea întrebuinţării in- 

telectului cu privire la obiecte. Ordinea şi finalitatea în natură 

trebuesc explicate, tot din principii naturale şi după legi natu- 

rale, şi aci ipotezele, chiar cele mai sălbatice, dacă numai sunt 

fizice, sunt mai suportabile, decât o ipoteză suprafizică, adică 

apelul la un autor divin pe care-l presupunem pentru acest scop. 
“Căci acesta ar fi un principiu al rațiunii leneșe (ignava ratio) 

de a lăsa dintr'odată la o parte toate cauzele a căror rea:.-ate 

obiectivă, cel puţin după posibilitate, încă am putea-o cunoaşte 
Prin cercetare continuă, pentru a-şi găsi repaosul într'o simplă
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idee foarte comodă pentru rațiune. In ce priveşte însă tota- 

litatea absolută a principiului de explicaţie în seria cauzelor, 

aceasta nu poate constitui o piedică cu privire la obiectele lumii, 

deoarece, cum ele nu sunt nimic decât fenomene în ele nu se 

poate aștepta nicicând ceva desăvârşit în sinteza seriilor de con- 

diţiuni.: 

In întrebuinţarea speculativă a raţiunii nu se pot îngădui nici- 

decum ipoteze transcendentale precum nu e permisă nici liber- 

tatea de a se servi în orice caz, pentru înlocuirea lipsei unor prin- 

<ipii fizice de explicaţie, de principii suprafizice,  pedeoparte 

fiindcă raţiunea nu progresează deloc prin acest fapt, ci dimpo- 

trivă ea e oprită în tot mersul întrebuinţării ei, pedealtăparte 

"fiindcă această licenţă ar trebui să o despoaie de toate roadele 

culturii propriului ei pământ, anume a experienţei. Căci, dacă 

ici sau colo explicarea naturii devine pentru noi dificilă, noi avem 

totdeauna la îndemână un principiu de explicaţie transcendent. 

care ne scuteşte deorice analiză, şi cercetarea noastră se sfâr- 

şeşte nu cu o cunoaștere clară, ci cu imposibilitatea de a înţelege 

un principiu, care fusese gândit acuma de mai înainte în așa fel 

“că el trebuia să conţină conceptul unui ceva absolut prim. 

A doua condiţie pentru a putea admite o ipoteză este ca ea 

'să fie suficientă pentru a determina a priori consecințele cari 

sunt date. Dacă suntem nevoiţi a chema pentru acest scop ipo- 

teze auxiliare, ele deşteaptă bănuiala unei simple ficțiuni, de- 

"oarece fiecare din aceste ipoteze are nevoie în sine de aceeaș 

justificare de care avea nevoie cugetul pus la bază, şi deaceea 

ea nu poate fi un martor bun. Dacă, supt presupoziția une 

«cauze infinit de perfecte, nu există, ce-i drept, nicio lipsă de 

principii pentru a explica toată finalitatea, ordinea şi măreţia 

-ce se găsesc în lume, totuş acea cauză, date fiind anomaliile 

şi relele ce se arată cel puţin după conceptele noastre, mai are 

nevoie de noui ipoteze pentru a scăpa teafără împotriva obiecţiu- 

nilor rezultate din acest fapt. Când substanţialitatea simplă a 

sufletului omenesc, care a fost pusă la baza fenomenelor sale, 

e atacată'prin dificultăţile fenomenelor ei asemănătoare schimbă- 

rilor unei materii (creşterii şi descreşterii ), atunci trebuiesc che-
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mate în ajutor ipoteze nouă, cari fără îndoială că nu sunt lip- 

site de aparenţă, dar totuş nu merită nicio încredere cu ex- 

cepţia aceleia care le dă opiniunea ce o luăm ca bază princi- 

pală, deşi ele trebuie, totuș, să vorbească în favorul ei. 
Dacă afirmaţiunile raţiunii, luate aci ca exemplu (unitatea 

necorporală a sufletului şi existența unei ființe supreme), ar fi 
să nu aibă valoarea de ipoteze, ci de dogme dovedite a priori, 

atunci nici nu e deloc vorba de ipoteze. Intr'un atare caz însă 

să dăm bine seama ca dovada să aibă certitudinea apodictică 
a unei demonstraţiuni. Căci, a vrea să facem numai verosimilă 

realitatea astorfel de idei este o întreprindere absurdă, aşa ca şi 
cum am avea de gând să dovedim numai ca verosimilă o propo- 
ziție geometrică. Rațiunea, separată de toată experiența, poate 
cunoaște toate numai a priori şi ca necesare sau nu poate cu- 
noaşte deloc; deaceea judecata ei nu e nicicând opiniune, ci 
sau abţinere dela orice judecată sau certitudine apodictică. 

Opiniuni şi judecăţi verosimile despre ceeace se cuvine lucrurilor 
se pot prezinta numai ca principii de explicare a ceeace e dat 
în realitate, sau ca consecinţe derivând, după legi empirice, din 
ceeace stă la bază ca real, deci se pot întâlni numai în seria 0- 
biectelor experienţei. In afară de acest câmp, a opina nu în- 
seamnă decât a se juca cu gânduri, doar numai dacă despre o: 
cale nesigură a judecății ni s'ar părea că pe această cale sar 
putea să găsim adevărul, 

Dar, deşi în chestiuni numai speculative ale raţiunii pure n'au 
loc niciun fel de ipoteze pentru a întemeia pe ele propoziţii, totuş 
ele se pot prea bine admite, pentru a le apăra numai în orice caz, 
adică fireşte că nu în întrebuințarea dogmatică, dar totuş în 
cea polemică. Inţeleg însă prin apărare, nu sporirea argumentelor 
aserțiunii noastre, ci simpla răsturnare a cunoștințelor în apa- 
renţă adevărate ale adversarului, menite să zdruncine propo- 
ziția susținută de noi. Or, toate propoziţiile - sintetice scoase 
din raţiunea pură au caracterul specific că, dacă cel ce afirmă 
realitatea unor anumite idei totuş nu ştie nicicând destule pentru 
a da propoziţiunii sale certitudine, pedealtăparte adversarul nu 
poate şti decât tot atât de puţine pentru a susținea contrarul.
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Această egalitate a soartei raţiunii omeneşti nu favorizează deci, 
ce-i drept, pe niciuna din cele două părți, şi aici este prin urmare 
şi cel mai bun câmp pentru lupte cari nu pot fi nicicând împă- 

cate. Se va arăta însă mai în urmă că totuș, cu privire la între- 

buințarea practică, raţiunea are un drept de a admite ceva ce 

n'ar fi autorizată să presupună în niciun chip în câmpul simplei 

speculaţiuni fără de dovezi îndestulătoare, deoarece toate pre- 

supoziţiile de acest fel zdruncină perfecțiunea speculaţiunii, de 

care însă interesul practic nu ţine nicidecum seama. Acolo deci 

ea este într'o posesiune a cărei legitimitate ea nu trebuie să o 

dovedească şi de fapt nici n'ar putea-o dovedi. Ar fi deci ca ad- 

versarul să dovedească. Cum însă acesta ştie tot atât de puţin 

ceva despre obiectul pus la îndoială, pentru a demonstra neexis- 

stența lui, ca şi cel dintâiu care susţine realitatea lui, atunci se 

iveşte aci un avantaj de partea aceluia care susţine ceva ca pre- 

supoziţie practic-necesară (melior est conditio possidentis). EI 
'e liber într'adevăr de a se servi, fiind aşazicând în legitimă apă- 

rare, de aceleaşi mijloace pentru cauza sa cea bună, ca şi ad- 

versarul împotriva ei, adică de a se servi de ipoteze, cari nu sunt 
deloc menite pentru a întări dovada, ci numai pentru a arăta că 

adversarul înţelege cu mult prea puțin despre obiectul litigiului 
pentru a se putea măguli că ne-a întrecut în cunoaşterea specu- 

lativă. 
2 

In câmpul raţiunii pure, ipotezele nu sunt deci îngăduite decât 
numai ca arme de războiu, nu pentru a întemeia un drept, ci 

numai pentru a-l apăra. Pe adversar însă trebuie să-l căutăm aci 

totdeauna în noi înşine. Căci raţiunea speculativă, în întrebuin- 

țarea -ei transcendentală, este în sine dialectică. Obiecţiunile 
cari ar fi de temut se află în noi înşine. Noi trebuie să le scoa- 

tem la iveală ca pe nişte pretenţii vechi, dar cari nicicând 9 
se prescriu, pentru a întemeia pe nimicirea lor o pace eternă. 

linişte la suprafaţă este numai aparentă. Germenele ostilităţilor 
i . î-nit: dar 

care se află în natura raţiunii omeneşti trebueşte stârpit; 

u-i dăm libertate, ba chiar cum îl putem noi oare stârpi, dacă n e 
cr putem descoperi şi hrană, pentru a înfrunzi, prin care fapt îl a eivă 

distruge apoi cu tot cu rădăcină? Imaginaţi-vă deci voi înş
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obiecţiuni, la cari nu s'a gândit încă niciun adversar, şi împru- 
mutaţi-i chiar arme sau daţi-i locul cel mai favorabil ce şi l-ar 
putea dori numai. Aci nu e nimic de temut, dar totul de nădăj- 

duit, anume că vă veţi dobândi o posesiune care nu va putea fi 

nicicând atacată în viitor, 

Or, pentru ca să fiţi înarmaţi în mod desăvârşit, aveţi nevoie: 

şi de ipotezele rațiunii pure, cari, deşi nu sunt decât arme de: 

plumb, (deoarece nu sunt oţelite prin nicio lege experimentală), 
sunt totuş oricând totaşa de puternice ca şi acelea de cari sar 

putea servi vreun adversar împotriva voastră. Dacă, deci împo- 

triva naturii sufletului, considerată ca imaterială (în oarecare: 
altă privinţă nespeculativă) şi ca nesupusă niciunei schimbări 
corporale, întâlniți dificultatea că totuş experiența pare a dovedi 
cumcă atât creşterea cât şi zdruncinarea facultăților noastre spi- 
rituale nu sunt decât modificări diverse ale organelor noastre, 
atunci voi puteţi slăbi puterea acestei dovezi admițând că corpul. 
nostru nu este decât fenomenul fundamental la care se rapor- 
tează, ca la o condiţie, în starea actuală (în viaţă) întreaga fa- 
cultate a senzibilităţii şi, prin urmare, toată cugetarea. Separa- 
ţiunea de corp ar fi sfârşitul acestei întrebuințări senzibile a: 
facultăţii voastre de cunoaştere şi începutul celei intelectuale. 
Corpul n'ar fi deci cauza gândirii, ci o condiţie numai restrictivă 
a ei, prin urmare ar fi de considerat ce-i drept ca un mijloc de: 
sporire a vieţii senzibile şi animale, dar, cu atât mai mult, şi ca 
o piedică a vieții pure şi spirituale, iar dependenţa gândirii de 
constituția corporală n'ar dovedi nimic pentru dependenţa în- 
tregei vieţi de starea organelor noastre. Puteţi merge însă şi 
mai departe şi puteți născoci prea bine chiar îndoieli nouă, fie 
de acele cari încă n'au fost ridicate sau cari n'au fost împinse- 
destul de departe. 

Contingența nașterilor, cari la oameni precum și la ființele: 
lipsite de rațiune, depind de prilej, pe lângă aceasta însă şi ade- 
seort de guvernământ, de capriciile şi fanteziile guvernanţilor. 
adeseori chiar de viciu, această contingenţă constitue o mare di- 
ficultate împotriva opiniunii duratei eterne a unei fiinţe a cărei 
viaţă a început întâi în împrejurări atât de neînsemnate şi lăsate
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cu desăvârşire în seama libertăţii noastre. In ce priveşte durata 

întregei specii (aci pe pământ), această dificultate cu privire la 

ea n'are mare importanță, deoarece întâmplarea în amănunt e 

supusă, cu toate acestea, unei regule în întreg; dar a aştepta, cu 

privire la fiecare individ, un efect atât de puternic din așa de 

neînsemnate cauze, pare a fi în orice caz riscat. Împotrivă-i 

puteţi mobiliza însă o ipoteză transcendentală zicând: că toată 

viața nu este bine zis decât inteligibilă, că ea nu e supusă nici- 

decum schimbărilor de timp şi nici na început cu naşterea, 

nici nu se va sfârşi cu moartea; că această viaţă nu e nimic decât 

un simplu fenomen, adică o reprezentare senzibilă despre viața 

pură spirituală, şi că întreaga lume senzibilă e o simplă imagine, 

care se oferă modului nostru actual de cunoaştere şi, fiind ca 

un vis, n'are în sine nicio realitate obiectivă; că, dacă e să in- 

tuim lucrurile şi pe noi înșine, așa cum sunt şi suntem, noi ne-am 

vedea într'o lume de natură spirituală, cu care singura noastră 

comunitate adevărată nici n'a început cu naşterea, nici nu va 

înceta cu moartea trupului (ca simple fenomene), etc. 

Or, deşi despre toate aceste ce am pretextat aci în mod ipo- 

tetic împotriva atacului nu ştim chiar nimic şi nici nu afirmăm 

nimic în mod serios, ci totul nu este nici cel puţin idee raţională, 

ci este un concept imaginat numai pentru apărare, noi procedăm 

aci totuş în desăvârşită conformitate cu raţiunea, deoarece ad- 

versarului care crede a fi istovit toată posibilitatea dând, în 

mod greșit, lipsa condiţiunilor empirice ale acestei posibilităţi 

drept dovadă a completei imposibilităţi a ceeace credem, îi ară- 

tăm numai: că prin simple legi ale experienţei el poate totatât 

de puţin îmbrăţişa tot câmpul lucrurilor posibile în sine, aşa 

cum nu putem nici noi dobândi, întrun mod întemeiat, ceva pen- 

tru răţiunea noastră în afară de experienţă. Acela ca. îndreaptă 

astfel de contramijloace ipotetice împotriva pretențiilor adver- 

sarului, care neagă cu îndrăzneală, nu trebuie, pentru acest fapt, 

considerat ca un om care ar vrea să și le însuşească aceste 1po- 

teze ca reprezentând adevăratele sale opiniuni. E! le părăseşte 

îndată ce a respins trufia dogmatică a adversarului. Căci orişicât 

de modest şi moderat sar arăta cineva când se mărginește 

Kant. Critica Raţiunii Pure 3
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numai a respinge şi nega aserţiunile altuia, totuş, îndată ce 

vrea să impună aceste obiecţiuni ale sale ca dovezi despre con- 

trar, pretenţia este oricând totașa de trufaşă şi imaginară ca și 

în cazul când el însuși ar fi fost partea care afirmă și susține 

afirmațiunea. 

Se vede deci de aci că în întrebuinţarea speculativă a raţiunii 

ipotezele n'au valoare ca opiniuni în sine, ci numai în raport cu 

pretenţii transcendente opuse. Căci, întinderea principiilor expe- 

rienței posibile asupra posibilităţii lucrurilor în general e totașa 

de transcendentă ca şi afirmațiunea realităţii obiective a unor 

astfel de concepte cari nu-şi pot găsi obiectele nicăiri decât în 

afară de limitele oricărei experienţe posibile. Ceeace judecă ra- 
iunea în mod asertoric trebue să fie (ca tot ce cunoaște ra- 

ţiunea)- necesar sau, de nu, atunci nu este absolut nimic. Prin 

urmare, ea nu conţine de fapt niciun fel de opiniuni. Dar ipo- 

tezele de cari e vorba nu sunt decât judecăţi problematice, cari 

cel puţin nu pot fi răsturnate, deși, ce-i drept, nu pot fi dovedite 

prin nimic, şi sunt deci opiniuni pur particulare, dar totuş nu ne 

putem lesne lipsi de ele (chiar pentru liniştea internă) împotriva 

unor scrupule ce se deşteaptă. In această calitate însă trebuie să 

le menţinem şi trebuie să dăm chiar bine seama ca ele să nu se 
prezinte ca fiind confirmate în sine şi având oarecare valabili- 

tate absolută, şi ca ele să nu înece raţiunea înăbuşind-o supt 
ficțiuni şi iluzii. 

Capitolul întâiu 

Secţiunea a patra 

Disciplina raţiunii pure cu privire: la. demonstraţiunile ei 

Dovezile propoziţiunilor transcendentale şi sintetice au, între 
toate dovezile unei cunoașteri sintetice a priori, acest caracter 
specific că raţiunea, cu -ajutorul conceptelor sale, nu poate să 
se raporteze deadreptul la obiect, ci trebuie să demonstreze mai 
întâi valabilitatea obiectivă a conceptelor şi posibilitatea sintezei
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lor a priori. Aceasta nu este cumva numai o regulă necesară 

de prudenţă, ci priveşte chiar esenţa şi posibilitatea dovezilor. 

Dacă am să depăşesc a priori un concept al unui obiect, aceasta 

e imposibil fără de un fir conducător osebit şi care se află în 
afară de acest concept. In matematică este intuiţia a priori aceea 

care conduce sinteza mea, şi aci toate raţionamentele pot fi în- 

făptuite nemijlocit de către intuiţia pură. In cunoaşterea trans- 

cendentală, câtă vreme are a face numai cu concepte ale intelec- 

tului „această regulă este experienţa posibilă. Dovada, anume, 

nu arată că conceptul dat, (d. ex.despre ceeace se întâmplă), 

duce deadreptul la alt concept (al unei cauze); căci o atare tre- 

cere ar fi un salt care n'ar putea fi nicidecum justificat; ci ea 

arată că experienţa însăş,; deci obiectul experienţei ar fi imposi- 

bil fără o atare legătură. Aşadar, dovada trebuia să arate tot- 

odată posibilitatea de a pătrunde, în mod sintetic şi a priori, la o 

anumită cunoaştere a lucrurilor care nu era conținută în con- 

ceptul lor. Fără această atenţie, dovezile se rostogolesc, ca 

apele cari rup zăgazurile lor, furioase peste câmpii într'acolo 

unde le mână din întâmplare povârnişul asociaţiei ascunse. A- 

- parența convingerii, care se întemeiază pe cauze subiective ale 

asociaţiei şi e luată drept cunoaștere a unei afinități natu- 

rale, nu poate ţinea nicidecum cumpăna dificultății ce tre- 

buie să se ivească cu drept în urma unor astfel de paşi 

riscati. Deaceea şi toate încercările de a dovedi principiul cauzei 

suficiente au rămas, după mărturisirea generală a cunoscătorilor, 

zădarnice ;şi înainte de apariţia criticei transcendentale, toți pre- 

ferau, neputând părăsi totuş acest principiu fundamental, să 

apeleze cu încăpățânare la simţul comun, (un refugiu care do- | 

vedeşte totdeauna cumcă nu există nădejde de izbândă pentru 

cauza raţiunii), decât să se hotărască a încerca noui . dovezi 

dogmatice. 

Dacă însă propoziţiunea ce trebueşte dovedită este o aser- 

țiune a raţiunii pure şi dacă eu vreau să trec chiar peste concep- 

tele mele experimentale cu ajutorul unor simple idei, pir a- 

ceastă propoziţie ar trebui să conţină cu atât mai mult justi ca 

rea unui atare pas al sintezei, (admițând că aceasta ar fi dealt-
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minteri cu putință), ca o condiţie necesară a puterii sale de- 

monstrative. Orişicât de aparentă ar fi deci pretinsa dovadă a 

naturii simple a substanței noastre cugetătoare, dovadă, scoasă 

din unitatea apercepţiei, ei i se opune totuş în mod inevitabil 

dificultatea că, simplicitatea absolută nefiind un concept ce poate 

fi raportat nemijlocit la o percepție, ci care trebuie găsit numai 

prin raţionament ca idee, nu se poate nicidecum înţelege cum 

simpla conștiință, care este sau cel puţin poate fi conținută în 

toată gândirea, şi deşi ea este din acest punct de vedere o repre- 

zentare simplă, mă poate conduce la conștiința și cunoașterea 

unui lucru în care singur poate fi conținută gândirea. Căci dacă 

îmi reprezint în mişcare forța corpului meu, atunci el, din acest 

punct de vedere „este pentru mine unitate absolută, şi reprezen- 

tarea mea despre dânsul e simplă; deaceea eu o pot exprima 
pe aceasta şi prin mişcarea unui punct, deoarece volumul său 

m'are nimic a face aci şi poate fi gândit, fără a diminua forţa, 
cât de mic vrem şi deci şi ca aflându-se întrun singur punct. 

De aci însă totuş nu voiu conclude că, nefiindu-mi dat nimic 

decât forța motrice a unui corp, corpul ar putea fi gândit ca 

substanţă simplă pentru faptul că reprezentarea sa face abstrac- 

ţie de toată mărimea conţinutului spaţial şi este deci simplă. Or, 
prin aceea că simplul în abstracţie e cu totul deosebit de simplul 

în obiect şi că Eul care, în înţelesul dintâiu, nu cuprinde în sine 
nicio diversitate, poate fi în al doilea, unde el reprezintă sufle- 

tul însuş, un concept foarte complex, anume poate conţinea şi 
arăta foarte multe supt sine, eu descopăr aci un paralogism. Dar 

pentru a-l bănui de mai înainte, (căci fără de o astfel de bănu- 
ială prealabilă noi n'am putea avea nicio îndoială cu privire la 
dovadă), e absolut necesar de a avea la îndemână un. criteriu 
permanent al posibilităţii de atari propoziţiuni sintetice, menite să 
dovedească mai mult decât poate da experienţa, criteriu care 
consistă în a nu raporta dovada deadreptul la predicatul cerut, 
ci numai prin mijlocirea unui principiu al posibilităţii de a întinde 

conceptul nostru dat a priori până la idei şi de a le realiza pe 
acestea. Dacă se aplică totdeauna această precauţiune, dacă, încă 
înainte de a încerca dovada, ne răsgândim bine cur şi cu ce
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emeiu de nădejde am putea aştepta oare o atare lărgire prin 

rațiune pură şi de unde am vrea să luăm oare, în atare caz, 

aceste cunoaşteri cari nu pot fi nici desvoltate din concepte şi nici 

anticipate prin raportare la experienţa posibilă: atunci ne-am 

putea cruța multe străduinţe grele şi totuş sterpe, întrucât n'am 

cere dela rațiune nimic ce trece, cum se vede lămurit, peste pu- 

terea ei, sau, mai bine zis, întrucât am supune-o disciplinei de 

abţinere, pe ea căreia nu-i place să fie oprită când simte dorința 

de întindere speculativă. 

Intâia regulă este deci aceasta: de a nu încerca niciun fel de 

dovezi transcendentale fără ca mai înainte să fi cumpenit şi să 

ne fi dat seama în această privință de unde vrem să luăm prin- 

<ipiile pe cari ne gândim să le întemeiem, şi cu ce drept am putea 

aştepta dela ele un rezultat bun al concluziunilor. Dacă e vorba 

de principii ale intelectului (d. ex. de cel al cauzalităţii), atunci 

e înzadar de a vrea să ajungem cu ajutorul lor la idei ale raţiunii 

pure; căci acele principii nu sunt valabile decât pentru obiecte 

ale experienţei posibile. „Dacă e vorba de principii scoase din 

rațiune pură, atunci iarăş toată truda e degeaba.Căci rațiunea 

are, fără îndoială, astfel de principii, dar ca principii obiective 

le sunt toate dialectice şi pot fi valabile în orice caz numai ca 

principii regulatoare al întrebuințării experienţei, legată în mod 

sistematic. Dacă însă atari pretinse dovezi există acuma, atunci 

convingerii înșelătoare opuneţi acel non liquet al maturei voastre 

puteri de judecată, şi cu toate că nu puteţi încă destrăma iluzia 

«i, totuş aveţi dreptul deplin de a cere deducţiunea principiilor 

întrebuințate aci, care, dacă aceste principii ar fi să fi izvorit 

din simpla rațiune, nu vă poate fi dată nicicând. Şi astfel, voi 

nici nu mai sunteţi nevoiţi a vă ocupa cu desfășurarea şi respin- 

gerea fiecărei aparenţe lipsite de temeiu, ci puteţi respinge, cu 

burta şi dintr'odată, toată dialectica, nesecată în artificii, înain- 

tea tribunalului unei raţiuni critice care cere legi. 

Al doilea caracter specific al dovezilor transcendentale este 

-că pentru fiecare propoziţie transcendentală nu se poate găsi 

decât o singură dovadă. Când am să conclud nu din concepte, 

<i din intuiție, fiecă această intuiţie e pură, ca în matematică,
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sau empirică, cum e în ştiinţa naturală, atunci intuiţia pusă la 

bază îmi dă o materie diversă pentru propoziţii sintetice pe care: 
eu o pot lega în mai multe feluri şi, întrucât având libertatea. 

de a alege între mai multe puncte de plecare, eu pot ajunge pe. 

căi diferite la aceeaş propoziţiune. 
Or, fiecare propoziţie transcendentală porneşte numai dela 

un singur concept şi exprimă condiţia sintetică a posibilităţii o- 
biectului după acest concept. Argumentul poate fi deci numai unul. 
singur, deoarece în afară de acest concept nu mai este nimic. 
prin ce ar putea fi determinat obiectul, şi dovada deci nu poate 
conţinea nimic mai mult decât determinarea unui obiect în gene-- 
ral după acest concept, care şi el este numai unul singur. În. 
Analitica transcendentală de pildă, noi am scos principiul „Tot 
ce se întâmplă are o cauză“ din unica condiţie a posibilităţii 
obiective a unui concept despre ceeace se întâmplă în general: 
că determinarea unui eveniment în timp, prin urmare acesta 
(evenimentul) ca aparţinând experienţei ar fi imposibil dacă n'ar 
sta supt o astfel de regulă dinamică. Or, acesta este şi singurul. 
argument posibil; căci numai prin faptul că conceptului i se de-. 
termină un obiect cu ajutorul legii cauzalităţii, evenimentul re- 
prezentat are valabilitate obiectivă, adică adevăr. S'au încercat 
ce-i drept şi alte dovezi ale acestui principiu, d. ex. din contin-- 
genţă; dar cercetându-l mai la lumină, noi nu putem găsi niciun. 
criteriu de contingență decât devenirea, adică existența prece-- 
dată de neexistența obiectului, şi ne întoarcem deci totdeauna. 
iarăş la acelaş argument. Dacă e vorba de a dovedi propoziţia: 
„Tot ce cugetă este simplu', noi nu ne oprim la ceea ce-i divers. 
în cugetare, ci rămânem numai la conceptul Eului, care e simplu: 
şi la care se raportează toată cugetarea. Tot așa e și cu dovada. transcendentală despre existența lui Dumnezeu, care se. înte- meiază numai pe reciprocitatea conceptelor despre fiinţa cea mai. reală şi necesară şi care nu poate fi căutată nicăiri altundeva. 

Prin această însemnare preventivă critica aserțiunilor raţiunii se micșorează foarte mult. Unde rațiunea îşi săvârşeşte opera. prin simple concepte, acolo numai o singură dovadă e posibilă, dacă în general o dovadă ar fi cu putinţă. Deaceea, când vedem.
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<hiar că dogmaticul se înfăţişează cu zece dovezi, noi putem 
fi foarte siguri că el n'are niciuna. Căci, dacă ar avea una care, 
(cum trebue să fie cazul în chestiunile raţiunii pure), ar de- 
monstra în mod apodictic, atunci ce nevoie ar avea el de cele- 

lalte ? Scopul său este numai ca cel al unui avocat oarecare în 

parlament : un argument este pentru acesta, alt argument pen- 
tru acela, anume pentru a trage folos din slăbiciunea judecăto- 

rilor săi, cari, fără a adânci cauza şi pentru a scăpa mai re- 

pede de afacere, sezisează primul argument ce le vine tocmai 
la îndemână şi hotărăsc în consecință. 

A treia regulă particulară a raţiunii pure, când ea e supusă 

«unei discipline cu privire la dovezile transcendentale, este că 

„dovezile ei nu trebuie să fie nicicând apagogice, ci totdeauna 
ostensive. Dovada directă sau ostensivă este în orice fel de cu- 

noaştere aceea care cu convingerea despre adevăr uneşte tot- 
«odată pătrunderea în izvoarele adevărului; cea apagogică, dim- 

„potrivă, poate produce fără îndoială certitudine, dar nu pricepe- 
rea adevărului cu privire la legătura cu temeiurile posibilităţii 
sale. Deaceea, cele din urmă sunt mai mult un ajutor în caz 

«de nevoie decât un procedeu care satisface toate intenţiunile 
raţiunii. Totuş aceste au un avantaj față de dovezile directe, 

prin faptul că contradicţia cuprinde în sine totdeauna mai multă 

claritate în reprezentare decât cea mai bună sinteză şi, prin a- 

ceasta, ea se apropie mai mult de caracterul intuitiv al unei de- 

:monstraţiuni. 

Adevărata cauză a întrebuinţării dovezilor apagogice în dife- 

zitele ştiinţe este credcă aceasta. Când principiile din cari are să 

fie derivată o anumită cunoaştere sunt prea diverse sau sunt 

“prea adânc ascunse, se face încercarea a se vedea dacă această 

cunoaştere nu se poate realiza prin consecințe. Or, modus 

„ponens, care conclude adevărul unei cunoaşteri din adevărul con- 

secinţelor ei, nu e îngăduit decât în cazul când toate consecin- 

țele posibile cari izvorăsc din ea sunt adevărate; căci atunci. 

pentru acest mod, nu poate exista decât un singur principiu, 

care este, prin urmare, şi cel adevărat. Dar, acest procedeu nu 

e practicabil, deoarece puterile noastre nu ajung pentru a cu-
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noaşte toate consecințele posibile ale unei propoziţii admise, ori- 

care ar fi; totuş ne servim de acest mod de a raţiona, deşi, ce-i 

drept, cu o anumită indulgență când e vorba de a dovedi ceva 

numai ca ipoteză, admițând concluziunea după analogia: că, 
dacă toate consecinţele ce le-am încercat concordă totdeauna 

foarte bine cu principiul admis, şi toate celelalte consecinţe po- 

sibile vor concorda cu el. Deaceea, pe această cale, nicio ipo- 

teză nu poate fi nicicând transformată în adevăr demonstrat. 

Modus tollens al raţionamentelor cari conclud dela consecinţe 
la principii dovedeşte nu numai în mod cu desăvârşire riguros, 
ci şi cu foarte mare uşurinţă. Căci, când chiar numai o singură 
consecinţă falşă poate fi scoasă dintr'o propoziţie, atunci acea- 
stă propoziţie e falşă. Or, dacă în loc de a parcurge într'o do- 
vadă ostensivă toată seria principiilor care poate conduce la ade- 
vărul unei cunoaşteri cu ajutorul desăvârşitei înțelegeri a posibili- 
tăţii ei, putem găsi o singură consecință falșă între cele ce iz- 
vorăsc din principiul contrar, atunci şi acest contrar e falş şi, 
prin urmare, cunoaşterea ce aveam să o dovedim este ade- 
vărată. 

Modul apagogic de demonstraţie poate fi însă îngăduit numai 
în acele ştiinţe unde e imposibil de a substitui subiectivul repre- 
zentărilor noastre obiectivului, anume cunoaşterii a ceeace este în. 
obiect, Unde însă obiectivul domină, acolo trebuie să se întâmple: 
adeseori sau că contrarul unei anumite propoziţii contrazice 
numai condiţiunilor subiective ale cugetării, dar nu obiectului, 
sau că amândouă propoziţii se contrazic olaltă numai supt o 
condiţie subiectivă care, în mod greşit, e considerată obiectivă, 
şi, cum condiţia e falşă, amândouă pot fi falşe, fără ca dela. 
falşitatea uneia să se poată conclude la adevărul celeilalte. 

In matematică, această subrepțiune este cu neputinţă; deaceea 
dovezile apagogice îşi şi au aci locul lor potrivit. In ştiinţa na.. 
turală, unde totul se întemeiază pe intuiţii empirice, acea .sub. 
repţiune poate fi, ce-i drept, în mare parte evitată prin nume- 
roase observaţii comparate; dar acest mod de demonstraţie este 
aci totu de obiceiu fără importanță. Dar încercările transcen- 
dentale ale raţiunii pure se fac toate în mediul propriu al apa-
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renţei dialectice, adică al subiectivului, care se oferă sau chiar 

se impune raţiunii ca obiectiv în premisele ei. Or aci, în ce pri- 

veşte propoziţiile sintetice, nu se poate îngădui nicidecum de a 

justifica afirmaţiunile noastre prin răsturnarea contrarului. Căci, 

sau această răsturnare nu e nimic altceva decât simpla reprezen- 
tare a conflictului opiniunii opuse cu condiţiile subiective ale po- 
sibilităţii de cunoaștere prin rațiune, ceeace nu contribuie cu 

nimic pentru a respinge lucrul însuș, (aşa cum spre pildă nece- 

Sitatea necondiționată în existenţa unei ființe nu poate fi deloc 
înţeleasă de noi şi deaceea se opune cu drept, din punct de ve- 

.dere subiectiv, oricărei dovezi speculative a unei fiinţe supreme 
necesare, dar se opune pe nedrept posibilităţii unei atari fiinţe 

prime în sine), sau amândouă părţi, atât ceeace afirmă cât şi 

ceeace neagă, înșelate prin aparența transcendentală, pun la 

bază un concept imposibil despre obiect, şi aci se aplică regula: 

non entis nulla sunt praedicata, adică atât ceeeace se spunea 
în mod afirmativ cât şi ceeace se spunea în mod negativ despre 

obiect, este deopotrivă de inexact şi noi nu putem ajunge în 

mod apagogic prin răsturnarea contrarului la cunoaşterea ade- 

vărului, Aşa de pildă, dacă se presupune că lumea senzibilă 

e dată în sine după totalitatea sa, atunci e falş că ea ar tre- 

bui să fie sau infinită după spaţiu sau finită și limitată, de- 

oarece nici una nici alta nu e adevărat. Căci fenomene (ca 

simple reprezentări) cari ar fi date totuş în sine (ca obiecte) 

sunt ceva imposibil, și infinitatea acestui tot imaginar ar fi, ce-i 

drept, necondiționată, dar, (deoarece tot ce-i în fenomene e 

condiţionat), ea ar fi în contradicţie cu determinaţiunea can- 

titativă necondiționată, care e presupusă doar în concept. 

Modul apagogic de demonstraţie este şi adevărata iluzie prin 

care se lasă ademeniţi admiratorii temeiniciei celor ce raţio- 

mează în mod dogmatic; ea este aşazicând şampionul care vrea 

să dovedească onoarea şi dreptul inatacabil ale părţii ce a im- 

brăţişat-o, angajându-se să se bată cu oricine ar voi să le pună 

la îndoială, deşi printr'o astfel de fanfaronadă nu se hotărăşte 

nimic în fond, ci numai cu privire la puterea respectivă a ad- 

“versarilor, şi anume iarăş numai cu privire la puterea celui ce
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atacă. Spectatorii, văzând că fiecare, la rândul său, este când 

învingător când învins, iau adeseori, din acest fapt, prilej pen- 

tru a se îndoi în mod sceptic chiar de obiectul luptei. Dar ei 

n'au dreptate şi ajunge să le strigăm: non defensoribus istis: 
tempus eget. Fiecare trebuie să apere cauza sa cu ajutorul unei 

dovezi drepte, făcute prin deducțiunea transcendentală a argu- 
mentelor, adică să o apere în mod direct, pentru ca să se vadă 

ceeace pretenţiile sale raţionale pot aduce ele însele în favorul 

lor propriu. Căci, dacă adversarul său se sprijină pe principii 
subiective, atunci fireşte e lesne să-l respingem, dar fără niciun 
folos pentru dogmatician, care deobiceiu e totașa de atașat cau- 

zelor subiective ale judecății şi poate fi în acelaş mod strâns. 

cu uşa de către adversarul său. Dacă însă ambele părți proce- 

dează numai în mod direct, atunci sau ele vor observa dela sine 

dificultatea, ba imposibilitatea de a găsi titlul afirmaţiunilor lor 

şi, în sfârşit, nu se vor putea raporta decât la prescriere, saw 

critica va descoperi lesne aparența dogmatică şi va nevoi ra- 

țiunea pură să renunţe în întrebuinţarea speculativă la preten- 

ţiile ei prea exagerate şi să se retragă înăuntrul limitelor câm- 
pului ei propriu, anume al principiilor practice. 

Metodologia transcendentală 

Capitolul al doilea 

Canonul raţiunii pure 

E umilitor pentru raţiunea omenească că, în întrebuințarea 
ei pură, ea nu face nicio ispravă şi mai are chiar nevoie de o di- 
sciplină pentru a înfrâna pornirile ei şi a împiedica iluziile ce-i 
vin de aci. Dar, pedealtăparte, e ceva ce o înalță iiarăș şi-i dă încredere în sine însăş, anume faptul că ea însăş poate şi trebuie să exerciteze această disciplină, fără a îngădui altă cea- zură deasupra sa, precum şi faptul că limitele pe cari e nevoită a le impune întrebuințări sale speculative limitează totdeodată
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şi pretenţiile sofistice ale oricărui adversar; şi că prin urmare 
'ea poate pune la adăpost, împotriva tuturor atacurilor, tot ce-i 

-mai poate rămânea din pretenţiile ei odinioară exagerate. Cel 

mai mare şi poatecă unicul folos al întregei filozofii a raţiunii 

“pure este deci fără îndoială numai negativ, anume pentru faptul 

-că ea nu serveşte ca un organon pentru lărgire, ci ca disci- 
plină pentru determinarea limitelor şi, în loc să descopere adevă- 

rul, ea are numai meritul tăcut de a împiedica erorile. 

Cu toate aceste, trebuie totuş să existe undeva un izvor de 
«cunoașteri pozitive cari aparţin domeniului raţiunii pure şi cari 

“poate că numai din nepricepere dau prilej la erori, de fapt însă 

«constituesc ținta străduințelor raţiunii. Căci, cărei tauze ar fi 
să se atribuie oare dealtminteri dorința ce nu poate fi înăbuşită 

de a pune cu orice preţ un picior sigur undeva dincolo de limi- 
„tele experienţei? Ea bănueşte obiecte cari au pentru ea un mare 

interes. Ea porneşte pe drumul simplei speculaţiuni pentru a se. 

:apropiă de ele; dar acestea fug de ea. E probabil că pe unicul 

drum ce-i mai rămâne, anume pe cel al întrebuințării practice, 

putem nădăjdui ca ea să aibă mai mult noroc. - 

"Prin canon eu înțeleg ansamblul principiilor a priori ale în- 

trebuințării potrivite a unor anumite facultăți de cunoaștere în 

general. Astfel, logica generală, în partea ei analitică, este un 

“canon pentru intelect şi raţiune.în general, dar. numai - după 

formă; căci ea" face abstracţie de tot conţinutul. Aşa, Analitica 

“transcendentală a fost canonul intelectului pur; căci acesta sin- 

gur e capabil de adevărate cunoașteri sintetice a priori. Dar 

“unde nu e posibilă nicio întrebuințare: potrivită a unei facultăţi 

de cunoaştere, acolo nu există un canon. Or, toată cunoaşterea 

sintetică a rațiunii pure, în întrebuinţarea ei speculativă, este, 

după toate dovezile date până acuma, cu desăvârşire imposibilă. 

Aşadar, nu există niciun canon al întrebuințării ei speculative, 

(căci aceasta este cu totului tot dialectică), ci toată logica trans- 

:cendentală nu este, din acest punct de vedere, nimic decât dis- 

plină, Prin urmare, dacă există pretutindeni o întrebuințare 

potrivită a rațiunii pure, în care caz trebuie să existe şi un canon 

al rațiunii, atunci acesta nu va privi întrebuinţarea speculativă,
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- e , i 0 exa= 

ci întrebuințarea practică a rațiunii, pe care deci vrem să o 

minăm acuma, 

Canonul raţiunii pure 

Secţiunea întâia 

Despre ultimul scop al întrebuinţării pure a rațiunii noastre 

Rațiunea este împinsă printr'o pornire a naturii sale de a de- 

păşi întrebuinţarea sa experimentală, de a se avânta, într'o în- 

buinţare pură și cu ajutorul unor simple idei, până la limitele ex- 

treme ale oricărei cunoaşteri şi ce a-şi găsi liniștea abia numai în 

desăvârşirea cercului ei într'un tot sistematic care subsistă pen- 

tru sine. Or, această tendinţă se întemeiază ea oare numai pe 

interesul ei speculativ, sau dimpotrivă în mod exclusiv pe inte- 

„resul ei practic? 

Voiu lăsa acuma la o parte norocul ce-l are raţiunea pură 

din punct de vedere speculativ şi mă ocup numai de proble- 

mele a căror deslegare formează ultimul ei scop, fiecă ea îl 
„atinge sau ba, şi cu privire la care toate celelalte scopuri n'au. 

decât valoarea de mijloace. Aceste scopuri supreme, la rândul 

lor, vor trebui să aibă, după natura raţiunii, o unitate pentru a 

face să înainteze împreună acel interes al omenirii care nu e sub- 

ordonat niciunui alt interes mai înalt. 
„Scopul final spre care tinde, la urma urmei, speculaţiunea: 

raţiunii în întrebuințarea transcendentală priveşte trei obiecte: 
libertatea voinţii, nemurirea sufletului şi existenţa lui Dumne- 

zeu. Cu privire la toate trei, interesul curat speculativ al raţiunii 
este numai foarte slab, şi în vederea acestuia cu greu fireşte 
-Sar întreprinde „o. muncă așa de obositoare şi care trebuie 
să lupte cu piedici neîncetate cum este cea a cercetării trans 

cendentale, dat fiind că de toate descoperirile ce s'ar putea face 
aci totuş nu s'ar putea face nicio întrebuințare care şi-ar dovedi 
folosul ei in concreto, adică în cercetarea naturii. Chiar dacă şi
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voința ar fi liberă, totuş acest fapt nu poate privi decât cauza 

inteligibilă a voirii noastre. Căci, în ceeace priveşte fenomenele 

manifestaţiunilor ei, adică acţiunile, aceste, după o maximă fun- 

damentală inviolabilă fără de care noi nu putem aplica nicio 

rațiune în întrebuințarea empirică, noi nu le putem explica nici- 

când în altfel decât toate celelalte fenomene ale naturii, adică 

după legile neschimbate ale naturii. Chiar dacă şi, în al doilea 

rând, ar putea fi înţeleasă natura spirituală a sufletului (şi cu 

ea nemurirea sa), totuş de acest fapt nu sar putea ţinea seama 

ca de un principiu de explicare cu privire la fenomenele acestei 

vieţi, nici cu privire la natura osebită a stării viitoare, deoarece 

conceptul nostru al unei naturi necorporale este numai negativ 

şi nici nu lărgeşte câtuş de puţin cunoașterea noastră, nici nu 

oferă vreo materie potrivită pentru concluziuni decât doar pentru 

cele ce pot avea valoarea de ficțiuni, cari însă nu sunt îngăduite 

de filozofie. Dacă, în al treilea rând, s'ar şi dovedi existenţa unei 

inteligenţe supreme, noi am înțelege fără îndoială prin aceasta 

finalitatea în întocmirea şi ordinea lumii în general, dar n'am 

fi nicidecum în drept să derivăm de aci o întocmire şi ordine ose- 

bită nici de a le conclude cu îndrăzneală acolo unde nu se con- 

stată, dat fiind că o regulă necesară a întrebuinţării specula- 

tive a raţiunii este de a nu lăsa la o parte cauze naturale şi de 

a nu părăsi ceeace putem învăța prin experiență, pentru a de- 

riva ceva ce cunoaştem din ceeace depăşeşte cu desăvârşire toată 

cunoașterea noastră. Cu un cuvânt, aceste trei propoziţiuni 

rămân pentru rațiunea speculativă totdeauna transcendente şi 

n'au niciun fel de întrebuințare imanentă, adică admisibilă pentru 

obiecte ale experienţei, deci folositoare pentru noi întrun mod 

oarecare, ci ele sunt, considerate în sine, străduinţe cu totul ză- 

darnice şi în acelaş timp încă foarte grele ale raţiunii noastre, 

Dacă deci aceste trei propoziţiuni cardinale nu ne sunt deloc 

necesare pentru a şti şi totuş ne sunt recomandate cu insistenţă 

prin rațiunea noastră, atunci importanța lor va trebui să privea- 

scă desigur numai ordinea practică. _ Ă 

Practic este tot ce-i posibil prin libertate. Dacă însă condiţiu- 

nile exercitării liberului nostru arbitriu sunt empirice, raţiunea
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nu poate avea în acest caz decât o întrebuințare regulatoare 

şi nu poate servi decât pentru a înfăptui unitatea legilor empirice, 
cum d. ex. în doctrina prudenței, împreunarea tuturor scopurilor 

ce ne sunt date de inclinaţiunile noastre întrun singur scop, 
fericirea, şi acordarea mijloacelor pentru a ajunge la fericire 

constitue toată opera rațiunii, care din această cauză nu poate 

da alte legi decât legi pragmatice de liberă conduită pentru a 

atinge scopurile recomandate nouă de simțuri şi nu poate da 

deci legi pure determinate cu desăvârșire a priori. Dimpotrivă, 
legi practice pure, al căror scop este dat prin rațiune cu desăvâr- 

şire a priori şi cari nu poruncesc în mod condiţionat, ci în mod 

absolut, ar fi produse ale raţiunii pure. Or, atari sunt legile 
morale, prin urmare aceste singure aparţin întrebuințării prac- 
tice a raţiunii pure și îngăduesc un canon. 

Tot aparatul raţiunii deci, în prelucrarea ce o putem numi fi- 
lozofie pură, este de fapt îndreptat numai spre cele trei probleme 
amintite. Dar aceste, la rândul lor, au ele însele: ținta lor mai 
îndepărtată, anume ceeace trebuie de făcut dacă voinţa e liberă, 
dacă este un Dumnezeu şi o lume viitoare. Or, cum acestea 
privesc conduita noastră cu privire la scopul suprem, ţinta finală 
a naturii, care ne poartă grija cu înţelepciune în întocmirea ra- 
ţiunii noastre, este îndreptată bine zis numai spre partea morală. 

Dar cum noi avem în vedere un obiect ce e străin *) filozo- 
fiei transcendentale, e nevoie de precauţiune pentru a nu ne 
rătăci în episoade și pentru a nu viola unitatea sistemului, şi 
pedealtăparte, pentru a face să nu lipsească claritatea sau per- 
suasiunea prin faptul că s'ar spune prea puţin despre noua ma- 
terie. Nădăjduesc să înfăptuesc şi una şi alta prin aceea că mă 
  

  

  

  
  

  

2) Toate conceptele practice. se raportează la obiecte agreabile sau desagreabile, adică de plăcere sau neplăcere, deci cel puţin în mod in- direct la obiecte ale sentimentului nostru. Cum însă acesta nu este e facultate de reprezentare a obiectelor, ci se află în afară de toată pu: 
crea de cunoaştere, elementele judecăților noastre, întrucât se raportează ia P cere şi neplăcere, aparţin prin urmare filozofiei practice, iar nu filo- zofiei transcendentale în ansamblul ei, care nare a face decât numai cu cuncaşteri pure a priori. .
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țin cât se poate de aproape de transcendental şi las cu desăvâr- 

şire la o 'parte ceeace ar putea fi cumva aci psihologic, adică 

empiric. 

Şi atunci se va nota mai întâiu aci că eu, deocamdată, nu mă 

voiu servi de conceptul libertăţii decât în înțelesul practic şi că 

las aci la o parte, ca fiind rezolvat mai sus, conceptul ei în sem- 

nificație transcendentală, care nu poate fi presupus în mod em- 

piric ca principiu de explicare a fenomenelor, ci este el însuş o 

problemă pentru rațiune. Un arbitriu, anume, este numai ani- 

malic (arbitrium brutum), care nu poate (i determinat în altfel 

decât prin impulsuri senzibile, adică în mod patologic. Acela însă 

care poate fi determinat în mod independent de impulsuri sen- 

zibile, deci prin motive cari sunt reprezentate nusnai de către ra- 

țiune, se numește arbitriu liber (arbitrium liberum), şi tot ce 

stă în legătură cu acesta, fie ca principiu sau ca consecinţă, se 

numeşte practic. Libertatea practică poate fi demonstrată prin ex- 

periență. Căci nu numai ceeace excită, adică ceeace afectează 

simțurile nemijlocit, determină arbitriul omenesc, ci noi avem o 

facultate de a învinge, prin reprezentări despre ceeace chiar 

într'un mod mai îndepărtat e folositor sau păgubitor, impresiile 

produse asupra facultăţii noastre apetitive senzibile; dar aceste 

reflexiuni asupra aceea ce, cu privire la toată starea noastră, 

este de dorit, adică este bun şi folositor, se întemeiază pe rațiune. 

Şi deaceea, raţiunea dă legi cari sunt imperative, adică legi o- 

biective ale libertăţii şi cari spun ce trebuie să se întâmple, 

deși poate nu se întâmplă nicicând, deosebindu-se astfel de legi 

naturale cari nu tratează decât despre ceea ce se întâmplă; 

pentru care fapt ele se și numesc legi practice. 

Dar, ori de raţiunea însăş, în aceste acţiuni prin care ea pre- 

scrie legi, nu e determinată, la rândul ei, prin influenţe din altă 

parte, şi ori de ceeace cu privire la impulsurile senzibile se nu- 

meşte libertate, n'ar putea fi iarăş natură cu privire la nişte cauze 

eficiente mai înalte şi mai îndepărtate, aceasta nu ne priveşte 

în domeniul practic unde nu facem deocamdată decât să cerem 

dela rațiune preceptul pentru conduită, ci este o chestiune curat 

speculativă pe care o putem lăsa la o parte câtă vreme intenţia
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noastră e îndreptată înspre a face sau a nu face ceva. Noi cunoa- 

ştem deci libertatea practică prin experienţă ca una din cauzele 

naturale, anume ca o cauzalitate a raţiunii în determinarea voinței, 

pecând libertatea transcendentală cere o neatârnare a acestei ra- 

ţiuni înseş (de a începe, în temeiul cauzalităţii ei, o serie de fe- 

nomene) de toate cauzele determinante ale lumii senzibile și, 

din acest punct de vedere, ea pare a fi împotriva legii naturale, 

deci împotriva oricărei experienţe posibile „şi rămâne deci o pro- 

blemă. Dar, pentru rațiune în întrebuințarea practică, această 

problemă nu se pune; aşadar, întrun canon al raţiunii pure, 

n'avem a face decât cu două întrebări cari privesc interesul prac- 

tic al raţiunii pure şi cu privire la cari un canon al întrebuinţării 

ei trebuie să fie posibil, anume: este un Dumnezeu? este o viață 

viitoare? Chestiunea despre libertatea transcendentală priveşte 

numai cunoașterea speculativă şi noi putem lăsa această che- 

stiune la o parte ca fiind cu totul indiferentă când e vorba de 

ceea ce-i practic, şi despre care lucru se găsește acuma o expu- 

nere suficientă în Antinomia raţiunii pure. 

Canonul raţiunii pure 

Secțiunea a doua 

Despre idealul binelui suprem ca principiu 
ce determină scopul final al raţiunii pure 

_ Rațiunea, în întrebuinţarea ei speculativă, ne-a condus prin 
câmpul experienţei şi, cum aci nu se găseşte pentru ea nicicând 
o satisfacţie deplină, ea ne-a dus de aci la idei speculative, cari 
să a Bars ne-au întors iarăş la experiență, împlinindu-şi 

pul ei într un mod, ce-i drept, folositor, dar care nu co- 
cespunde deloc așteptării noastre. Or, ne mai rămâne o înce.- 
aia e gri de rațiune pură se găseşte şi în întrebuinţarea 
ating see ce, în această întrebuințare, la ideile cari 

purile supreme ale raţiunii. pure pe cari le-am amintit
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chiar acuma, şi dacă deci raţiunea pură, din punctul de vedere 

al interesului ei practic, n'ar putea da ceeace ea ne refuză cu de- 

săvârşire cu privire la interesul ei speculativ. 

Tot interesul raţiunii mele (atât cel speculativ cât și cel prac- 

tic) e cuprins în următoarele trei întrebări: 

1. Ce pot şti? 

2. Ce trebuie să fac? 

3. Ce pot spera? 
Prima întrebare e numai speculativă. Noi am istovit, (cum mă 

măgulesc), toate răspunsurile posibile şi am aflat în sfârşit acel 

răspuns, cu care raţiunea fără îndoială că trebuie să fie mulțu- 

mită şi, dacă nu se ocupă de interesul practic, ea are şi motiv 

să fie mulţumită; dar dela cele două mari scopuri spre cari 

era în primul rând îndreptată toată străduința aceasta a raţiunii 

pure noi am rămas -tot atât de îndepărtați ca şi cum noi am fi 

refuzat din comoditate chiar dela început de a face acest lucru. 

Dacă e vorba deci de cunoaştere, atunci cel puţin atâta e sigur 

şi hotărît că de o cunoaştere cu privire la acele două probleme 

nu ne vom împărtăşi niciodată. 

A doua întrebare e numai practică. Ca atare ea poate aparţi- 

nea, ce-i. drept, raţiunii pure, dar atunci ea nu este totuş trans- 

cendentală, ci morală, prin urmare ea nu poate în sine preocupa 

Critica noastră. 
A treia întrebare, anume „.Dacă acuma fac ce trebuie să fac, 

ce mi-i îngăduit în acest caz să nădăjduesc?'” este practică şi 

teoretică totdeodată, astfel că ordinea practică conduce numai 

ca un fir conducător la deslegarea problemei teoretice şi, când 

aceasta se ridică mai sus, a problemei speculative. Căci toată 

nădejdea se îndreaptă spre fericire şi este, cu privire la ordinea 

practică şi la legea morală, tot aceea ce este ştiinţa şi legea na- 

turală cu privire la cunoaşterea teoretică a lucrurilor. Nădejdea 

ajunge însfârșit la concluziunea: că este ceva (ce determină ui 

timul scop posibil), deoarece trebuie să se întâmple ceva, Iar 

ştiinţa ajunge la concluziunea că esfe ceva (ce acţionează ca 

supremă cauză), deoarece se întâmplă ceva. _ 

Fericirea este satisfacerea tuturor inclinaţiunilor noastre (atât
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extensive, după diversitatea lor, cât şi intensive, după grad, pre- 

cum şi protensive, după durată). Legea practică motivată de 

principiul fericirii o numesc pragmatică (regulă de prudenţă); 

acea lege însă, dacă există, care n'are ca motiv alt principiu 

decât numai demnitatea de a fi fericit, o numesc morală (lege 

a moravurilor). Cea dintâiu sfătueşte ce este de făcut dacă vrem 

să devenim părtaşi de fericire, a doua porunceşte cum trebuie 

să ne comportăm pentru a deveni numai demni de fericire. Cea 

dintâi se întemeiază pe principii empirice; căci în altfel decât .cu 

ajutorul experienţei eu nu pot nici şti ce fel de inclinaţiuni există 

cari vor să fie satisfăcute, nici cari sunt cauzele naturale cari 

pot produce satisfacerea lor. A doua face abstracţie de inclina» 

țiuni şi mijloace naturale pentru a le satisface, şi consideră 

numai libertatea unei fiinţe raționale în general şi condiţiunile 

necesare fără de cari libertatea nu s'ar acorda, după principii, 

cu distribuţia fericirii, şi, prin urmare, această lege poate cel 

puţin să se întemeieze pe simple idei ale raţiunii pure şi să fie cu- 

noscută a priori. 

Admit că există de fapt legi morale pure cari determină cu 

totul a priori (fără a considera motive empirice, adică fericirea) 

acțiunea şi inacţiunea, adică întrebuințarea libertăţii unei fiinţe 
raţionale în general, şi că aceste legi poruncesc în mod absolut, 
( nu numai în mod ipotetic supt presupoziţia altor scopuri empi- 

rice), şi că sunt deci necesare în toată privinţa. Această pro- 

poziţie o pot presupune cu drept, sprijinindu-mă nu numai pe 
dovezile celor mai luminaţi moralişti, ci şi pe judecata morală a 
fiecărui om când vrea să-şi reprezinte în mod lămurit o astiel 

de lege. 

| Rațiunea pură conţine deci, e adevărat că nu în întrebuințarea 

E atv. dar totug intr o anumită întrebuințare practică, 

ale unor astfel de acţiuni casa posibilităp E pe rienței, an me ţ ri ar putea i întâlnite, în conformitate 
< nf - u preceptele morale, în istoria omului. Căci, cum ea poruncește 
ca a ini că ca tusa stfel de acţiuni să se întâmple, atunci e şi necesar ca ele să 
Da avea loc, şi, prin urmare, trebuie să fie posibil un fel ose- 

it de unitate sistematică, anume unitatea morală, pe când unita-
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tea sistematică naturală n'a putut fi dovedită după principii 

speculative ale raţiunii, deoarece raţiunea are, ce-i drept, cauza- 

litate cu privire la libertate în general, dar nu cu privire la în- 

treaga natură, iar principii morale ale raţiunii pot produce fără 

îndoială acţiuni libere, dar nu legi naturale. Prin urmare, prin- 

cipiile raţiunii pure, în întrebuințarea ei practică, dar mai ales 

în cea morală, au realitate obiectivă. | 

Lumea, întrucât ar fi conformă tuturor legilor morale, (cum: 

dealtfel după libertatea fiinţelor raţionale ea poate fi, şi după 

legile necesare ale moralității ea trebuie să fie), eu o numesc 

o lume morală. Această lume e gândită numai ca lume inteligi- 

bilă, întrucât în ea se face abstracţie de toate condiţiunile (scopu- 

zile) moralității şi chiar de toate obstacolele ce-i pot sta aci îm- 

“potrivă (slăbiciunea sau corupțiunea naturii omeneşti). Intr'a- 

tâta deci ea e.o simlpă idee, dar totuş o idee practică, care poate 

şi trebuie să-şi aibă în realitate influența ei asupra lumii sen- 

zibile, pentru a o face pe cât se poate de conformă acestei idei. 

Ideea unei lumi morale are prin urmare realitate obiectivă, nu 

ca şi cum ea s'ar raporta la un obiect al unei intuiţii inteligibile, 

(aşa ceva nici nu ne-am putea gândi deloc), ci la lumea senzi- 

bilă, dar ca un obiect al raţiunii pure în întrebuințarea ei prac- 

tică şi ca un corpus mysticum al fiinţelor raţionale în ea, întrucât 
liberul lor arbitriu, supt legi morale, cuprinde în sine desăvâr- 

şită unitate sistematică atât cu sine însuş cât şi cu libertatea 

oricărei alte ființe raţionale. _ 

Acesta a fost răspunsul la prima din cele două întrebări ale 

raţiunii pure cari priveau interesul practic: „Fă ceeace te face 

demn de a fi fericit”. Or, a doua-întrebare este: Oare dacă mă 

comport acuma aşa ca să nu fiu nedemn de fericire, mi-i mg 

duit să nădăjduesc a putea deveni prin aceasta pârtas de ea ile 
'ăspunsul la această întrebare e vorba de a şti dacă principiile 

taţiunii pure, cari prescriu a priori legea, leagă de ea în a 

„necesar şi această nădejde. ncipiile 

Eu zic prin urmare: că, aşa precum sunt necesare P Pe 

morale după rațiune în întrebuințarea ei practică, totaşa de nec : 

, = -- întrebuinţarea ei teoretic 
sar este de a admite după rațiune în
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cumcă oricine are cauză a spera fericirea în măsura în care sa 

făcut demn de ea în conduita sa, şi că deci sistemul moralei e 

unit în mod nedespărţit cu cel al fericirii, dar numai în ideea. 

raţiunii pure. 

Or, într'o lume inteligibilă, adică în cea morală, în al cărei. 

concept noi am făcut abstracţie de toate obstacolele ce se opun 

moralității (de către înclinaţiuni), un atare sistem al fericirii 

proporţionale unite cu moralitatea poate fi gândit şi ca necesar, 
deoarece libertatea, excitată pe deoparte, restrânsă pe dealtăparte 

prin legi morale, ar fi ea însăş cauza fericirii universale, şi, prin. 

urmare, fiinţele raționale ele însele ar înfăptui, supt conducerea. 

unor atari principii, bunăstarea lor proprie constantă şi totdeo- 

dată pe cea a celorlalte fiinţe. Dar acest sistem al moralității 

ce se răsplăteşte pe sine însăşș este numai o idee, a cărei reali- 

zare se întemeiază pe condiţiunea ca fiecare să facă ceeace tre- 

buie, deci ca toate acţiunile ființelor raţionale să se întâmple 

aşa ca și cum ar izvori dintr'o voinţă supremă, care cuprinde în. 

sine sau supt sine toate voințele particulare. Deoarece însă obli- 

gaţiunea din legea morală rămâne valabilă pentru orice între- 

buinţare particulară a libertăţii, chiar când alţii nu s'ar comporta 

în conformitate cu această lege, atunci nici din natura kicruri- 

lor lumii, nici din cauzalitatea acţiunilor înseși şi din raportul 

lor cu moralitatea nu se determină, cum consecinţele lor se vor 

raporta la fericire, și amintita legătură necesară a nădejdii de a. 
fi fericit cu străduința neîncetată de a se face demn de fericire, 

nu poate fi cunoscută prin rațiune, dacă punem la bază numai 
natura, ci poate fi nădăjduită numai în cazul când o rațiune 

supremă, care porunceşte după legi morale, e pusă la bază în. 
acelaş timp ca fiind cauza naturii. | 

Ideea unei atari inteligenţe în care voința morală cea mai per- 
fectă, unită cu fericirea supremă, este cauza a toată fericirea în 
lume, întrucât ea stă în proporţie exactă cu moralitatea, (ca dem- 
nitate de a fi fericit), eu o numesc idealul binelui suprem. Âşa- 

dar, rațiunea pură poate găsi numai în idealul supremului bine 

originar principiul legăturii practic-necesare a celor două ele- 
mente ale binelui suprem derivat, anume ale unei lumi inteligibile,
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adică morale. Or, cum noi în mod necesar trebuie să ne repre- 

zentăm prin rațiune ca aparţinând unei atari lumi, deşi simţurile: 

nu ne reprezintă nimic decât o lume de fenomene, noi trebuie 

să admitem această lume, ca o consecinţă a conduitei noastre în: 

lumea senzibilă, şi deoarece aceasta din urmă nu ne oferă o 

astfel de legătură, ca o lume pentru noi viitoare. Dumnezeu 

aşadar şi o viaţă viitoare sunt, după principiile raţiunii pure, 

- două presupoziţii nedespărţite de obligaţiunea ce ne-o impune: 

aceeaș rațiune pură. - 

Moralitatea în sine constitue un sistem, dar nu fericirea, afară: 

doarcă ea este distribuită într'o proporţie ce corespunde în mod 

exact moralității. Acest lucru însă nu e posibil decât în lumea 

inteligibilă condusă de un creator înţelept. Un atare împreună cu 

o viaţă într'o astfel de lume, pe care trebuie să o considerăm ca- 

viitoare, raţiunea se vede nevoită să-l admită sau, de nu, să con- 

sidere legile morale ca plăzmuiri deşarte ale creerului, deoarece, 

fără de această presupoziţie, consecinţa lor necesară, pe care 

aceeaş rațiune o leagă de ele, ar trebui să dispară. Şi deaceea, 

fiecare consideră legile morale ca porunci, ceeace ele n'ar putea 

fi, dacă ele n'ar lega a priori de regula lor consecinţe corespun- 

zătoare și n'ar cuprinde deci în sine făgăduinţe şi amenințări.. 

Or, nici aceasta nu o pot face, dacă nu se află într'o fiinţă ne- 

cesară ca în binele suprem, care singură poate face posibilă o: 

«astfel de unitate corespunzătoare scopului. 

Leibniz numea lumea, întrucât nu se consideră în ea decât 

ființele raţionale şi legătura lor după legi morale supt cârmuirea 

binelui suprem, imperiul grației deosebindu-l astfel de imperiul 

naturii, unde ele stau fără îndoială supt legi morale, dar nu aş- 

teaptă alte consecinţe: ale conduitei lor decât cele ce rezultă din 

cursul naturii lumii noastre senzibile. A se vedea deci în imperiul 

graţiei, unde ne aşteaptă toată fericirea, afară doar că nu. ne 

restrângem noi înşine partea noastră la ea făcându-ne nedemni 

de a fi fericiţi, este o idee practic-necesară a raţiunii. | | 

Legile practice, întrucât devin în acelaş timp temeiuri subiec- 

tive ale acţiunilor; adică principii subiective, se numesc maxime.
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Judecarea moralității după puritatea şi consecințele ei se face 

după idei, observarea legilor ei după maxime. 

E necesar ca tot traiul nostru să fie subordonat unor maxime 
morale; dar în acelaș timp e cu neputinţă ca aceasta să se întâm- 

ple dacă raţiunea nu leagă de legea morală, care este o simplă 

idee, o cauză eficientă care determină, după conduita noastră 

în raport cu această lege, un rezultat ce corespunde în mod 

exact scopurilor noastre supreme, fie în această sau în altă viață. 

Fără de un Dumnezeu deci şi o lume pentru noi acuma nevăzută, 

dar nădăjduită, măreţele idei ale moralității sunt fără îndoială 

obiecte ale asentimentului și admiraţiei, dar nu motive ale inten- 
iei şi executării, deoarece nu împlinesc întregul scop dat de 
natură oricărei ființe raţionale şi care, fiind necesar, e determi- 
nat a priori prin chiar aceaş rațiune pură. 

Fericirea singură nu este pentru raţiunea noastră nici pe de- 
parte binele întreg. Rațiunea nu aprobă fericirea, (ori și cât ar 
dori-o înclinația), dacă ea nu se acordă cu ceeace face demn de 
a fi fericit, adică cu buna conduită morală. Moralitatea singură 
şi cu ea simpla calitate de a fi demn de fericire deasemeni nu 
iconstituesc, nici pe departe, întregul bine. Pentru a-l desăvârși, 
acela care a avut o conduită ce nu l-a făcut nedemn de fericire 
trebuie să poată spera a se împărtăşi de ea. Chiar rațiunea li- 
beră de orice consideraţie personală, dacă fără a lua aci în 
seamă interesul ei propriu, s'ar pune în locul unei fiinţe care ar 
avea de distribuit altora toată fericirea, nu “poate 'judeca altfel; 
căci în ideea “practică, cele două elemente sunt unite în mod 
esenţial, deşi în așa fel că intenţia morală este condiţia care face - 
abia posibilă participarea la fericire, iar nu, în mod invers, aş- 
teptarea fericirii, intenţia morală. Căci, în cazul din urmă, ea 
mar fi morală şi deci n'ar fi demnă de întreaga fericire, care, 
înaintea raţiunii, nu cunoaşte nicio altă limită decât ceeace vine 
dela propria .noastră conduită imorală... 

Fericirea deci, în măsura exactă ce corespunde moralității fiin- 
felor raţionale, prin care ele sunt demne de fericire, constitue: 
singură supremul bine a! unei lumi în care moi trebuie să ne transpunem cu desăvârșire după preceptele rațiunii pure, dar
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practice, şi care firește că este numai o lume inteligibilă, deoarece: 
lumea senzibilă nu ne îngădue a aştepta dela natura lucrurilor 
o astfel de unitate sistematică a scopurilor, a cărei realitate nici 
nu se poate întemeia pe nimic altceva decât pe presupoziţia unuj 
bine suprem originar, unde o rațiune independentă, înzestrată cu 
toată puterea unei cauze supreme, întemeiază, întreţine şi înde- 
plineşte, după cea mai perfectă finalitate, ordinea universală a 
lucrurilor, deși această ordine, în lumea senzibilă, ne este adânc 

ascunsă, A 

Or, această teologie morală are, asupra celei speculative, 
acest avantaj osebit că ea conduce în mod inevitabil la concep- 
tul unei prime fiinţe unice, atotperfecte şi raționale, pe care 

teologia speculativă nici chiar din principii obiective nu o indică, 

nemaivorbind că nu ne poate convinge despre ea. Căci noi nw 

găsim nici în teologia transcendentală nici în cea naturală, ori 

şi cât de departe ne-ar duce aci rațiunea, vreun temeiu important 
pentru a admite numai o unică ființă pe care am avea o cauză 
suficientă să o punem în fruntea tuturor cauzelor naturale şi 

de care, în acelaș timp, să le facem dependente pe acestea în 

toate privințele. Dimpotrivă, dacă, din punctul de vedere al 
unităţii morale ca dintr'o lege necesară a lumii, cumpenim cauza 
care singură poate da acestei legi efectul corespunzător, deci pu- 

tere obligatorie şi pentru noi, atunci trebuie să fie o voință 
unică supremă care cuprinde în sine toate aceste legi. Căci cum 

am putea găsi noi oare între voințe deosebite o unitate perfectă 
a scopurilor? Această voinţă trebuie să fie atotputernică, pentruca 

natura întreagă şi raportul ei cu moralitatea în lume să i se 

supună; atotştiutoare, pentru ca să cunoască intenţiile cele mai 
lăuntrice şi valoarea lor morală; atotprezentă, pentru ca sa fie 
nemijlocit aproape de orice trebuinţă pe care o cere binele su- 

prem al lumii; eternă, pentru ca nicicând să nu lipsească această 
armonie între natură şi libertate, etc. _ 

Dar această unitate sistematică a scopurilor în această lume 

a inteligențelor, care deşi ca simplă natură poate fi numit 

numai lume senzibilă, ca un sistem al libertăţii însă lume inte- 

Fgibilă, adică morală (regnum gratiae), această unitate conduce
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în mod inevitabil şi la unitatea finală a tuturor lucrurilor cati 
constituesc acest mare întreg, şi anume după legi naturale uni- 
versale, aşa cum cea dintâi după legi morale universale și 
necesare, şi ea uneşte rațiunea practică cu cea speculativă. 
Lumea trebuie să ne-o reprezentăm ca izvorând dintr'o idee, 
dacă să fie de acord cu acea întrebuințare a rațiunii fără de care 
noi înşine ne-am crede nedemni de rațiune, anume cu între- 
buinţarea morală, care se întemeiază cu desăvârşire pe ideea 
binelui suprem. Prin aceasta, toată cercetarea naturii capătă o 
direcţie după forma unui sistem al scopurilor şi devine, în în- 
tinderea ei cea mai mare, fizico-teologie. Aceasta însă, pornind 
«doar dela o ordine morală ca dela o unitate întemeiată pe esența 
libertăţii şi nu stabilită din întâmplare prin porunci exterioare, 
reduce finalitatea naturii %a principii cari trebuiesc să fie legate 

-a priori în mod inseparabil de posibilitatea internă a lucrurilor, 
şi, prin aceasta, la o teologie transcendentală, care îşi face din 
idealul celei mai înalte perfecţiuni ontologice un principiu al 
“unităţii sistematice, principiu care leagă toate lucrurile după legi 
naturale universale şi necesare, dai fiind că toate lucrurile îşi 
„au originea în necesitatea absolută a unei unice fiinţe prime. 

Ce întrebuințare putem face oare de intelectul nostru chiar cu 
privire la experiență, dacă nu ne propunem scopuri? Cele mai 
înalte scopuri însă sunt cele ale moralității, şi pe aceste numai 
raţiunea pură ne poate face să le cunoaştem. Or, înzestrați cu 
aceste scopuri şi conduși de ele noi nu putem face nicio între- 
buinţare finală chiar de cunoaşterea naturii cu privire la cuno- 
'Ştinţele unde natura n'a pus ea însăş unitate finală; căci fără de 
aceasta din urmă, noi n'am avea chiar nici rațiune, deoarece 
n'am avea şcoală pentru ea, şi nicio cultură prin obiecte cari ar „oferi materia pentru astfel de concepte. Acea unitate finală este 
însă necesară şi întemeiată chiar în esența voinței, această uni- tate din urmă deci, care conţine condiţia aplicării ei in concrete, 
trebuie și ea să fie totaşa, şi astfel progresiunea transcendentală a cunoaşterii noastre raţionale n'ar fi cauza, ci numai efectul 
finalităţii Practice pe care ne-o impune raţiunea pură. 

Şi deaceea, noi găsim în istoria rațiunii omeneşti, că, înainte
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ca conceptele morale să fi fost îndeajuns purificate, determinate 

şi înainte ca unitatea sistematică a scopurilor să fi fost înțeleasă. 

după aceste concepte și, anume, din principii necesare, cunoaşte- 

rea naturii şi chiar un grad considerabil al culturii raţiunii în. 

multe alte științe, pedeoparte, n'au putut produce decât concepte 

grosolane și nelămurite despre divinitate, şi, pedealtăparte, au 

lăsat în general, cu privire la această chestiune, o indiferență 

ce trebuie să ne mire. Un studiu mai adâncit al ideilor morale 

care deveni necesar prin legea morală foarte pură a religiunii 

noastre, făcu rațiunea mai pătrunzătoare pentru acest obiect 

prin interesul pe care o obligă să-l ia pentru e; şi fără ca să 

contribuiască la aceasta nici cunoştinţe mai largi despre natură, 

nici vederi transcendentale exacte şi certe, (cari au lipsit în toate 

timpurile), aceste idei au produs un concept despre fiinţa divină- 

pe care-l considerăm acuma ca adevărat, nu pentrucă raţiunea 

speculativă ne convinge despre exactitatea să, ci pentrucă el 

se acordă în mod desăvârșit cu principiile morale ale raţiunii. 

Şi astfel, la urma urmei, totuş numai rațiunea pură, dar numai în. 

întrebuințarea ei practică, are meritul de a lega de supremul 

nostru interes o cunoaştere pe care simpla speculaţiune poate 

numai să o bănuiască, dar nu să o facă valabilă, şi de a face 

astfel din ea „fără îndoială că nu o dogmă demonstrată, dar 

totuş o presupoziţie absolut necesară pentru scopurile ei cele 

mai esenţiale. 

| Or, când însă raţiunea practică a atins acest punct înalt, 

anume conceptul unei ființe supreme unice, câ bine suprem, 

ea n'are nicidecum dreptul să se încumete „câ şi cum sar fi 

ridicat deasupra tuturor condiţiunilor empirice ale aplicării sale 

şi ca şi cum s'ar fi avântat la -”“oaşterea nemijlocită a unor 

obiecte noui, de a porni acuma dela acest concept şi de a deriva 

din el chiar legile morale. Căci tocmai necesitatea practică 

internă a acestor legi ne-a condus la presupoziţia unei cauze 

independente sau a unui cârmuitor înțelept a] lumii, pentru & 

da acelor legi efectul lor; şi deaceea, noi nu le puteri» în urma 
acestui fapt, considera la rândul lor ca contingente şi derivate 

din simpla voinţă, mai ales dintr'o astfel de voință despre care
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moi n'am avea niciun concept, dacă nu l-am fi format în confor- 

:mitate cu acele legi. Intrucât raţiunea practică are dreptul să ne 

„conducă, noi nu vom considera acţiuni ca obligatorii pentrucă 

sunt porunci ale lui Dumnezeu, ci le vom considera ca porunci 

„divine pentrucă le suntem obligaţi în internul nostru. Vom stu- 
«dia libertatea supt unitatea finală după principiile raţiunii şi ne 

vom crede de acord cu voința divină numai într atâta întrucât 

ținem ca sfântă. legea morală pe care ne-o învață raţiunea 

chiar din natura acţiunilor, şi întrucât credem a asculta de a- 

„ceastă lege numai prin faptul că facem să progreseze binele uni- 

versal în noi și la alţii. Teologia morală n'are deci decât o în- 
trebuinţare imanentă, anume de a împlini menirea noastră aci 

în lume, adaptându-ne la sistemul tuturor scopurilor, și nu de 
-a părăsi, în rătăcire sau poate chiar cu intenţie sacrilegă, firul 

„conducător al unei raţiuni care dă legi morale pentru buna con- 
-duită în viaţă, pentru a-l lega nemijlocit de ideea fiinţei supreme, 
ceeace ar da o întrebuințare transcendentă, dar care întrebuin- 

are, totaşa ca şi cea a simplei speculaţiuni, trebuie să pervertea- 
*scă şi să zădărnicească scopurile ultime ale raţiunii. 

Canonul raţiunii pure 

Secţiunea a treia 

Despre părere, ştiinţă şi credinţă 

"Ținerea de adevărat este un fapt ce se petrece în intelectul no- 
zstru care poate că se întemeiază pe temeiuri obiective, dar care 
“cere şi cauze subiective în mintea celui ce judecă. Dacă e vala- 
bilă pentru oricine, cel Puțin întrucât are rațiune, atunci princi- 
Piul ei este, din punct de vedere obiectiv, suficient, şi, în acest 
caz, ţinerea de adevărat se numeşte convingere. Dacă îşi are 
temeiul numai în natura osebită a subiectului, ea se numeşte 
„persuasiune. 

Persuasiunea este o simplă aparenţă, deoarece principiul jude-
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căţii, care se află numai în subiect, e considerat ca obiectiv. Şi. 

deaceea, o atare judecată are o valabilitate numai individuală,. 

şi ţinerea de adevărat nu se poate comunica. Adevărul însă. 

se întemeiază pe acordul cu obiectul, cu privire la care, prin ur- 

mare, judecăţile oricărui intelect trebuie să fie de acord (con-: 

sentientia uni tertio consentiunt inter se). Piatra de încercare: 

a ţinerii de adevărat pentru a ști dacă e convingere sau simplă. 

persuasiune, este deci, privind din afară, posibilitatea de a o- 

comunica și de a găsi ţinerea de adevărat valabilă pentru raţiu- 

nea oricărui om; căci, atunci putem cel puţin aştepta că princi- 

piul acordului tuturor judecăților, se va întemeia, cu toată deo- 

sebirea subiectelor întreolaltă, pe principiul comun, anume pe 

obiect, cu care, prin urmare, toate vor fi de acord şi vor dovedi 

prin aceasta adevărul judecății. i 

Aşadar, persuasiunea nu poate fi deosebită, ce-i drept, din. 

punct de vedere subiectiv de convingere, dacă subiectul nu pri- 

veşte ţinerea de adevărat decât ca un fenomen al minţii sale pro- 

prii; încercarea însă ce o facem cu principiile ei, valabile pentru 

noi, asupra intelectului altora, pentru a şti dacă asupra unei. 

raţiuni străine ele produc acelaş efect ca şi asuprâ raţiunii noa-- 

stre, este un mijloc, deşi numai subiectiv, pentru a descoperi, 

fără îndoială că nu convingere, dar totuș simpla valoare parti-: 

culară a judecății, adică de a descoperi în ea ceva ce este simplă- 

convingere. Dacă, pe lângă acestea, noi putem explica cauzele 

subiective ale judecății, pe cari le considerăm ca principii obiec- 

tive ale ei, şi putem deci lămuri înşelătoarea ţinere de adevărat. 

ca un fapt ce se petrece în mintea noastră, fără să avem aci. 

nevoie de natura obiectului, atunci noi desvăluim aparenţa şi nu 

mai suntem înşelaţi, deși suntem totuş încă ispitiți de ea întrun! 

anumit grad, când cauza subiectivă a aparenţei e inerentă na-- 

turii noastre. 

Eu nu pot afirma, adică nu pot exprima ca judecată valabilă: 

în mod necesar pentru oricine, decât ceeace produce convin- 

gere. Persuasiunea o pot păstra pentru mine, dacă mă simt bine 

aşa, dar nu pot şi nu trebuie să vreau să o fac valabilă în afară 

de mine.
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“inerea de adevărat sau valabilitatea subiectivă a judecății 

în raport cu convingerea, (care are în acelaş timp valabilitate 
obiectivă), are următoarele trei grade: părerea, credinţa şi știința. 

„Părerea este o ţinere de adevărat având conștiința că e nein- 

„destulătoare atât din punct de vedere subiectiv cât şi obiectiv. 

Dacă ea e suficientă numai din punct de vadere subiectiv și e 

considerată, în acelaş timp, insuficientă din punct de vedere 

-obiectiv, ea se numeşte credinţă. In sfârşit, ţinerea de adevărat, 

îndestulătoare atât din punct de vedere subiectiv cât şi obiectiv 

se numeşte știință. Suficienţa subiectivă se numește convingere 

(pentru mine însumi), cea obiectivă certitudine (pentru oricine). 

„Nu voiu zăbovi explicând concepte atât de lămurite. 
Nu mă pot nicicând încumeta să am o părere, fără a şti cel 

„puţin ceva prin ce judecata, în sine numai problematică, dobân- 

deşte o legătură cu adevărul, care, deși nu este complet, este 

totuş mai mult decât ficțiune arbitrară. Legea unei atari legături 

trebuie, pe lângă aceasta, să fie certă. Căci, dacă cu privire la ea 

n'am de fapt nimic decât părere, atunci totul nu e decât un joc 

al imaginaţiei fără nici cel mai neînsemnat raport cu adevărul. 

In judecăţile scoase din rațiune pură nici nu e îngăduit a avea 

numai părere. Căci, deoarece ele nu sunt sprijinite pe principii 
-ale experienţei, ci totul trebuie să se cunoască a priori, unde 

totul e necesar, principiul legăturii cere universalitate şi necesi- 

tate, prin urmare certitudine desăvârşită, în caz contrar nu se 

“găseşte nicio cale spre adevăr. Deaceea e absurd de a avea în 

matematică numai păreri; trebuie să ştim, sau să ne abţinem 

«de toată judecata, Totaşa e şi cu principiile morale, deoarece 
n'avem voie de a risca o acţiune pe simpla părere că ceva e 
îngăduit, ci trebuie să o ştim. 

In întrebuinţarea transcendentală a rațiunii, dimpotrivă, pă- 
rerea este fără îndoială prea puţin, dar şi ştiinţa prea mult. În 
intenţie numai speculativă, noi nu putem deci nicidecum judeca 

i, deoarece principiile subiective ale ţinerii de adevărat, ca și 
cele ce pot produce credinţa, nu merită niciun credit în che- 
stiuni speculative, dat fiind că nu se ţin libere de orice ajutoa 
empiric, nici nu se lasă comunicate altora în aceeaș măsură.
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. 

Dar, numai din punct de vedere practic, ţinerea de adevă- 

zat, insuficientă din punct de vedere teoretic, poate fi numită 

oricând credinţă. Or, această intenție practică este sau cea a 

abilității sau a moralității, cea dintâi pentru scopuri arbitrare şi 

«ontingente, a doua însă pentru scopuri absolut necesare. 

Un scop odată propus, condiţiunile înfăptuirii sale sunt ipo- 

etic-necesare. Această necesitate este subiectivă, dar totuş 

numai în mod comparativ suficientă, dacă nu cunosc niciun fel 

de alte condițiuni supt cari scopul ar putea fi atins; dar ea este 

absolut şi pentru oricine suficientă, dacă ştiu în mod cert că 

nimene nu poate cunoaște alte condițiuni cari duc la scopul 

propus. În cazul dintâiu, presupoziţia mea şi ţinerea de adevă- 

rate a unor anumite condițiuni este o credință numai contin- 

gentă, în al doilea caz o credință necesară. Medicul trebuie să 

facă ceva pentru un bolnav care-i în primejdie, dar el nu cu- 

moaşte boala. El observă fenomenele şi judecă, neștiind ceva 

mai bun, că e ftizie. Credinţa sa, chiar în propria sa judecată, 

e contingentă, altul ar nimeri-o poate că mai bine. O astfel de 

credință contingentă, care însă stă la baza întrebuinţării reale 

a mijloacelor pentru “anumite acţiuni, eu o numesc credință 

pragmatică. 

Obicinuita piatră de încercare pentru â şti dacă ceva ce afirmă 

cineva este simplă persuasiune sau cel puţin convingere subiec- 

tivă, adică credinţă fermă, este rămășagul. Adeseori cineva îşi 

exprimă propoziţiile sale cu atâta încăpățânare neclintită şi ne- 

înduplecată încât el pare a fi pierdut orice teamă de eroare. 

Un rămășag îl face să reflecteze. Câteodată se arată că el 

posedă ce-i drept destulă persuasiune care poate fi preţuita la 

valoarea de un galben, dar nu de zece galbeni. Căci, el va 

zisca încă lesne un galben, dar la zece el îşi va da abia seama de 

ceeace n'a observat înainte, anume că toluş Se poate prea bine 

<a el să se fi înşelat. Dacă ne reprezentăm în gând ca să punem 

la rămășag pe ceva fericirea întregei vieţi, atunci judecata noa- 

stră trufaşă dispare cu totul, noi devenim din cale afară timizi 

şi descoperim abia în acest fel că credinţa noastră nu merge 

aşa de departe. Astfel, credinţa pragmatică n'are decât un grad
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care, “după diversitatea interesului care-i aci în joc, poate fi 
mare sau şi mic. N 

Dar, deşi cu privire la un obiect noi nu putem întreprinde: 
nimic, şi că, prin urmare, ţinerea de adevărat este numai teo- 
retică, cum noi totuş în multe cazuri putem cuprinde în gând 
şi ne putem imagina o întreprindere pentru care noi presupu- 
nem a avea temeiuri suficiente, în cazul când ar exista un mijloc 
de a stabili certitudinea lucrului, aşa în judecăţile numai teore- 
tice există ceva analog cu judecăţile practice la a căror ţinere de: 
adevărate se potriveşte cuvântul credință, şi pe care noi o putem. 
numi credință doctrinală, 

Dacă: ar fi posibil să se. hotărască prin vre-o experienţă, a- 
tunci aș rămăşi cu drag toate ale mele că există locuitori cel 
puţin pe una din planetele ce le vedem. Deaceea, zic eu, aceasta. 
nu e numai părere, ci o credință tare, (pentru adevărul căreia 
eu aş risca chiar multe foloase ale vieţii), că există şi locuitori. 
în' alte lumi, 

Or, noi trebuie să mărturisim că învățătura despre existența. 
lui Dumnezeu aparţine credinţei doctrinale. Căci, deşi în pri- 
vința cunoașterii teoretice a lumii eu n'am a hotări nimic ce pre-- supune în mod necesar acest cuget ca condiţie a explicaţiunilor- 
mele ale fenomenelor lumii, ci, dimpotrivă, eu sunt obligat a. mă servi de rațiunea mea aşa ca şi cum totul e numai natură: totuş unitatea finală este o condiţiune atât de mare a aplicării raţiunii la natură, încât, dat fiind, pe lângă aceasta, că expe- riența îmi oferă numeroase exemple, eu nu o pot lăsa la o parte. Pentru această unitate însă eu nu cunosc nicio altă condiţie- care mi-ar da-o ca fir conducător în studiul 'naturii, decât dacă: presupun că o inteligență Supremă a rânduit toate aşa după cele mai înțelepte scopuri. Prin urmare, a presupune un creator înţelept al lumii este condițiunea unei intenţii, câ-i drept, con- tingente,. dar totuş nu fără importanţă, anuine pentru a avea un. fir conducător în cercetarea naturii, Şi rezultatul încercărilor- mele confirmă atât de adeseori utilitatea acestei presupoziții şi nimic nu poate fi arătat, în mod hotăritor, împotriva ei, că eu Spun cu mult prea puţin când ținerea mea de adevărat aş:
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vrea s'o numesc numai o părere, ci chiar supt acest raport teo- 

retic se poate zice că eu cred cu hotărire întrun Dumnezeu: 

dar atunci această credinţă nu este totuş în senz strict practică, 

ci trebuie să fie numită o credință doctrinală pe care trebuie să 

9 producă în mod necesar pretutindeni teologia naturii (fizico- 

teologia). Cu privire la aceeaş înțelepciune și considerându-se 

înzestrarea excelentă a naturii omeneşti şi scurtimea vieţii atât 

de puţin corespunzătoare acestei înzestrări, noi putem găsi de- 

asemeni un temeiu suficient pentru o credință doctrinală în viața 

vitoare a sufletului omenesc. 

Cuvântul credinţă este, în atari cazuri, o expresie de modestie 

din punct de vedere obiectiv, dar totuş el este, în acelaş timp, 

expresia unei puternice încrederi din punct de vedere subiectiv. 

Dacă ţinerea de a adevărat numai teoretică eu aş vrea.S'0 nu- 

mesc aci chiar numai ipoteză pe care aş fi în drept s'o admit, 

atunci, prin acest fapt, eu aş pretinde acuma să am un concept 

mai perfect despre natura unei cauze â lumii şi a altei lumi 

decât pot arăta în realitate; căci ori şi ce numai aș admite ca 

ipoteză, despre aceasta trebuie să ştiu în privința însușirilor 

sale cel puţin atâta ca să n'am nevoie de a construi conceptul 

său, ci numai existența sa. Cuvântul credinţă însă se rapor- 

tează numai la direcţia ce-mi este dată printr'o idee, şi la in- 

fluența subiectivă asupra desvoltării actelor raţiunii mele, şi care 

„mă întăreşte în această idee, deşi eu nu sunt în stare a da s0- 

coteală despre ea din punct de vedere speculativ. 5 

Dar credinţa numai doctrinală are în sine ceva CE se clatină; 

dificultăţi cari se găsesc în speculaţiune ne depărtează adeseori 

de ea, deşi în mod inevitabil noi trebuie să ne întoarcem tot- 

deauna iarăş la ea. DI 

Cu totul altfel stau lucrurile cu credința morală. Căci aci € 

absolut necesar ca ceva să aibă loc, anume ca eu să ascult în 

toată privinţa de legea morală. Aci scopul e fixat în mod indis- 

pensabil, şi, după toată cunoaşterea mea, o singură condişie e 

posibilă supt care acest scop e legat de toate scopurile celela te, 

având, prin aceasta, valabilitate. practică: anume că există un 

Dumnezeu şi o lume viitoare; eu am chiar desăvârşita certitu-
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dine că nimeni nu cunoaşte alte condițiuni cari conduc la aceeaş 
unitate a scopurilor supt legea morală. Cum însă, în acest fel, 
preceptul moral este în acelaş timp maxima mea, (aşa cum ra- 
țiunea poruncește doar ca el să o fie), eu voi crede în mod ine- 
vitabil în existența lui Dumnezeu şi într'o viaţă viitoare şi sunt 
sigur că nimic nu poate clătina această credință, deoarece prin 
aceasta ar fi răsturnate chiar principiile mele morale, la cari eu 
nu pot renunţa fără a deveni demn de dispreț chiar în ochii mei 
proprii, 

| 
In acest fel, după zădărnicirea tuturor intenţiilor ambiţioase ale unei raţiuni ce rătăceşte dincolo de hotarele oricărei expe- 

rienţe, ne mai rămâne încă destul pentru ca să avem cauză a fi mulţumiţi cu aceasta din punct de vedere practic, Deşi fără 
îndoială nimenea nu se va putea mândri că ştie că există un 
Dumnezeu şi că există o Viaţă viitoare; căci dacă ştie aceasta atunci el este chiar omul pe care de mult l-am căutat, 'Toată 
Ştiinţa, (dacă se raportează la un obiect al simplei-raţiuni), noi 
o putem comunica, şi eu aş putea deci nădăjdui ca prin învăţătura 
sa să-mi văd lărgită știința mea într'o măsură așa de minunată. Nu, convingerea nu este certitudine logică, ci morală, şi deoarece ea e întemeiată pe principii subiective, (pe simțul moral), eu nici nu trebuie să spun: este sigur din punct de vedere moral că există un Dumnezeu, etc,, ci: eu sunt sigur din punct de vedere moral, etc. Adică: credința într'un Dumnezeu şi în altă lume e atât de contopită cu simțul meu moral încât, aşa cum nu sunt în pri- mejdie de a pierde acea credință, totasa n'am teamă că simţul moral mi-ar putea fi răpit cândva, | 
Singura dificultate ce se Prezintă aci este că această credintă
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caii ar trebui să învingă şi cea mai încăpăţânată îndoială *). 

Dar, în aceste chestiuni niciun om nu e liber de orice interes. 

Căci, deşi el ar putea fi străin de interesul moral prin lipsa de 

sentimente bune, totuşi şi în acest caz rămâne încă destul pen- 

“tru-a face ca el să se feamă de o existenţă divină şi de un viitor. 

Căci, pentru aceasta nu se cere nimic mai mult decât ca el să 

nu poată cel puţin pretexta o certitudine că nu există nicio astfel 

de fiinţă şi nicio viaţă viitoare, ceeace, deoarece ar trebui să se 

dovedească prin simpla rațiune, prin urmare în mod apodictic, el 

ar trebui să demonstreze că, şi una şi alta, este cu neputinţă, 

un lucru pe care niciun om raţional nu-l poate lua asupra sa. 

Aceasta ar fi o credință negativă, care n'ar putea produce, ce-i 

drept, moralitate şi sentimente bune, dar totuşi ar produce ceva 

analog, anume ceva ce ar avea mare putere să oprească izbuc- 

nirea sentimentelor rele, 

Dar este oare aceasta, se va zice, tot ce face raţiunea pură, 

când ea deschide perspective ce trec dincolo de limitele expe- 

rienţei? nimic mai mult decât două articole de credință? Atâta 

ispravă ar fi putut face și intelectul comun fără a cere pentru 

aceasta sfatul filozofilor! i 

Nu vreau să laud aci meritul pe care îl are filozofia pentru 

rațiunea omenească prin trudnica năzuinţă a criticei sale, ad- 

mițând chiar că rezultatul n'ar fi decât negativ; căci despre 

aceasta se va mai găsi ceva şi în Secţiunea următoare. Dar 

cereţi voi oare ca o cunoaştere care interesează pe toți oamenii 

să depăşească intelectul comun şi să vvi-se descopere numai, de 

către filozofi? Chiar reproşul vostru este cea mai bunâ confir- 

mare a exactităţii aserțiunilor de până acuma, deoarece desco- 

  

    

? Mintea omenească are, (aşa precum cred că se întâmplă în nod 

Necesar la orice fiinţă raţională), un interes natural pentru moralitate, 

deşi' acest interes nu este nedivizat şi nici preponderent din punct de 

vedere practic. Intăriţi şi lărgiţi acest interes şi voi veţi găsi raţiunea 

- foarte docilă şi chiar mai luminată pentru a uni cu interesul practic. şi 

interesul speculativ. Dacă însă nu veţi griji ca mai înainte să faceţi „cel 

puţin la mijloc de drum oameni buni, atunci voi nici nu veţi face din-ei 

cândva oameni cu credinţă sinceră. ” 

Kant. Critica Raţiunii Pure 41
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pere ceeace nu se putea prevedea la început, anume că natura, 

în ceeace interesează pe toţi oamenii fără deosebire, nu poate 

fi învinuită de o distribuire părtinitoare a. darurilor ei, şi că. 

cu privire la :scopurile esenţiale ale naturii omenești, filozofia 

cea mai înaltă nu poate conduce mai departe decât o face di- 

xecţia pe care ea a încredinţat-o şi celui mai comun intelect. 

Metodologia. transcendentală 

Capitolul al treilea 

Arhitectonica raţiunii pure 

Prin arhitectonică eu înțeleg arta sistemelor. Cum unitatea 

sistematică este ceeace din cunoaşterea comună face abia ştiinţă, 
adică dintr'un simplu agregat de cunoaşteri un sistem, achitec- 

tonica este deci teoria despre ceeace e ştiinţific în cunoașterea 

noaștră în general, şi ea aparține în acest fel în mod necesar 
metodologiei. Supt cârmuirea rațiunii, cunoaşterile noastre în 

„general n'au voie să formeze o rapsodie, ci ele trebuie să con- 
stitue un sistem în care singur ele pot sprijini şi ajuta scopurile 

esenţiale ale raţiunii. Înţeleg însă prin sistem unitatea cunoaşte- 
„rilor diverse supt o idee. Această idee este conceptul rațional 
„despre forma unui întreg întrucât printr'însul se determină a 
priori atât sfera elementelor diverse, cât şi locul părţilor între- 
olaltă. Conceptul raţional ştiinţific conţine deci scopul şi forma 
întregului ce concordă cu ea. Unitatea scopului la care se ra- 
portează toate părţile şi, în ideea căruia se raportează, şi păr- 

- ţile întreolaltă, face că lipsa oricărei părţi poate fi simțită când 
, se cunosc celelalte părţi, şi că nu poate avea loc niciun adaos 
întâmplător sau mărime nedeterminată a perfecțiunii care n'ar 
avea limitele ei determinate a priori. Intregul este deci arțiculat 

dec întorc Va [e ecerata): sl oate crt eri at susceptionem), dar nu în afară 
(per appositionem), aşa ca şi corpul unui animal, a cărui cre-
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„Ştere nu adaogă niciun membru,ci face, fără a schimba propor- 

“ţiunile, fiecare membru mai puternic şi mai potrivit pentru.sco- 

„purile sale. “ - a 
SN Pentru realizare, ideea are nevoie de a schemă, adică de o 

diversitate şi o orânduirea părţilor cari să fie esenţiale şi deter- 

„Minate a priori din principiul scopului. Schema care nu e schi- 

şată după o idee, adică din scopul principal al raţiunii, ci în 

mod empiric după intenţii ce se prezintă în mod întâmplător, 
(al căror număr nu se;poate şti de mai înainte), dă unitate 
tehnică, acea schemă însă care se iveşte numai în urma unei idei, 
(unde raţiunea dă a priași scopurile şi nu le așteaptă în mod 

empiric), întemeiază unitatea arhitectonică. Ceeace numim noi 

ştiinţă nu.se poate ivi in'mod tehnic, din cauza asemănării ele- 

mentelor diverse sau a întrebuinţării întâmplătoare a cunoaşterii 

in concreto pentru tot felul de scopuri exterioare arbitrare, ci în 

mod arhitectonic în temeiul afinităţii părţilor şi a derivării din- 
te'un unic scop suprem şi intern care face abia posibil întregul, şi 

schema ştiinţei trebuie să conţină schița (monogramma) şi di- 

viziunea întregului în membre în conformitate cu ideea, adică 

"a priori şi trebuie să distingă, în mod sigur şi după princinii, 

acest întreg de toate celelalte. 
Nimeni nu încearcă a înfăptui o ştiinţă fără a avea la bază 

0 idee. Dar în executarea ei, schema, ba chiar definiţia pe 
care o dă el îndată la început despre ştiinţa sa, corespunde 

foarte rar idâii sale; căci aceasta se află în rațiune ca un ger- 

_mene în care toate părţile sunt ascunse încă foarte învălite şi 

abia de cunoscut prin observaţie microscopică. Deaceea ştiin- 

şele, fiind concepute doar toate din punct 'de -vedere al unui 

anumit interes general, nu pot fi explicate şi determinate după 

“xlescrierea ce dă autorul 'lor despre ele, ci după ideea ce o 

găsim întemeiată chiar în rațiune din unitatea naturală a păr- 

ţilor pe cari le-a adunat. Căci atunci se va găsi că autorul 
şi adeseori încă şi urmașii săi cei mai târzii rătăcesc în jurul 

unei idei pe care ei nu şi-au putut-o lămuri lor înşişi şi deci 

_au pot determina conţinutul propriu, articulația (unitatea sis- 
tematică) şi limitele ştiinţei. |
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E rău că numai abia după ce am adunat, ca material de 

construcţie, lungă vreme, după indicaţiunea unei idei ascunse: 

în “noi, în mod 'rapsodic multe cunoașteri cari se raportează la. 

“această idee, ba chiar după ce prin lungă vreme le-am alcă- 

tuit în mod tehnic, abia atunci ne este posibil să vedem ideea. 
într'o lumină mai clară şi să schițăm, în mod arhitectonic, un. 
întreg după scopurile rațiunii. Sistemele par a fi fost formate,. 
“aşa ca viermii printr'o generatio aequivoca, din simpla coa- 

gulare de concepte culese; mai întâi trunchiate, ele devin cu. 

vremea complete; totuş ele îşi aveau toate schema, ca ger-: 

mene primitiv, în raţiunea care se desvoltă numai. Şi deaceea, 

nu numai că fiecare sistem pentru sine este articulat după o. 
idee, ci, pe lângă aceasta, toate sunt unite între olaltă, în mod 
telic, întrun sistem al cunoaşterii omenești iarăş ca membre: 
ale unui întreg şi îngăduesc o arhitectonică a toată ştiinţa o- 
menească, care în această vreme, când acuma atâta material. 

e adunat sau poate fi luat din ruinele unor vechi clădiri sur-- 
pate, nu numai e posibilă, ci nici n'ar prezenta chiar prea mari. 
dificultăţi. Noi ne mulțumim aci cu desăvârșirea operei noastre, 
anume de a schița numai arhitectonica a toată cunoaşterea din. 
rațiune 'pură, şi pornim numai dela acel punct unde rădăcina. 
generală a puterii noastre de cunoaștere se ramifică şi trimite: 
două tulpini din cari una este raţiunea. Inţeleg însă prin ra- 
țiune toată facultatea superioară de cunoaștere şi opun deci. 
raţionalul empiricului. 

Dacă fac abstracţie de tot conţinutul cunoaşterii, conside-- 
 rată- din punct de vedere obiectiv, atunci toată cunoaşterea, 
din punct de vedere subiectiv, este sau istorică sau raţională. 
Cunoașterea istorică este cognitio ex datis, cea raţională însă. 
iognitio ex principiis. O cunoaştere poate fi dată din orice ori- 
gine vrea, ea e totuş istorică pentru cel ce o posedă, dacă el 
cunoaște numai în acel grad şi atâta cât i sa dat din altă. 
parte, fie acuma. că aceasta i s'a dat prin experiență nemijlo- 
cită sau istorisire sau şi prin mijlocul de instrucţiune (de cu- 
noaşteri generale). Deaceea acela care a învățat în mod spe- 
cial un sistem de filozofie, d. ex. sistemul lui Wolff, chiar
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ad 

«dacă ar avea în cap toate principiile, explicaţiile şi dovezile îm- 

preună cu diviziunea întregei doctrine şi ar. putea- număra.. 
toate pe degete, totuş n'ar avea altă cunoaştere: a filozofiei lui: 

"Wolff decât o cunoaştere istorică completă: -el'-ştie» şi: judecă: 
numai atâta cât i-a fost "dat, “Conţestaţi-i o definiţie, atunci el. 

ie” de unde să ia alta. EI s'a format după: o rațiune stră- 

ar puterea 'de- imitație “nu: este puterea 'de creaţiune, 

iadică & cunoaşterea” nu'a'iZvorit la el-din rațiune. şi. deşi: din 

punct de vedere obiectiv 'eă a fost o'cunbaştere raţională, 
'totuş din purict de vedere subiectiv ea este numai istorică. El- 

a prins şi reţinui bine, ădi:ă a învăţat bine şi: este: o 'copier 

în ipsos a unui om viu. Cunoaşteri raţionale, cari: sunt raţie-: 

nale în mod obiectiv, (ădică pot izvori la început numai din. 
propria rațiune” a omului), pot-purta acest nume numai atunci. 

şi în mod subiectiv când au fost scoase din izvoarele generale; 

ale raţiunii,” "de unde poate rezulta şi. critica, ba: chiar reproba=. 

rea celor învăţate, adică numai i când au fost scoase din pria-: 

   

    

cipii. 

Or, toată cunoașterea ' raţionălă este sau o cunoiaştere: dia 

concepte sau o cunoaștere din construcția conceptelor; cea 

dintâi se numeşte filozofică, a doua” inatetnatică. Despre deo-- 

sebirea internă a amândurora am tratat acuma în dapitolul- 

prim. O cunoaştere deci poate fi din punct de vedere obiec- 
tiv filozofică și este totuş din punct de vedere subiectiv. ista- 

zică, cum 'e cazul' la cei inăi mulţi elevi şi la toţi acei cari nu 

“văd nicicând dincolo de şcoală şi rămân toată viața lor elevi, 

Dar este totuş un fâpt curios că “cunoașterea matematică, în», 

-dată ce am învăţat-o, poate avea totuş şi din punct de vedere 
'subiectiv valoarea unei cunoașteri raţionale şi că: în cazul ei nu 

are loc o astfel de deosebire ca la cea filozofică. Cauza este 

că izvoarele cunoașterii din cari învățătorul singur se poate 

adăpă nu se află nicăiri altundeva decât în principiile esen- 

iale şi adevărate ale raţiunii şi că, prin urmare, ele nu pot fi 

scoase "de către elev de altundeva nici contestate cumva, şi: 

ianume pentru faptul că întrebuințarea rațiunii are loc: aci 

numai in concreto, deşi totuş a priori, anume într'o intuiţie
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: Ş . . = seă 

pură şi chiar prin aceasţa lipsită de erori şi pentru că aceasi 

întrebuințare exclude orice înșelare şi orice eroar=. Deci inec . 

toate ştiinţele raţionale Ța- priori) numai matematica singuce 

rate fi învățată, nicicând însă filozofia, (doar în mod istoric/, 

ci, în ce priveşte raţiunea, se poate învăţa cel mult a filozoța- 

Or, sistemul a toată cuncaşterea filozofică este Hlozofa.. 

Trebuie s'o luăm din punct de vedere obiectiv, dacă înţelegea 

prin aceasta modelul aprecierii tuturor încercărilor de a fila- 

zofa. model care trebuie să servească a judeca orice filozofie 

subiectivă ia cărei construcţie este adeseori aşa de variată şi. 

schimbătoare. În acest fel, filozofia este o simplă idee despre 

o ştiinţă posibilă care nu e dată nicăiri in concreto, de care 

însă căutăm a ne apropia pe diferite căi atâta timp până ce 

descoperim singura cărare adevărată, dar mascată foarte mult 

de buruienite senzibilităţii şi până ce reuşim, atât sât e îngă- 

duit oamenilor, să făcem copia, greşită până acuma, asemă- 

nătoare originalului. Până atunci nu. se 'pdate învăţa nicio: Ei 

lozofie; căci unde este ea, cine o posedă, şi pe ce o putem 

cunoaşte? Nu se poate învăţa decât a filozofa, adică a exer- 

cita 'la mâna - unor, încercări acuma existente, talentul” rațiunii 

în laplicarea, principiilor ei generale, totuş- oricând cu rezerva 

dreptului raţiunii, de a examina chiar acele principii la izvoa- 

«ele lor şi de a le confirma sau respinge. . “ 
Până atunci însă, conceptul de filozofie este numai un con- 

cept scolastic, anume un concept despre un sistem al cunoa: 

şterii care nu e căudată decât ca ştiinţă fără a avea ca scop 

alt lucru decât unitatea sistematică a acestei ştiinţe, deci p2ra 

fecţiunea logică a cunoaşterii. Mai «există însă şi un concept 

cosmic (cbnceptus cosmicus) care a fost totdeauna la baza 

acestei denumiri, mai ales când a fost aşazicând personificat 

şi se prezinta ca un prototip în idealul filozofului. Din acest 

punct de vedere filozofia este ştiinţa despre raportul ce-l are 
toată cunoaşterea. cu. scopurile esenţiale ale daţiunii omeneşti 
(teleologia raionis humanae). şi filozoful nu este un artist al 
raţiunii, ci legislatorul rațiunii omeneşti. In acest înţeles, ar fi 
semn de mare trufie dacă cineva s'ar numi pe sine însuş fi-
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Jozof şi ar pretinde că a ajuns să fie egal prototipului, care 
nu' există decât în idee. : 

Matematicianul, fizicianul, logicianul, oricât de strălucite suc- 
cese af putea avea cei dintâi şi în general în cunoaşterea raţio= 

nală „și cei din urmă în special în cunoaşterea filozofică, nu 
sunt totuş “decât artişti ai rațiunii. Mai există un maestru în 

ideal care îi reuneşte pe toţi aceştia şi care se servește de ei 

ca instrumente pentru a favoriza scopurile esențiale ale raţiunii - 

omenești. Pe. acesta singur am trebui să-l numim filozof; dar 

cum e! însuş nu se găseşte totuş -nicăiri, pe când ideea legisla- 
ției sale se întâlneşte pretutindeni în orice rațiune de om, noi 

ne vom ţinea numai de cea din urmă şi vom determina mai 

de aproape ce fel de unitate sistematică prescrie filozofia după 
acest concept cosmic *) din punct de vedere al scopurilor. 

“Scopurile esenţiale nu sunt încă pentru acest fapt scopurile 

supreme, de care fel nu poate exista decât unul singur (când 

e dată o unitate sistematică perfectă a rațiunii). Deaceea ele 

sunt sau scopul final sau scopuri subalterne cari aparţin în 

mod: 'netesar :scopului final ca mijloace. Cel dintâi nu este 
altul decât întreaga menire a omului, şi filozofia asupra a- 

cestei meniri se numeşte morală. În temeiul acestei preferinţe 

pe care o are filozofia morală înaintea tuturor celorlalte achi- 

ziţiuni ale rațiunii, s'a înțeles la cei vechi supt numele de filo- 
zof totdeauna în acelaş timp şi în primul rând moralistul, şi 

chiar astăzi încă aparența exterioară a stăpânirii de sine prin 
rațiune face ca, după o anumită analogie, cineva să fie numit 

filozof cu toată ştiinţa sa mărginită. 

Or, legislația rațiunii omenești (filozofia) are două obiecte, 

natura şi libertatea, şi conţine deci atât legea naturală cât şi 
legea morală '„la început în două sisteme osebite, la sfârșit 

însă într'un singur sistem filozofic. Filozofia naturii. se rapor» 

*) Concept cosmic se numeşte aci acel concept care priveşte 
ceeace interesează pe oricine în mod necesar; prin urmare, -eu determin 

scopul. unei ştiinţe după concepte scolastice, când ea e con: 

siderată ca una din abilităţile potrivite pentru anumite scopuri arbi- 

stare,
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tează la- tot ce este, cea a moravurilor numai la ceeace ar. trebui, 
să fie. e 
-+Toată filozofia însă: este sau cunoaştere din rațiune pură 

sau cunoaştere raționălă din principii empirice... Cea dintâi se 

numeşte: filozofie. pură, a: doua. filozofie empirică. - 
ŞI, filozofia. raţiunii: pure este sau propedeutică (exerciţiu 
preliminar), care. cercetează: puterea, raţiunii. cu. privire la toată 
cunoaşterea pură a priori, şi se numeşțe critică, sau ea este, 
în 'al' doilea -rând, sistemul rațiunii pure (ştiinţă), întreaga 
(adevărata precum şi aparenta) cunoaştere filozofică din ra- 
țiune pură în, înlănțuire sistematică,. şi; se numeşte: metafizică; 
cu toate că acest nume poate fi dat şi întregii filozofii pure 
cuprinzând. și critica, pentru a îmbrăţişa astfel atât cercetarea 
a tot ce poate fi cunostut cândva a priori, cât şi expunerea a, 
ceeace formează un sistem de cunoaşteri filozofice: pure 'de 
acest. fel, dar ceeace se deosebeşte de toată întrebuințarea. em- 
pirică precum şi de toată întrebuințarea matematică a raţiunii. 
Metafizica se împarte în metafizica întrebuințării speculative 
Şi în metafizica întrebuinţări practice a rațiunii pure şi este. 
deci sau metafizică a naturii. sau metafizică a moravurilor. Cea 
„dintâi. conţine toate principiile pure - ale rațiunii din simple 
concepte: (deci cu excluderea matematicei) privind cunoașterea 
teoretică a tuturor..lucrurilor, a doua principiile cari determină. 
a priori şi fac, necesară acționarea şi. neacționarea. Or, mora-: 
litatea este unica legalitate-a acţiunilor. care. poate fi derivată. 
cu. totul a priori din. principii. Deaceea metafizica moravuri- 
lor este cu «adevărat morala pură în care nu se pune la bază 
nicio antropologie, (nicio condiţiune empirică). Metafizica ra- 
țiunii speculative este deci ceeace se numeşte de obicei, în în- 
feles mai restrâns, metafizică; întrucât însă morala pură apar- 
ține totuş deasemeni ramurei osebite a cunoaşterii omeneşti și anume filozofice din rațiune pură, noi îi vom păstra acea de- 
numire, deşi aci o lăsăm la o parte ca nefiind acuma necesară 
pentru scopul nostru. 

E de cea mai mare importanță de a izola cunoașteri cari se deosebesc de altele după gen și origine și de a le împiedica
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«u îngrijire să se, ameștece cu altele .cu cari. de obiceiu. ele sunt, 

pnite în întrebuințare. Ceeace fac chimiştii în. separaţiunea. 
materiilor, geeace fac matematicienii în a, lor teorie pură a mă-,. 

rimilor, filozoful e obligat încă. mai, mult să o, facă, pentru ca, 

să, poată determina în mod sigur partea.pe care o are un, mod: 

osebit de „cunoaştere în întrebuințarea. curentă .a intelecțului,. 
propria ei valoare şi influență. Deaceea raţiunea, omenească, 

decând a cugetat sau mai bine, zis a reflectat, nu sa putut lipsi. 

nicicând, de metafizică, deşi totuş. na putut. să, o..expună, în- 

deajunș purificată de orice element. străin. Ideea. unei, atari şti-. 

ințe e ttaşa de veche ca, şi rațiunea speculativă a omului; şi care, 

rațiune oare nu speculează, fie acuma că. se face în mod. școlastic,. 

sau popular? Totuş trebuie să mărturisim că deosebirea, celor. 

două elemente ale cunoaşterii noastre, din cari unele sunt cu totul, 

a priori în puterea noastră, iar celelalte. pot fi. luate numai a po-. 

Steriori din experiență, a. rămas foarte nelămurită chiar, la. 

gânditori de profesiune şi deaceea na putut înfăptui nicicând 

delimitarea unui fel osebit de cunoaștere, prin urmare nici ade-. 

vărata idee, a unei științe, care, o, ocupat aşa: de lungă vreme. şi. 

așa. de mult raţiunea omenească.. Dacă am zice: metafizica ește,. 

Ştiinţa. despre primele principii ale. rațiunii omeneşti, atunci nu, 

Sar observa prin aceasta un fel cu totul deosebit, ci numai 

un grad mai înalt de generalitate, prin care ea n'a putut fi deci 

deosebită în mod lămurit de ceea ce-i empiric; căci şi între. 

principiile empirice, unele sunt mai generale şi deaceea mai. 

înalte decât altele, şi în seria unei atari ierarhii, (cum nu se. 

face deosebire între ceeace se cunoaşte cu totul a priori şi. 

ceeace se cunoaște numai a posteriori), unde să facem oare 

secţiunea care să 'deosebească prima parte şi membrii supremi 
de partea ulfimă şi membrii, subordonați? Ce sar. zice în cazul, 

când cronologia ar putea însemna epocile lumii numai în felul 

Că le-ar împărți în primele secole şi în cele ce urmează? Apar 

ține secolul al cincilea, al zecelea, etc., tot primelor secole? sar 

întreba. 'Totaşa întreb: conceptul întinderii. aparţine oare N 

tafizicii? Voi răspundeţi: da! Bine, dar şi cel al corpului? 2 

Şi cel al. corpului fluid? Aci vă opriţi miraţi, căci dacă merge,



650.. Metodologia. Cap. 3 

aşă.-mai departe, atunci totul intră în metafizică. De aci se 

vede, că simplul grad al subordonării, (a particularului pi 

general), nu poate determina limitele unei ştiinţe, ci, in cazul 

nostru,  desăvârşita  eterogeneitate şi diferenţa de origine, 

Ceeace „însă, pedealtăparte, mai întuneca încă ideea funda” 

mentală a metafizicei era faptul că ea, ca cunoaştere a priori, 

arată cu matematica o anumită asemănare, care fără îndoială 

că în ce priveşte originea a priori le face olaltă înrudite; dar 

în ce priveşte modul de cunoaştere din concepte la cea din- 

tăi în comparaţie cu felul celei din urmă de a judeca numai 

prin construirea conceptelor a priori, deci în ce privește deo- 

sebirea unei cunoașteri filozofice de cea matematică, se arată 

o eterogeneitate aşa de hotărită, încât, ce-i drept, ea a fost tor- 

deauna aşazicând simțită, dar niciodată n'a putut fi redusă la 

criterii lămurite. Or, -prin- aceasta s'a întâmplat că, greşind 

chiar filozofii în desvoltarea ideii ştiinţei Jor,. prelucrarea ei 
n'a putut avea niciun scop determinat şi nicio direcţie sigură 

şi că ei, dată fiind o schiţă atât de arbitrară, necunoscând dru-- 

mul ce ar avea să-l ia, şi totdeauna-certaţi întreolaltă asupra 

descoperirilor ce fiecare pretindea a fi făcut pe drumul său, 

făcură ca mai întâi alţii să dispreţuiască ştiinţa lor şi sfârşiră: 

prin a o_dispreţui chiar ei înşişi. 

Toată cunoaşterea pură a priori formează deci, cu ajutorul 

osebitei puteri de cunoaştere în care singură își poate avea 

sediul, o unitate osebită, şi metafizica este acea filozofie care: 

are să expună acea cunoaștere în această unitate sistematică. 
Partea ei speculativă, care şi-a însuşit în primul rând acest: 
nume, anume acea parte pe care o numim metafizică a naturii, 

şi care cumpenește totul, întrucât este, (nu ceeace ar trebui să 

fie), din concepte a priori, se împarte deci după cum urmează- 

Metafizica aşazisă în înţeles mai restrâns se compune din 
filozofia transcendentală şi din fiziologia rațiunii pure. Cea din- 
tâi consideră numai intelectul şi raţiunea însaş într'un sistem: 

a) tuturor conceptelor şi principiilor cari se raportează la o- 
biecte în general, fără a admite obiecte cari ar fi date (ontolo- 

gia): a doua considetă natura, adică ansamblul obiectelor date.
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(fie acuma că sunt date simțurilor sau, dacă vrem, unui alt: 
mod de intuiţie), şi este deci“fiziologie (deşi numâăi rationalis).: 
Or, întrebuinţarea raţiunii în: dceastă contemplare raţională a: 
naturii este sau fizică sau hyperfizică, sau mai bine zis: sau. 
imanentă sau transcendentă. Cea dintâi are ca obiect natura, 
în măsura ce cunoașterea ei poate fi aplicată în experienţă (in: 
concreto), a doua are ca scop acea legătură a obiectelor ex-- 

„_Perienţei care depăşeşte toată experienţa. Această  fiziologie- 
transcendentă are prin urmare ca obiect sau o legătură internă. 
sau o legătură externă, cari însă amândouă trec dincolo de: 
experiența posibilă; cea dintâi este fiziologia întregii naturi, 
adică cosmologia transcendentală, cea din urmă este fiziologia. 
unirii întregei naturi cu o fiinţă deasupra naturii, adică feolo-- 
gia transcendentală. 
Fiziologia imanentă consideră dimpotrivă natura ca ansam-: 

blu al tuturor obiectelor simţurilor, deci -aşa cum ne est& dată: 
nouă, dar numai după condițiuni a priori supt cari ea în ge- 
neral ne poate fi dată. Există însă numai două feluri de: 
obiecte ale ei: 1. Cele ale simţurilor externe, .deci ansamblul: 

„âcestora, nătură corporală. 2, Obiectul simțului intern, su-- 
fletul, şi după conceptele lui fundamentale în general, natura: 
Cugetătoare, Metafizica naturii corporale se numeşte fizică, 
dar, deoarece ea are să conţină numai principiile cunoaşterii 
ei a priori, fizică rațională. Metafizica naturii cugetătoare se- 
numeşte psihologie, şi din cauza amintită chiar acuma se va: 

înţelege aci numai cunoaşterea ei rațională. 

Prin urmare, întreg sistemul metafizicei se compune din” 
Patru părți principale: 1. Ontologia ; 2. Fiziologia rațională ; 

3 Cosmologia raţională; 4. Teologia raţională. Partea a doua, 
anume fiziologia raţiunii pure, cuprinde două diviziuni, physica 

rationalis +) şi psychologia rationalis. 
a 

AR
 

sta ceeace se nu” 

mult ma” 

  

”) Să nu se creadă cumva că eu înţeleg prin acea i 
iveste de obicei physica generalis, şi care este mai separă în: 
tematică decât filozofie a naturii. Căci metafizica naturii 2 EP ceştert: 

întregime de matematică, şi e chiar departe de a oferi atâ ca eu Dl. 

întinse ca aceasta, dar este totuş foarte importantă cu Pri
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însăşi, aceaştă diviziune; « ea este, deci arhitectonică, în conformi- 

tate, cu, scopul ei esenţial, şi nu numai, tehnică, adică. stabilită 

după afinități. observate din întâmplare, şi alcătuită aşazicând 
într un noroc; dar tocmai deaceea ea este neschimbată şi legis- 

latoare,. Se găsesc însă aci unele puncte, cari ar putea de- 

ştepta, îndoieli, şi ar, utea slăbi convingerea despre legalita- 

- : ” str 

L ştepta. oare. o , cunoaștere a piiori,. 

deși o. metafizică despre obiecte întrucât ele sunt date sim- 

urilor noastre, deci a posteriori? şi cum se poate oare cunoaște 

natura. lucru ilor după principii a. priori şi cum se poate ajunge 

fiziologie rațională? Răspunșul este: noi nu luăm din ex- 

petienţă nimic mai mult decât e necesar pentru a ni se da un 

„obiect fie al simțului extern, fie al simțului intern. Primul lucru” 

se întâmplă prin “simplul concept de materie . (întindere im- 
penetrabilă și fără viaţă), al doilea prin conceptul unei ființe 

cugetățoare. (în. reprezentarea internă empirică „Eu. cuget: "). 

Dealtminteri, în toată metafizica acestor obiecte, noi am trebui 

„să renunțăm cu desăvârşire la toate principiile - empirice. cari, 

-pe deasupra. conceptului, ar mai putea adăoga .vreo experienţă, 
pentru a judeca ceva de aci asupra aceştor obiecte. 

„În al, doilea rând: unde rămâne oare psihologia empirică, 

care a ocupat totdeauna locul ei în metafizică şi dela care s'au 

„aşteptat în timpurile noastre aşa de mari lucruri pentru lămu: 

rirea acestei ştiinţe, după ce se pierduse nădejdea de a înfăptui 

.a priori ceva de seamă? Eu răspund: ea intră acolo unde tre- 

buie pusă fizica propriu zisă (empirică), anume înspre partea 

filozofiei aplicate, pentru care filozofia pură conţine principiile 
a priori, care deci trebuie unită fără îndoială cu cea dintâi, 

    

      

  

tica cunoaşterii intelectului pur în general aplicabilă” la natură; în lipsa 
„acestei metafizici, chiar matematicienii, legându-se de anumite concepte 
cornune, în realitate totuş metafizice, au împovărat, fără 'a observa, fizica 

“cu” "ipoteze cari dispar înaintea unei critice a acestor principii, fără a se 
Za ot (mirare ca câtuş de puţin întrebuinţarea matematicei în 

, inţare care este cu totul indispensabilă). i
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dar nu trebuie confundată cu ea. Aşadar psihologia” enipirică: 

trebuie exilată cu desăvârşire din metafizică şi ea este acuma 

cu desăvârşire exclusă din ea prin ideea acestei ştiinţe. Totuş,. 

după obiceiul scolastic, vom trebui să-i mai îngăduim aci,. 

(deşi numai ca episodă), un locşor şi anume pentru "motive 

economice, dat fiind că ea încă nu e așa de bogată pentru ca 

să constitue singură un studiu, şi totuş e prea importantă pen- 

tru ca să fie eliminată cu totul sau să fie anexată altundeva. 

unde ar găsi încă mai puţină afinitate decât în metafizică. Ea. 

este deci numai un străin primit de atâta vreme căruia i se 

acordă o şedere vremelnică, până ce va putea intra în locuinţa. 

sa proprie într'o antropologie expusă pe larg. 

Aceasta este deci ideea generală a metafizicei, care, prin. 

faptul că la început s'a aşteptat dela ea mai “mult decât i se 

poate cere cu dreptate, astfel că un timp oarecare toată lumea. 

se legăna în aşteptări plăcute, a căzut la urmă în dispreț ge- 

neral, când toţi s'au găsit înşelați în nădejdea lor. Din tot 

cursul criticei noastre ne vom fi convins îndeajuns că, deşi 

metafizica nu poate fi fundamentul religiunii, totuş ea trebuie: 

să rămână intactă ca un val de apărare al ei, şi că raţiunea 

omenească, care acuma prin direcţia naturii sale este dialectică, 

nu se poate lipsi nicicând de o astfel de ştiinţă care o înfrâ- 

nează şi care, printr'o cunoaştere de sine ştiinţifică şi cu totul 

lămurită, oprește pustiirile pe cari o rațiune speculativă lipsită- 

de legi le-ar produce dealtfel în mod absolut inevitabil în mo- 

rală precum şi în religie. Putem fi deci siguri că, oricât de re- 

fractari sau dispreţuitori s'ar şi arăta aceia cari ştiu a aprecia. 

o ştiinţă nu după natura ei, ci numai din efectele ei contin- 

gente, noi ne vom întoarce totdeauna la ea câ la o amantă cer- 

tată cu noi, dat fiind că raţiunea, cum aci e vorba de scopuri 

esenţiale trebuie să lucreze fără răgaz sau pentru dobândirea.- 

unei cunozşteri tereinice au pentru distrugerea unor cunoa- 

şteri bune acuma existente, | - 

Metafizica deci, atât a naturii cât şi a moravurilor, mai ales 

critica raţiunii ce se încumetă a zbura cu aripi proprii, care 

critică precedează în calitate de exercițiu preliminar (ca pro-
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; pedeutică), constituesc cu adevărat ele singure ceeace putem 

-numi filozofie în adevăratul înţeles al cuvântului. „Aceasta ra- 

:portează totul la înţelepciune, dar pe calea științei, singura "cala, 

„care, odată deschisă, nu se astupă nicicând şi nu îngădue nici 

sun fel de rătăciri. Matematica, ştiinţa naturală, chiar cuno- 

„ştinţa empirică a omului au o înaltă valoare ca “mijloc, în cea 

„mai mare parte pentru scopuri contingente, însfârşit însă totuşi 

„pentru scopuri necesare şi esenţiale ale omenirii, dar atunci 

numai prin mijlocirea unei cunoașteri raţionale din simple con- 

-cepte, care, oricum am numi-o, nu este bine zis nimic decât 

„metafizică. | Ia | 

Chiar de aceea metafizica este şi desăvârşirea a toată cul- 

tura raţiunii omeneşti, care este indispensabilă chiar lăsân- 

.du-se la o parte influenţa ei ca ştiinţă asupra unor anumite 

„scopuri determinate.. Căci ea consideră rațiunea după elemen- 
„tele ei şi maximele ei supreme cari trebuie să fie chiar la baza 

- posibilităţii unor ştiinţe şi la baza întrebuinţării tuturor. Faptul 
-că ea, ca simplă speculaţiune, servește mai mult pentru a îm- 

_„piedeca. erori decât pentru a lărgi cunoaşterea nu scade va- 

loarea ei, ci dimpotrivă îi dă demnitate şi autoritate prin func- 
iunea cenzurii care asigură ordinea şi armonia generală, ba 

-<hiar bunăstarea republicei ştiinţifice şi care opreşte lucrările 

ei îndrăzneţe şi rodnice. de a se depărta de scopul principal, 

fericirea universală. 

Metodologia transcendentală 

Capitolul al patrulea 

Istoria raţiunii pure 

Acest titlu stă aci numai pentru a însemna un loc care mai ră- 

anâne în sistem şi trebuie umplut mai târziu. Mă mulțumesc 
-de a arunca o privire repede, dintr'un punct de vedere numai 

 “transcendental, anume din punct de vedere al naturii raţiunii
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| pure,asupra ansamblului lucrărilor ei de până acuma, ceeace 
„fără îndoială imi reprezintă clădiri dar numai în ruine. 

___E destul de remarcabil, deși fireşte nici nu se -putea întâm- 
“pla altfel „că oamenii în copilăria filozofiei au pornit de acolo 
“unde nouă acuma ne-ar plăcea mai bine să sfârşim, anume 

„âu început a studia mai întâi cunoaşterea lui Dumnezeu şi 

nădejdea sau chiar natura unei alte lumi. Oricât de grosolane 

„au fost ideile religioase introduse prin vechile obiceiuri cari 
_zămaseră încă din starea barbară a popoarelor, aceasta nu îm- 

piedecă clasa mai luminată de a se consacra unor cercetări li- 

bere asupra acestui obiect, şi se înţelese lesne că nu poate 

„exista un mod mai temeinic şi sigur de a plăcea puterii nevă- 

zute care cârmueşte lumea pentru a. fi fericit cel puţin într'o 
altă lume decât buna conduită. Deaceea, teologia şi morala 

erau cele două motive sau 'mai bine zis: cele două puncte de 
zaportare pentru toate cercetările raționale abstracte cărora oa- 

„.menii nicicând n'au mai încetat să se dedice. Cea dintâi era 
„totuși bine zis ceeace atrase raţiunea numai speculativă în- 

„xetul cu încetul înspre o ocupaţie care, supt numele de meta- 

fizică, deveni în urmă aşa de celebră. 
Nu vreau să specific acuma timpurile în cari se înfăptui 

Cutare sau cutare schimbare a metafizicei, ci vreau să expun 
numai, într'o schiță repede, diferenţa ideii care a prilejuit revo- 

luţiunile principale. Şi aci eu găsesc un scop întreit în vederea 

căruia au avut loc cele mai importante schimbări pe această 

“scenă de luptă. 
1. Cu privire la obiectul întregei noastre cunoaşteri raţionale 

unii filozofi au fost numai senzualişti, alţii numai intelectualişti. 

Epicur poate fi numit cel mai celebru filozof senzualist, Platon 

cel mai celebru filozof intelectualist. Această deosebire a şco- 
lilor însă, ori şi cât de subtilă este, a început acuma în cele 

mai îndepărtate timpuri și s'a menţinut lungă vreme fără în- 

trerupere. Filozofii şcolii dintâi afirmau: că numai în obiectele 

Simțurilor este realitate, toate celelalte nu sunt decât imagina- 

ie; cei din cealaltă şcoală ziceau dimpotrivă: în simţuri nu € 

nimic decât aparență, numai intelectul cunoaşte ceea ce-i ade-
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vărat. Dar pentru aceasta, cei dintâi nu contestau totuş con- 

ceptelor. intelectului realitatea, dar ea era pentru ei numai 
logică, la ceilalţi însă imistică. Cei dintâi îngăduiau concepte 

intelectuale, dar admiteau obiecte numai senzibile. Aceştia ce- 

reau ca adevăratele obiecte să fie. numai inteligibile, şi susți- 

neau o intuiție prin intelectul pur, neînsoţit de simţuri şi, după. 

părerea lor, numai turburât de simţuri. 
2. Cu privire la originea cunoaşterilor pure ale raţiunii, fiind. 

vorba dacă ele sunt derivate din experienţă, sau îşi au izvorul, 
în mod independent de experienţă, în rațiune. Aristotel poate 
fi considerat ca șef al empiriştilor, Platon ca cel al noologiştilor. 

Locke, care, în timpurile mai noui, îi urmă celui dintâiu, şi 
Leibniz, care îi urmă celui din urmă, (deşi depărtându-se în- 

deajuns de sistemul lui mistic), n'au putut totuş ajunge, în 

„acest conflict;să dea o hotărire. Epicur procedă cel puţin, la 
rândul său, în mod cu mult mai consecvent în sistemul său sen- 

zualist, (căci, în raţionamentele sale, el nu depăşi nicicând li- 

miteie experienței), decât Aristotel și Locke, (mai ales însă. 

acesta din urmă), care, după ce derivase toate conceptele şi 
principiile din experiență, merge aşa de departe în întrebuin- 

ţarea lor încât susţine că existența lui Dumnezeu şi nemurirea. 

sufletului, (deşi amândouă obiecte se află cu totul în afară. 

de limitele experienţei posibile), se pot dovedi în mod totaşa de 
- evident, ca şi o teoremă matematică oareceare. | 

3. Cu privire la metodă. Pentru ca să numim ceva metodă, 
acest ceva trebuie să fie un procedeu după principii. Or, me- 
toda ce domneşte acuma în acest ram de cercetare o putem. 
diviza în naturalistă şi ştiinţifică. Naturalistul raţiunii pure îşi 
ia ca principiu că prin raţiunea comună fără ştiinţă, (pe care 
el o numeşte rațiune sănătoasă), se poate face, cu privire la 
cele mai înalte chestiuni cari formează problema metafizică, 
mai multă ispravă decât prin speculațiune. El afirmă deci că 
mărimea şi depărtarea lunii se poate determina în mod mai 
sigur măsurând cu ochiul decât prin lungi calcule matematice. 
E simplă misologie, redusă la principii şi, ceea ce-i de tot ab- 

* surd, neglijarea tuturor mijloacelor tehnice recomandată ca o.
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metodă proprie pentru lărgirea cunoaşterii noastre. Căci în 

ceeace priveşte pe cei ce sunt naturalişti din lipsa de pricepere 

mai bună, nu li se poate atribui cu drept nicio vină. Ei urmează 

rațiunea comună fără a se lăuda cu ignoranța lor ca o metodă 

care ar fi să conţină secretul de a scoate adevărul din fântâna 

adâncă a lui Democrit. Quod sapio, satis est mihi; nbn ego 

Curo, esse quod Arcesilas aerumnosique Solones, Pers. este 

deviza lor, cu care ei pot trăi veseli şi demni de aprobare, fără 

a se îngriji de ştiinţă şi fără a-i turbura opera. 
Or, în ce priveşte pe cei ce observă o metodă ştiinţifică, ei 

au aci alegerea de a proceda sau în mod dogmatic sau sceptic, 
în toate cazurile însă totuş ei au obligaţiunea de a proceda în 

mod sistematic. Numind aci pe celebrul Wolff pentru cei din- 
tâiu, iar pentru cei din urmă pe David Hume, eu mă pot scuti, 
după scopul meu prezent, de a-i numi pe ceilalţi. Calea crifică 

este singura care mai este deschisă. Dacă cetitorul a avut plă- 

cerea şi răbdarea de a o parcurge în societatea mea, el poate 

să judece acuma, ori de, în cazul când i-ar plăcea să dea şi 
contribuția sa pentru a preface această cărare în drum mare, 

ceeace atâtea secole n'au putut înfăptui nu s'ar putea desăvârşi 

încă înainte de scurgerea secolului de faţă: anume ori de nu 

S'ar putea aduce la deplină mulțumire raţiunea omenească în 

ceeace a ocupat totdeauna, până acuma însă înzădar, dorul ei 

de a şti, 

  

Kant. Critica Raţiunii Pure. 42
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