Zwrot antyheglowski we wczesnej filozofii niemieckiej XIX wieku
Filozofia na początku XIX wieku nie miała zbyt dobrej opinii. Przez ferment językowy,
spowodowany dominacją myśli Hegla, Fichtego i Schellinga, miała opinię bezsensownej
paplaniny czy niepraktycznych spekulacji. Powoli sytuacja jednak zmienia się, 14 listopada
1831 roku, podczas epidemii cholery w Berlinie, umiera Georg Wilhelm Friedrich Hegel, datę
tę wskazuje się jako odwilż, koniec dominacji idealizmu niemieckiego 1. Filozofia Schellinga
nie umiała oddziaływać równie silnie, co jego poprzednika, a w efekcie zaczynał się odwrót
filozofii typowej dla romantyzmu, ustępując powoli miejsca scjentyzmowi zwolenników
Comte’a, a obok niego wulgarnemu materializmowi 2. Wydarenia tego okresu ten sprawiły, że
zawzięci przeciwnicy Hegla zaczynali dochodzić do głosu, w swoich polemikach z
heglistami, bronili filozofii Kanta przed zaliczeniem w poczet idealistów niemieckich.
Spośród nich, należy wymienić przede wszystkim: Arthura Schopenhauera (1788 – 1860),
Jakoba Friedricha Friesa (1773-1843), Johanna Freidricha Herbarta (1776-1841), Friedricha
Eduarda Beneke (1798-1854) oraz Bernarda Bolzano (1781-1848) 3. Dość osobhliwe miejsce
wśród nich zajmuje Friedrich Adolf Trendelenburg (1802 – 1872), przeciwnik heglizmu oraz
inicjator studiów nad Arystotelesem, próbując wskrzesić filozofię Stagiryty 4. Filozofowie z
opozycji antyheglowskiej zwracali uwagę na niezrozumienie myśli filozofa z Królewca,
upowszechnionej w Wykładach z historii filozofii Hegla 5. Swoimi rywalizacjami z uczniami
Hegla, myśliciele ci, przygotowywali grunt pod powstanie neokantyzmu, nie zawsze
wyrażając się z misjonarską apologetyką o filozofii Kanta, czasem nawet krytykowali jego
filozofię, poszerzając ją o nowe elementy6.
Pierwszym, który to zauważył był Arthur Schopenhauer, walczący z wyjątkowym
zapałem przeciwko myśli Hegla, nie stroniąc od epitetów w stronę swoich adwersarzy.
Filozofię kantowską uzupełnił, wprowadzając do niej elementy myśli wschodniej i filozofii
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krytyki ewolucji Jean-Baptiste’a Lamarcka 7. Krytyka ta była podjęta z jego koncepcji
wszechobecnej Woli do Życia (a raczej „chęci/pędu do życia”, jeżeli weźmiemy pierwotne,
bliższe myśli Schopenhauera, znaczenie niemieckiego Wille), występującej w różnych
aspektach rzeczywistości antycypowała myśl Charlesa Darwina 8. Pomimo swojej krytyki i
podkreślenia wagi filozofii Kanta, nawoływań do zawrócenia w sposobie filozofowania, nie
można przyznać Schopenhauerowi zbyt dużej roli w sporze z heglistami. Jego filozofia
znalazła dopiero oddźwięk w połowie lat 50, gdy spór z idealistami został zastąpiony sporem
z materialistami 9. Pomimo tego głos Schopenhauera jest ważny z perspektywy historycznej,
którą odegrał wpływami w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza na fenomenalizmie Ernsta
Macha 10.
Wierniejszym myśli Kanta był inny, współczesny Schopenhauerowi, krytyk Hegla, J. F.
Fries. W swojej recepcji myśli filozofa z Królewca, stara się pogodzić jego myśl z poglądami
Fichtego, na samopoznanie Ja. W efekcie wprowadza do filozofii poglądy psychologizujące
lub antropologizujące aprioryzm. Jest to logiczna konsekwencja dążenia do uzasadniania
każdego zdania teorii za wszelką cenę. Problem ten zauważył Karl Raimund Popper,
odwołując się właśnie do poglądów Friesa, nazywając trylemat jego imieniem. Jego
problematyka polega na trym, że w dążeniu do uzasadnienia każdego zdania danej teorii
wiedzy, uzasadnienie w danych zmysłowych wytwarzanych przez organizm, czyli
psychologizm, albo przyjmujemy zdania oczywiste i niepowątpiewalne (dogmatyzm), albo
godzimy się na regres w nieskończoność 11.
Uczeń Friesa, F. E. Beneke, kontynuując psychologizm swojego nauczyciela, wskazuje na
cel filozofii, którym jest teoria poznania.

Za myślą Kanta wskazuje na niemożność

rozwiązania problemów metafizycznych, którymi zajmowała się tradycyjna filozofia. Teorię
poznania rozumie jednak już przez pryzmat psychologii, co skutuje tym, że toerię i krytykę
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doświadczenia rozumie właśnie na tym gruncie. Filozofia, jego zdaniem, jako nauka nauk,
powinna stac się psychologia stosowaną 12. Podobnie jak Schopenhauer, co zauważa A. J.
Noras, oboje wpisują się w historię, bardziej jako krytycy idealizmu niż jako prekursorzy
neokantyzmu 13.
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