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LESZEK KOPCIUCH
(Lublin)

MULTIKULTURALIZM, WARTOŚCI
ORAZ RELATYWIZM I (LUB) PLURALIZM

W kontekście wydarzeń, które zdominowały ostatnie lata w sferze polityczno-społecznej, staje się zrozumiałe, że pojęcie „kryzys” mocno usadowiło się
w języku teoretycznym i praktycznym. Fenomen ten prezentuje się zarówno
w analizach prowadzonych przez politologów, ekonomistów, analityków wojskowych, socjologów, filozofów i innych badaczy, jak również w ocenach wysuwanych przez samych aktywnych i biernych uczestników sfery publicznej – we
wszystkich jej rodzajach. Co prawda, jak sądzę, kryzysy są permanentnym elementem ludzkiego życia (indywidualnego i ponadindywidualnego)1, niemniej
trudno byłoby kwestionować skalę oraz zagrożenia powodowane przez kryzysy
współczesne. Tym bardziej posłużenie się tym terminem w liczbie mnogiej to
nie przypadek: można dziś mówić o kryzysie emigracyjnym, kryzysie w UE
związanym z tzw. brexitem, kryzysie politycznym w relacjach między Zachodem
a Rosją, kryzysie w postaci przybierającęj fali terroryzmu, kryzysach ekonomicznych, finansowych, moralnych, ekologicznych, światopoglądowych itd. Można
podawać różne szczegółowe kryteria w celu wyróżnienia odmiennych typów
1

54.

Pisałem o tym w książce Kryzysy, kreatywność i wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 31–
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kryzysów. Rozumiane materialnie, kryzysy mają swoją odmienną istotę i specyfikę. Pod względem formalnym występują w nich jednakże podobieństwa oraz
ważne rysy wspólne2. Do nich zaś należy także okoliczność, że wielkie kryzysy
kwestionują wielkie idee, zwłaszcza, choć nie tylko, te leżące u podstaw konkretnych społeczno-kulturowych obiektywizacji w instytucjach, poglądach
i świadomości społecznej. Nawet jeśli powyższa zależność mogłaby się najpierw
wydać zwykłą tautologią, to ma jednak wyraźne i ważne konsekwencje dla rozumienia współczesnych przemian i zagrożeń. Przejawia się bowiem również
w zakwestionowaniu idei multikulturalizmu jako formy bycia w kulturze.
Już na wstępie trzeba jednak podkreślić, że termin „multikulturalizm” – gdy
wziąć pod uwagę konstytutywną dlań ideę wielości – może być w różny sposób
rozumiany, nie jest pojęciem jednoznacznym; nie nazywa zjawiska prostego, lecz
raczej fenomen wielowymiarowy. Po pierwsze, można wyróżnić multikulturalizm rozumiany jako stan faktyczny, tj. pewien określony stan rzeczywiście się
dokonujących społecznych, politycznych, kulturowo-cywilizacyjnych struktur
i zależności. W tym zaś, po drugie, należałoby wydzielić multikulturalizm rozumiany jako współistnienie wielkich, odrębnych całości kulturowo-cywilizacyjnych (szerszym kontekście procesów globalizacji) oraz – po trzecie – jako współistnienie obok siebie elementów heterogenicznych kulturowo – ale już w obrębie
takich całości kultowych (np. państw czy narodów). Po czwarte, wchodziłoby
jeszcze w rachubę rozumienie, w którym multikulturalizm oznacza interkulturalizm3 lub, by użyć innych pojęć, hybrydyzację lub kreolizację kultury4. Po piąte,
multikulturalizm może być rozumiany nie jako procesy faktycznie się dokonujące (w jednym ze wskazanych wyżej sensów), lecz jako pewien teoretyczny program praktyki społecznej, w którym wskazuje się na w określony sposób uzasadnioną potrzebę wytwarzania takich rozwiązań społeczno-politycznych, które
będą tworzyły grunt dla pokojowego współistnienia obok siebie elementów
Na temat formalnego i materialnego rozumienia kryzysu por. tamże, s. 45–54.
Por. K. Krzysztofek, Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, „Studia Europejskie” 2003, nr 1, s. 77–78.
4
Por. A. Nobis, Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz, Wyd. UWr, Wrocław
2014, s. 44–49.
2
3
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o odmiennej kulturowo-cywilizacyjnej proweniencji. Wymienione sensy tworzą
wyraźnie układ dwuczłonowy. Po jednej stronie znajdują się sensy deskryptywne
(1–4), po drugiej sens normatywny (5). Sensy deskryptywne wydobywają różne,
faktycznie się urzeczywistniające oblicza wielokulturowości, podczas gdy sens
normatywny traktuje o tych jej wersjach, którym przysługuje charakter czegoś,
co powinno być.
Tym, co interesuje mnie w poniższych rozważaniach, nie jest jednak kwestia definicji multikulturalizmu. Nie wchodzę zatem w możliwe szczegółowe
rozróżnienia pomiędzy multikulturlizmem a wielokulturowością. Interesuje
mnie raczej to, co stanowi tutaj rdzeń czy też fundament. Tym zaś, z jednej
strony, jest pogląd podkreślający wielość i różnorodność wartości – przejawiające
się w konkretnych programach i faktycznych rozwiązaniach kulturowych. Tak
rozumiany rdzeń (lub fundament) można wytropić we wszystkich wskazanych
wyżej sensach multikulturalizmu. Ale jest też drugi element tego rdzenia. Jest
nim – w przeciwwadze do wielości i różnorodności – jedność i jednorodność.
Określony stosunek tych określeń, pewna ich korelacja, częściowe wykluczanie
się, ale też częściowe konieczne wzajemne powiązanie, nawet jeśli różne na różnych poziomach, stanowią zasadniczy aksjologiczny element idei multikulturalistycznej.
Ważny jest również, by już na wstępie zauważyć fakt, że mulikulturalizm
nie jest ideą „samotniczą”, którą można by rozpatrywać w izolacji i oddzieleniu
od innych ważnych idei. Wiąże się z innymi przekonaniami – z tymi, które ją
fundują, jak również z tymi które z niej wynikają. Są to przykładowo następujące idee:
1) Pozytywna idea różnorodności jako stanu wartościowego;
2) Negatywna idea różnorodności jako stanu anty-wartościowego;
3) Pozytywna idea jednorodności jako stanu wartościowego;
4) Negatywna idea jednorodności jako stanu anty-wartościowego;
5) Idea pozytywnej wartości wielości (pozytywnej wartości pluralizmu);
6) Idea negatywnej wartości wielości (negatywnej wartości pluralizmu);
7) Idea pozytywnej wartości relatywności – w odniesieniu do wartości negatywnych (dobrze gdy wartości negatywne, np. nieakceptacja różno-
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rodności, są tylko względne, gdyż łatwiej wówczas uzasadnić teoretycznie i praktycznie ich nieobowiązywalność);
8) Idea negatywnej wartości relatywności – przede wszystkim w przypadku
wartości pozytywnych (niedobrze gdy wartości pozytywne, np. wartość
różnorodności, są tylko względne, gdyż trudniej wówczas uzasadnić ich
obowiązywalność; względna, a więc i nieobowiązywalna może być wtedy
sama idea pozytywnego charakteru wielokulturowości; także liberalizm
będzie miał wtedy kłopot z autouzasadnieniem);
9) Odróżnienie wartości podstawowych (fundamentalnych) i niepodstawowych (niefundamentalnych);
10) Idea racjonalności ludzkich motywów i sposobów decydowania;
11) Optymistyczna idea człowieka jako istoty nastawionej na kompromis,
rozwiązania nie-siłowe i tolerancję (w różnych jej, niższych i wyższych
rodzajach);
12) Pozytywna aksjologicznie idea racjonalności;
13) Pozytywna aksjologicznie idea tolerancji i kompromisu;
14) Praktyczne lub teoretyczno-praktyczne rozumienie roli człowieka i jego
działalności w biegu przemian społeczno-historycznych.
Odrębnego komentarza5 wymaga w tym zestawieniu odróżnienie (9) wartości podstawowych i niepodstawowych. Najpierw dlatego, że jest ono zasadnicze zarówno dla multikulturalizmu, jak i dla liberalizmu. A następnie dlatego, że
choć jest sformułowane w nawiązaniu do podziału pochodzącego od Nicolaia
O wartości jednorodności i różnorodności będzie mowa w dalszych partiach tekstu. Por.
też analizy, które na ich temat (w kontekście problematyki globalizacyjnej) przeprowadziłem
w artykule Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych), „Kultura–Historia–Globalizacja” 2015, nr 18, s. 121–137. Na temat mojego rozumienia
tolerancji por. Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 239–248. Na
temat racjonalności ludzkiej natury w kontekstach historiozoficznych por. Z. J. Czarnecki, Wartości i historia. Studia nad refleksją filozoficzną o ludzkim świecie, Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 76–
130. Na temat modelu praktycznego, teoretycznego i teoretyczno-praktycznego pisałem w kilku
opracowaniach, między innymi w książce Szkice systematyczne z filozofii dziejów, dz. cyt., s. 43–55,
oraz w artykule Filozofia dziejów a światopogląd (S.I. Witkiewicz, F. Znaniecki, F. Koneczny), [w:]
S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek (red.), Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej,
Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 227–237.
5
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Hartmanna, to wprowadza pewną jego modyfikację. Kryterium, którym Hartmann posłużył się w celu odróżnienia wartości mocnych i wysokich, był typ
przeżyć motywowanych przez wiedzę o realizacji lub nierealizacji wartości.
Wartość jest można wtedy, gdy jej nierealizacja motywuje oburzenie i jakiś rodzaj potępienia, zaś jej realizacja nie wzbudza mocnej, specjalnie artykułowanej
aprobaty czy zachwytu. Z kolei wartości wysokie, gdy są urzeczywistnione,
wzbudzają tego typu aprobatę i zachwyt, ale gdy pozostają niezrealizowane, to
nie budzi to specjalnie artykułowanej dezaprobaty i oburzenia6. By posłużyć się
przykładem: wartość podejmowania efektywnej i prowadzącej do wielkich odkryć pracy naukowej jest wysoka, ale nie mocna; widać to choćby w fakcie, że
nie piętnujemy tych osób, które nie parają się taka pracą.
W podziale tutaj proponowanym realizacja wartości podstawowych jest po
pierwsze fundamentem dla możliwości realizacji wartości niepodstawowych. Po
drugie, ich nierealizacja motywuje oburzenie i dezaprobatę, gdyż owa nierealizacja uniemożliwia urzeczywistnianie wartości niepodstawowych. Realizacja wartości niepodstawowych jest ufundowana w realizacji wartości podstawowych.
Ich realizacja nie wzbudza specjalnie artykułowanej aprobaty lub zachwytu, jednakże blokowanie ich realizacji wzbudza dezaprobatę. Tak zdefiniowana różnica
pozwala ująć od strony wartości zarówno to, co w multikulturalizmie różnorodne, jak i to, co ma charakter jednorodny. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że
rezygnacja z kryterium „zachwytu” wobec pozytywnej realizacji wartości wysokich oraz zastąpienie go dezaprobatą wobec blokowania ich realizacji pozwala
uchwycić konstytutywna dla multikulturalizamu (jak i dla liberalizmu) obojętność wobec realizacji wartości niepodstawowych, o ile tylko nie są one niezgodne z wartościami podstawowymi. Wreszcie ważne jest również to, że pozostawienie kryterium emocjonalistycznego (dezaprobata wobec blokowania realizacji
wartości niepodstawowych) pozwala zachować specyficzny sposób ujawniania
się wartości w świadomości.
Pewnym zawartym w takim podziale kłopotem, co trzeba wyraźnie skonstatować, mogłaby być okoliczność, że dezaprobata wobec blokowania urzeczyPor. N. Hartmann, Ethik, wyd. 4 niezmienione, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962,
s. 276–278.
6
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wistniania wartości pojawiałby się także w odniesieniu do wartości nazwanych
wyżej wartościami podstawowymi, obok dezaprobaty wobec po prostu ich nierealizacji, co mogłoby być interpretowane jako zamazanie różnicy między wartościami podstawowymi i niepodstawowymi. Oba te warianty, choć pobieżnie
wyglądają na zbliżone, są jednak w istocie różne. W przypadku wartości podstawowych dezaprobata kieruje się zarówno do ich nieurzeczywistnienia, jak i do
jego blokowania. W przypadku wartości niepodstawowych mamy do czynienia
z dezaprobata tylko w odniesieniu do blokowania ich realizacji.
Zarysowane wyżej zestawienie wartości świadczy, że idei multikulturalizmu
nie sposób odmówić pozytywnego charakteru. Realizuje się w niej mnogość
wartości, ich przykładem mogłyby być choćby te wyżej wymienione. Idea ta jest
również pozytywna, bo jest związana z osiągnięciem zawartym w idei liberalizmu. Ta druga jest osiągnięciem, gdyż z jednej strony wiąże w sobie urzeczywistnienie wielu różnorodnych wartości (w analogii do wartości wymienionych
w przypadku multikulturalizmu), z drugiej zaś – co trzeba oddzielnie podkreślić
– umożliwia w jedyny w swym rodzaju sposób pogodzenie przedmiotowości
i podmiotowości, obiektywności i subiektywności, jak również jednorodności
i różnorodności.
Wskazane walory nie muszą jednak oznaczać, że idea multikulturalizmu
nie rodzi wątpliwości i teoretycznych kłopotów. Podobnie zresztą jak liberalizm.
Nie jest też bezzasadne przypuszczenie, że jest to idea związana przede wszystkim z wartościami zachodnimi. Jej rolę we współczesnym świecie zachodnim
podkreślał Stanisław Jedynak: „W sporach, jakie toczą się w parlamentach,
w prasie, w interpretacji reguł prawnoadministracyjnych dostrzega się różnice
w przekonaniach co do wartości. Przy tym różne stanowiska i opcje konkurują
ze sobą i nie ma już dzisiaj na szczęście (przynajmniej w Europie i Ameryce)
takiej siły, która mogłaby sobie podporządkować aksjologicznie wszystkie te
interpretacje. Pluralizm, zwłaszcza w krajach o największych tradycjach demokratycznych, tj. w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy Wielkiej Brytanii,
jest istotnie obecny wszędzie, przenika szkoły, rodziny, a nawet Kościoły”7.
7

S. Jedynak, Marzenia i polityka, Wyd. UMCS. Lublin 2014, s. 60.
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Explicite konstytutywne dla zachodniej tożsamości znaczenie idei różnorodności
i wielości podkreślał jeszcze w XIX wieku John Stuart Mill: „Co uczyniło europejską rodzinę ludów postępową, a nie stojącą w miejscu częścią ludzkości? Nie
jakaś wyższość, która jeśli istnieje, to jest skutkiem, a nie przyczyną; lecz godna
uwagi różnorodność charakteru i kultury. Jednostki, klasy i narody były nadzwyczaj niepodobne do siebie; torowały sobie najrozmaitsze drogi, z których każda
wiodła do jakiegoś wartościowego celu […]. Moim zdaniem, Europa zawdzięcza cały swój wszechstronny postęp tej mnogości dróg”8.
Nie można jednak wykluczyć, że ta współczesna, kompromisowa i otwarta
na akceptację inności postawa jest powiązana z tzw. „starością” Zachodu9, nawet
jeśli Spengler wiązał końcowe fazy cywilizacji z ekspansjonizmem i imperializmem10.
Uznanie pozytywnego charakteru idei multikulturalistycznej nie musi jednak oznaczać, co również trzeba podkreślić, nakazu jej urzeczywistniania. Taki
wniosek – pozytywny charakter idei multikulturalizmu jest podstawą dla nakazu
jej realizacji – byłby zasadny przy spełnieniu kilku warunków:
1) Co oczywiste, multikulturalizm i jego wartości musiałyby być jeszcze
nieurzeczywistnione.
2) Co równie oczywiste, wartości multikulturalizmu musiałyby być w ogóle
realizowalne. (Oba te warunki są zrozumiałe samo przez się, ale ich wyraźne wyartykułowanie pozwala bronić się przed poglądami, zgodnie
z którymi wartości stanowią tylko wyraz ludzkich celów i dążeń i do
nich się – ściśle biorąc – redukują.)
3) Co już mniej oczywiste, praktyczna realizacja wartości skupionych w idei
multikulturalizmu byłaby możliwa bez zagrożenia sprzecznością.

8
J. S. Mill, O wolności, przeł. A. Kurlandzka, [w:] tenże, O wolności. O zasadzie użyteczności,
De Agostini – Altaya, Warszawa 2003, s. 109.
9
Związek wartościowań nastawionych na umiar z wiekiem tych, którzy je akcentują, podkreśla np. Francis Fukuyama. Por. tenże, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Wyd. Znak, Kraków 2004, s. 84–103.
10
Por. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, skrót H. Werner, przeł. J. Marzęcki, Wyd. KR, Warszawa 2001, s. 51–54.

Leszek Kopciuch

12

4) Co jeszcze mniej oczywiste, niesprzeczna praktyczna realizacja idei musiałaby być możliwa w konkretnych, aktualnie określonych materialnie
uwarunkowaniach.
5) Te konkretne uwarunkowania musiałyby być spełnione zarówno przez
dziedzinę, w której multikulturalizm miałby być zrealizowany, jak również przez jego podmioty.
6) To dodatkowo komplikuje sytuację, gdyż wielość podmiotów – z których każdy musiałby z innymi niesprzecznie spełniać te warunki – jest
z istoty dana w idei multikulturalizmu.
7) Należałoby odróżnić połączenia niesprzeczne formalnie od połączeń
niesprzecznych materialnie. W pierwszym przypadku chodziłoby o pokazanie niesprzecznych układów aksjologicznych, w których poszczególne wartości miałyby tylko minimalną konkretność. W drugim zaś
zadanie polegałoby na wskazaniu wartości zdefiniowanych szczegółowe
w swoich materiach. To ostatnie zadanie miałoby – od innej strony –
swój odpowiednik w punkcie czwartym, w którym była mowa o realizacji w konkretnych praktycznych sytuacjach i uwarunkowaniach.
W kontekście wskazanej wielości wartości realizujących się w multikulturalizmie (lub z nim powiązanych), jest jednak osobliwe, że wiele specyficznie
dwudziestowiecznych stanowisk formułowanych w filozofii społecznej, filozofii
historii oraz ich teoretycznych pograniczach koncentrowała się raczej na podkreślaniu motywów, które można by odczytywać jako w zasadzie sprzeczne
z ideą multikulturalizmu. Wskazywano w nich bowiem, że różnice między odmiennymi kulturami (cywilizacjami) są na tyle duże i pryncypialne, że nie możemy myśleć optymistycznie o możliwości ich ujednolicenia i pogodzenia. Motyw takiego pogodzenia różnorodności i wielości jest zaś konstytutywnym elementem multikulturalizmu, nawet jeśli zgodność i ujednolicenie muszą się łączyć z równoczesną różnorodnością i wielością. Teorie, o których mowa, kwestionowały także inne przekonania związane z ideą multikulturalizmu, choćby
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tezy głoszące że człowiek jest istotą racjonalną oraz że ma niekonfliktową naturę11. Były to, rzecz jasna, teorie antyoptymistyczne (w różnych jego wersjach)12.
Ale równie osobliwy jest fakt, że dwudziestowieczne (i najnowsze) stanowiska optymistyczne, fundowały najczęściej swój optymizm na proklamacji i pochwale jednorodności, wysuwając ją na pierwszy pan – również w niezgodzie
z ideą typową dla multikulturalizmu. Ten bowiem, nawet jeśli zakłada określoną
jednorodność, na pierwszym planie sytuuje ideę niejednorodnej różnorodności.
Reprezentatywnym przykładem stanowisk optymistycznych, mimo całej ich
odmienności i specyfiki, może być schemat opracowany przez A. de Condorceta13 albo też schemat rozwijany potem w pozytywistycznej koncepcji A. Comte’a14. Ten sam schemat – ten sam pod analizowanym tutaj względem – można
wskazywać w społeczno-historycznych poglądach Immanuela Kanta, który odróżniał w dziejach warstwę legalną oraz warstwę moralną. Warstwa moralna
(ruch w stronę społeczeństwa moralno-obywatelskiego) jest wprawdzie zbudowana z indywidualnych moralnych decyzji i działań, jednakże treść tych decyzji
11
Na temat idei, które stanowią o treści historycznego optymizmu oraz idei składających się
na oceny pesymistyczne por. Z. J. Czarnecki, Kryzys optymizmu historycznego. Studium przewodnich idei, [w:] W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, red.
Z. J. Czarnecki, Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 5–39.
12
Na temat antyoptymizmu por. L. Kopciuch, Szkice systematyczne z filozofii dziejów, wyd.
cyt., zwłaszcza s. 54–55.
13
„[…] gdy jednocześnie u wielu narodów podniesie się poziom oświaty i kiedy dotrze ona
do jak największych rzesz wielkiego ludu przyszłości, którego język będzie językiem uniwersalnym, a jego stosunki handlowe ogarną cały glob. Gdy połączenie to dokona się w całej owej społeczności ludzi światłych, staną się oni wszyscy bez wyjątku przyjaciółmi ludzkości i będą pracować nad przyśpieszeniem jej udoskonalenia i szczęścia”. Por. A. de Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, przeł. E. Hartleb i J. Strzelecki, PWN, Warszawa 1957, s. 12.
14
„Polityczny i moralny kryzys społeczeństw wypływa z umysłowej anarchii. Najpoważniejsze zło polega na głębokiej rozbieżności w przedmiocie zasad, których stałość jest pierwszym
warunkiem porządku społecznego. Dopóki indywidualne inteligencje nie uzgodnią pewnej ilości
pojęć ogólnych, mogących wytworzyć wspólną doktrynę społeczną, narody będą się nadal znajdować w stanie rewolucji, w którym są możliwe jedynie urządzenia prowizoryczne. Z chwilą, gdy
umysły będą mogły się złączyć w jednej wspólnocie zasad, wypłyną z niej bez żadnych poważniejszych wstrząsów odpowiednie instytucje. Na to właśnie powinna być zwrócona uwaga tych
wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z doniosłości normalnego stanu rzeczy”. A. Comte, Metoda
pozytywna w szesnastu wykładach, skrót J. É. Rigolage, przeł. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa 1961, (wykład pierwszy).
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i działań jest powszechna (zgodna z imperatywem kategorycznym). Podobnie
powszechna jest ludzka natura, którą Kant interpretował jako apołeczniespołeczną15.
Różnorodność i jednorodność występują zatem jako idee zarówno w stanowiskach antyoptymistycznych, jak i optymistycznych. Właściwe odczytanie
ich sensu i pozycji wymaga jednak uwzględnienia, że sposób ich rozumienia
i wartościowania będzie zależał od tego, jak ujmie się ich pozycję względem
tego, co konstytutywne i istotowe. Kwestię tę, choć w innym kontekście problemowym, jeszcze w dziewiętnastym wieku przedstawiał Arthur Schopenhauer: to, co dla historii zasadnicze i charakterystyczne, ma charakter ściśle indywidualny (dlatego historia nie jest nauką); to zaś, co jest ogólne, ma charakter tylko powierzchowny (dlatego Schopenhauer krytykował także możliwość filozofii
historii oraz stanowisko obrane przez Hegla)16. Analogicznie, w pluralistycznych
i zarazem antyoptymistycznych teoriach dwudziestowiecznych różnorodność
była traktowana jako element zasadniczy i konstytutywny dla poszczególnych,
odrębnych kultur, podczas gdy w stanowiskach optymistycznych takie pierwszoplanowe miejsce przyznawano temu, co jednorodne.
Inny jest również stosunek, jaki w koncepcjach antyoptymistycznych
i optymistycznych przyjmowano wobec relatywności wartości. W tych poglądach antyoptymistycznych, w których skupiano się na określaniu i charakterystykach różnych kultur, dominowało na ogół przekonanie, że wartości fundujące
swoistość poszczególnych cywilizacji mają charakter względny. Wielość kultur
znajdowała także swój odpowiednik w tezie głoszącej wielość wartości. Z kolei
stanowiska optymistyczne (w wersji progresywistycznej) prezentowały raczej
ujęcia nierelatywistyczne, uznając, że w stawaniu się ludzkiej kultury przyrasta
15
Por. I. Kant, Idea historii powszechnej w aspekcie kosmopolitycznym, tłum. M. Żelazny, [w:]
tenże, Rozprawy z filozofii historii, przekł. i opr. Translatorium filozofii niemieckiej Unstytutu
Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie:
Tomasz Kupś, Dariusz Pakalski, Adam Grzeliński, Mirosław Żelazny, Wyd. Antyk, Kety 2005,
s. 31–43.
16
Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, t. 2, PWN,
Warszawa 1995, np. s. 631–636. Por. też mój artykuł Krytyka filozofii dziejów u A. Schopenhauera,
Parerga” 2008, nr 2, s. 103–115.
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realizacja jakiejś (jakichś) pozytywnej (pozytywnych) wartości. Tego rodzaju
ujęcie jest wręcz wymuszone przez teleologiczną budowę idei postępu, gdzie
owa celowość oznacza, że istnieje pewien uniwersalny stan, do którego zmierzają
dzieje powszechne. Uniwersalność celowości łączy się z jednorodnością nierelatywnością wartości17.
Zanim te dystynkcje zastosuję do naczelnej idei multikulturalistycznej, dobrze będzie przywołać przykłady kilku teorii, by powyższe prawidłowości nabrały bardziej konkretnego i naocznego wymiaru. Pierwszym przykładem niech
będzie katastroficzny, cywilizacyjny pluralizm Oswalda Spenglera, drugim –
teoria wielości cywilizacji Feliksa Konecznego, trzecim – historiozoficzny optymizm „wczesnego” Francisa Fukuyamy.
W naturalistycznym katastrofizmie Spenglera znajdziemy, po pierwsze,
ideę wielości cywilizacji. Mają one swoje dusze, przez co odróżniają się od siebie
i są do siebie niepodobne. Ich wartości i sposoby rozumienia życia i świata są
nieuniwersalne i – co najważniejsze – nawzajem nieredukowalne. To jedna
z najbardziej znanych i zarazem kontrowersyjnych idei Spenglera: cywilizacje są
od siebie tak różne, że wręcz nie przekazują sobie dorobku; Zachód nie stanowi
kontynuacji dorobku Grecji i Rzymu; jego historia rozpoczyna się w wieku
X. Spengler podkreśla również względność przyjmowanych w poszczególnych
cywilizacjach schematów: „Dla innych ludzi istnieją inne prawdy. Myśliciel musi
uznać ważność ich wszystkich albo też żadnej”18. Ale również Spengler nie odrzuca jednorodności pod każdym względem; znajduje ją bowiem w „łączących”
różne cywilizacje analogiach i homologiach.
Ten ostatni moment występuje również w koncepcji cywilizacji sformułowanej przez Konecznego, zwłaszcza w tej idei, którą nazywa quincunxem. Ów
aksjologiczny pięciokąt skupia wartości, które jako formy są obecne we wszystkich cywilizacjach, ale w każdej z nich znajdują inne szczegółowe wykładnie.
Taka uniwersalność nie jest tożsama z uniwersalizowalnością, o której mówił Richard
M. Hare. Por. tenże, Uniwersalny preskryptywizm, przeł. A. Jedynak, [w:] Przewodnik po etyce,
red. P. Singer, red. nauk. wyd. pol. J. Górnicka, wyd. 1 (dodruk), KiW, Warszawa 2000, s. 504–
505.
18
O Spengler, Zmierzch Zachodu, wyd. cyt., s. 43.
17
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Elementy, jakie skupia w sobie quincunx, są różne, ale współmierne Współmierność to różnica bez sprzeczności19. Niewspółmierność zachodzi dopiero
w przypadku poszczególnych cywilizacji; właśnie dlatego zachowują one swoją
tożsamość. Pluralizm cywilizacyjny staje się przez to stabilnie ugruntowany (nawet jeśli Koneczny próbuje z nią połączyć przekonanie o wyższości cywilizacji
łacińskiej20). Zarazem jednak jest jasne, że ów pluralizm nie jest budowany
w duchu multikulturalizmu. Koneczny nie sądzi bowiem, by było możliwe jakieś
spójne ich połączenie. Przeciwnie, twierdzi, że wartości poszczególnych cywilizacji są ze sobą niewspółmierne, sprzeczne, w związku z czym nie można być
cywilizowanym na dwa sposoby21. Ponadto podkreśla, że cywilizacje, dopóki są
żywotne, są zaczepne, tj. wykazują tendencję do narzucania innym własnych
wartości22. Quincunx jest wprawdzie obecny w każdej cywilizacji, obejmując
zawsze prawdę, dobro, piękno, zdrowie i dobrobyt. Ale są to tylko wartości
„formalne”, ich materialne ukonkretnienia w poszczególnych cywilizacjach są
różne i niewspółmierne.
Inny układ pojęć pojawia się w koncepcji Fukuyamy. O ile w poprzednich
ujęciach na pierwszym planie znajdowała się różnorodność cywilizacji, o tyle
tutaj na takiej pozycji pojawia się jednorodność i uniwersalność. Można je
uchwycić najpierw w idei demokracji liberalnej jako ustroju najlepszego z możliwych, a następnie w – fundującej uniwersalność demokracji – idei trójwarstwowej struktury ludzkiej duchowości (nous, thymos, eros). Nie przesądza to
o identyczności dróg, na jakich poszczególne narody dochodzą do rozpoznania
Por. F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Fundacja Pomocy Antyk, Wyd. Antyk Marcin
Dybowski, Komorów 2002, s. 173–180.
20
Por. tenże, O ład w historii. Z dodatkami o wpływie i twórczości Konecznego, Wydawnictwa
Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego, nr 13, Komitet Wydawniczy, Londyn 1977, s. 35–
40.
21
„Nie ma syntez, są tylko trujące mieszanki. Cała Europa choruje obecnie na pomieszanie
cywilizacji; oto przyczyna wszystkich a wszystkich »kryzysów«. Jako z bowiem można zapatrywać
się dwojako, trojako (a Polsce nawet czworako) na dobro i zło, na piękno i szpetność, na szkodę
i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i Kościoła; […] Ta drogą popaść można
tylko w stan cywilizacyjny, co mieści w sobie niezdatność do kultury czyny”. Tenże, O wielości
cywilizacji, wyd. cyt., s. 365.
22
Por. tenże, O ład w historii, wyd. cyt., 48–49.
19
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wartości demokracji liberalnej jako ustroju, ale sama zasada demokracji pozostaje czymś jednorodnym23.
Opierając się na tych dystynkcjach, można teraz zapytać, jakie konkretne
stosunki pojęciowe pojawiają się w przypadku multikulturalizmu. Różnorodność
poszczególnych schematów kulturowych wydaje się tu ideą pierwszoplanową.
Ona właśnie – zależnie od typu danej koncepcji multikulturalistycznej – jest
tym, co się stwierdza lub tym, co jest przedmiotem do wytworzenia w ramach
konkretnych „pozytywnych” ustaleń prawno-ustrojowych. Różnorodność występuje zatem zarówno w perspektywie opisowej, jak i normatywnej. Takie odróżnienie odnosi się rzecz jasna do odrębnych teorii. Wydaje się to czymś oczywistym, gdyż najczęściej to aktualne nieistnienie pierwszego wymiaru różnorodności funduje powinność jej zaistnienia; zgodnie z regułą, że powinno być to, co jest
cenne, ale jeszcze nie jest zrealizowane.
Różnorodność może być jednak także rozumiana inaczej, tj. zarówno jako
fundament, jak i jako to, co ma być fundowane. Nawiązując do wcześniejszego
sformułowania, można powiedzieć, że ona zarówno jest, jak i powinna być. Nicolai Hartmann używał takich sformułowań, gdy analizował różne rodzaje powinności24. W przypadku naszego problemu chodzi jednak o coś innego. Po
pierwsze, różnorodność, która jest, oraz różnorodność, która powinna być, są
innego typu, gdyż dotycząc tego, co szczegółowe, odnoszą się do jego różnych
wymiarów i eksponują jego różne aspekty. Po drugie, różnorodność istniejąca
oraz różnorodność powinnościowa mogą ze sobą współistnieć dlatego, że pierwsza jest pozbawiona tego uznania swej cenności, które się pojawia dopiero po jej
usankcjonowaniu poprzez przyjęte rozwiązania kulturowe (społeczne, prawne,
ustrojowe etc.). Różnorodność wyjściowa nie jest gołym faktem, jest czymś cennym – dlatego ma być legitymizowana, ale cenność fundująca i cenność fundowana nie są tego samego rodzaju. Różnorodność demograficzna społeczeństwa
amerykańskiego istniała zarówno przed zniesieniem niewolnictwa, jak i po jego
likwidacji; najpierw była tylko faktem, a jeśli akceptowanym, to głównie ze
23

Por. F. Fukuyama, Ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997,

s. 9–24.
24

Por. N. Hartmann, Ethik, wyd. cyt., s. 170–175, 180–182.
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względu na interesy ekonomiczne, potem jednak – po zniesieniu niewolnictwa –
stawała się rozwiązaniem sankcjonowanym przez akceptację równorzędności
praw przysługujących człowiekowi jako takiemu.
W idei multikulturalistycznej różnorodność łączy się jednak również z jednorodnością. Związek ten staje się widoczny w kilku punktach. Po pierwsze,
uznaje się jednorodność interesów i racji wysuwanych przez to, co różnorodne.
Jest tak zarówno wtedy, gdy idzie o różnorodne indywidua, jak i większe różnorodne całości (kultury, cywilizacje lub ich fragmenty). Po drugie, przyjmuje się,
że istnieje pewna wspólna podstawa, która funduje dopuszczalność i akceptację
różnorodności. Analogia do liberalizmu staje się uderzająca. Liberalizm bowiem, z jednej strony, odwołuje się do pewnych fundamentalnych interesów
charakteryzujących człowieka jako takiego – mamy interes w tym, by nie cierpieć, by nie obawiać się agresora (wojny wszystkich ze wszystkimi), by realizować własne egocentryczne plany i cele. Z drugiej zaś strony, liberalizm służy
wypracowaniu przestrzeni, w jakiej będą mogły być urzeczywistniane cele, które
nie są już jednorodne, ale są równej rangi, gdyż mają swój fundament w uznaniu
równorzędnych indywiduów.
Stąd wyłaniają się już zależności zachodzące między ideą multikulturalizmu
a relatywnością i absolutnością wartości. Podobnie jak w przypadku liberalizmu,
wartości absolutne są tutaj fundamentem dla wartości relatywnych. Przyjęcie
relatywności wartości fundowanych może prowadzić do zarzutu, że podobny
charakter mają także wartości fundujące tylko wtedy, gdy pominiemy szczegółowe różnice aksjologiczne. Co warte podkreślenia, kłopot ten jest też wytykany
idei tolerancji: czyż jej przyjęcie nie musi oznaczać, że musimy tolerować także
tych, którzy nie uznają cenności tolerowania. Kłopot ten można rozwiązać, ale
tylko wtedy, gdy uznamy wartości nierelatywne.
Patrząc od strony idei multikulturalistycznej (podobnie jak wychodząc od
idei tolerancji i liberalizmu) kłopot jest do rozwiązania. To zaś opiera się na
odróżnieniu: 1) wartości fundujących i wartości fundowanych; 2) wartości podstawowych i wartości niepodstawowych; 3) wartości absolutnych i wartości relatywnych. Wydaje się jednak, że tylko w perspektywie formalnej. Nabiera on
natomiast aporetycznego charakteru w konkretnych praktycznych aplikacjach

Multikulturalizm, wartości oraz relatywizm i (lub) pluralizm

19

tych idei. Aporia praktyczna okazuje się wówczas mocniejsza od aporii teoretycznej. Mocniejsza jednak tylko w tym sensie, że pojawiając się w kontekście
konkretnych uwarunkowań, wychodzi ponad prawidłowości, które występują
w relacjach między samymi treściami wartości.
Ale również taka praktyczna aporia nie jest antynomią nieusuwalną. Jej pojawienie się jest związane z konkretnością uwarunkowań zawartych w praktycznych sytuacjach. Rzadkie lub trudno realizowalne, ale możliwe, są takie praktyczne uwarunkowania, które zniosłyby antynomię. Do takich uwarunkowań
należą również następujące rozwiązania:
1) Uznanie absolutnego charakteru wartości mocnych (podstawowych).
2) Uznanie pluralistycznego charakteru wartości niepodstawowych.
3) Zastąpienie relatywizmu pluralizmem.
To trzecie uwarunkowanie znajduje uzasadnienie w przynajmniej dwóch
racjach. Najpierw, natykalibyśmy się tym sposobem na mniejsze trudności
w przeprowadzeniu rozróżnienia na wartości fundujące i fundowane. Nie pojawiałby się bowiem wówczas możliwy zarzut, że takie odróżnienie jest tylko
względne czy arbitralne. Następnie pojawiałyby się lepsze możliwości, gdy idzie
o usuwanie konfliktów między różnymi aksjologicznymi schematami (np. między liberalną tolerancją i jej zaprzeczeniem). Z jednej strony upadałby zarzut
analogiczny do wyżej wymienionego. Z drugiej zaś – możliwe byłoby wyjście
poza tylko „negatywny” sens tolerowania (w znaczeniu: ścierpieć coś, znosić coś)
i uzupełnienie go przez sens „pozytywny”, gdy przedmiotem tolerowania są poglądy różne od naszych, ale zarazem takie, co do których fałszywości wcale nie
jesteśmy przekonani.
Trudność w spełnieniu tych trzech warunków jest przyczyną trudności
w praktycznej realizacji idei multikulturalistycznej.
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MULTICULTURALISM, VALUES
AND RELATIVISM AND (OR) PLURALISM
Summary
The first aim of in this paper is to present the main relations between multiculturalism and
values. The second aim is to analyze relations between relativism (cultural, moral, axiological),
pluralism and multiculturalism. In several aspects this relation is parallel to the relation between
relativism, pluralism and liberalism. The parallel makes it possible to show a lot of axiological
premises and difficulties concerning multiculturalism. It also enables one to demonstrate some
essential obstacles occurring in its practical application. Based on the often observed relation
between multiculturalism and relativism, I endeavour to demonstrate that it would be more effective to relate multiculturalism with the axiological pluralism.
Key words: multiculturalism, values, axiological relativism, axiological pluralism, absolute
values.
Słowa kluczowe: multikultiralizm, wartości, relatywizm kulturowy, pluralizm aksjologiczny,
wartości absolutne
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FILOZOFIA MUZYKI ARTURA SCHOPENHAUERA

I.
Rzecz dotyczy specyficznie metafizycznego tudzież filozoficznego sposobu
rozumienia istoty, sensu oraz znaczenia muzyki, jaki powstał na przełomie XIX
wieku pod wpływem muzyki instrumentalnej Ludwiga van Beethovena. Analizując założenia myśli estetyczno-muzycznej Ernsta Theodora Amadeusa
Hoffmanna, sformułowane w jego słynnej recenzji Muzyka instrumentalna Beethovena, inicjującej skądinąd nowatorski okres romantycznej estetyki muzycznej,
na celu mam główne aspekty podobieństwa, jakie zachodzi między E.T.A.
Hoffmannem i Arturem Schopenhauerem pod względem teoretycznego sposobu myślenia o metafizycznej istocie oraz estetycznym znaczeniu muzyki instrumentalnej. Przy czym świadomie pomijam ściśle muzykologiczne aspekty analizy struktury symfonicznego dzieła muzycznego Beethovena, koncentrując się
wyłącznie na jego sensie i znaczeniu czysto estetycznym w duchu XIX-wiecznej
metafizyki czyli filozofii muzyki reprezentowanej przez Hoffmanna i Schopenhauera.
Na początku XIX wieku estetyczna refleksja muzyczna osiągnęła epokowy
punkt znamionujący niezwykły przełom w rozumieniu, recepcji i ocenie samodzielnego dzieła muzycznego. Teoretyczne określenie hierarchii estetycznego
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doświadczenia ludzkiej duchowości wynosi do rangi najwyższej sztuki czystą
autonomiczną muzykę instrumentalną Ludwiga van Beethovena, tworząc tym
samym nową koncepcję romantycznej estetyki muzycznej. Zaistnienie nowej
estetyki muzycznej to nie tylko czysto teoretyczny rezultat rewolucyjnego przełomu kompozycyjnego dokonanego przez dzieła orkiestrowe i fortepianowe,
głównie symfonie, sonaty i kwartety Beethovena. Wobec zjawiskowości muzyki
instrumentalnej Beethovena, filozoficzna refleksja osiąga artystycznych wyżyn
specyficznie metafizycznej estetyki muzycznej. Poszukując adekwatnej ekspresji
recepcyjnego odniesienia do zjawiska muzyki Beethovena, estetyczna refleksja
muzyczna E.T.A. Hoffmanna, powieściopisarza, krytyka muzycznego, kompozytora i dyrygenta, tworzy romantyczny mit muzyki i osoby Beethovena, inicjując epokę powszechnie określaną mianem romantyzmu1.
Nowatorskim elementem nowej estetyki muzycznej pierwszej połowy XIX
wieku – spotęgowanej swoim ekspresyjnym ładunkiem głównie dzięki progresywnym ideom niemieckiego romantyzmu, dzięki klasycznej estetyce piękna
i wzniosłości filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta oraz dzięki pojęciu
sztuki klasyki weimarskiej wyrosłej wokół idei Goethego i Schillera –, stanowiła
niespotykana jak dotąd emfaza ekstatycznej refleksji w estetycznym rozumieniu
muzyki instrumentalnej. Dla ogarnięcia rozmiarów i głębi ekspresji muzycznej
zjawiskowości symfoniki Beethovenowskiej zastosowana zostaje idea „wielkiej
formy”, a w odróżnieniu od psychologicznej estetyki oświecenia rodzi się jak na
owe czasy prekursorska koncepcja romantycznej estetyki muzycznej, ekstatycznie akcentującej przede wszystkim metafizyczną jakość autonomicznego dzieła

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż sam Beethoven nie był skłonny rozumieć swego dzieła
w duchu jakiegokolwiek romantyzmu czy romantyczności. Na to było jeszcze za wcześnie, mimo
że idee epoki burzy i naporu w konsekwencji idei Rewolucji Francuskiej były mu niezwykle bliskie. W odróżnieniu od bohaterów romantycznych, np. Hectora Berlioza, tragizm postaci i muzyki Beethovena nigdy nie zamyka się w subiektywnym oddźwięku jego bólu i cierpienia, lecz zawsze wyraża wielką – klasyczną – formę ogólnego bólu i cierpienia przypisywanych całej ludzkości.
Jeżeli już, to Beethovena można raczej uznać za prekursora romantyzmu w muzyce, nie zaś za jego
uosobienie, aczkolwiek jego postać cierpiącego artysty, jego geniusz dążący do wyrazu wolności
w dźwiękach, znakomicie konweniuje z epoką burzy i naporu. Nic więc dziwnego, że taka postać
w końcu urosła do rangi romantycznego mitu.
1
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muzycznego, które w konsekwencji takiego rozumienia urasta do rangi dzieła na
wskroś metafizycznego.
Przełomowa dla przepojonej duchem romantycznego entuzjazmu interpretacji dzieła muzycznego w kategoriach nowej metafizycznej estetyki muzycznej
była, jak już wspomniano, epokowa recenzja E.T.A. Hoffmanna Beethovens
Instrumental-Musik (1810), napisana dla Allgemeine Musikalische Zeitung pod
ekstatycznym wrażeniem Piątej Symfonii Beethovena. Recenzja Hoffmanna to
nie tylko pierwsza szczegółowa analiza formalnej struktury dzieła Beethovena,
to także wielki manifest założycielski romantycznej estetyki muzycznej, w której
hasło romantyzmu staje się poniekąd programową sygnaturą epoki.
Ideałem autonomicznej sztuki w przekonaniu Hoffmanna jest jedynie czysta muzyka instrumentalna, kulminująca w symfonicznym dziele Beethovena.
Muzyka ta bowiem sama z siebie odrzuca wszelkie środki pomocnicze pozostałych sztuk pięknych, w tym także a może i przede wszystkim – poezji, nie tylko
nie pozwalając na jakąkolwiek ingerencję, ale też wyrażając w sposób najbardziej
czysty, wyłączny i samodzielny całą swoją charakterystyczną głębię oraz istotę.
Zdaniem Hoffmanna, muzyka instrumentalna jako autonomiczna sztuka dźwięków to nie tylko sztuka zupełnie samodzielna, to sztuka ze wszystkich sztuk
najbardziej romantyczna, ba, to jedyna sztuka prawdziwie romantyczna, albowiem za przedmiot ma jedynie nieskończoność2.
Hoffmann nie jest jednak pierwszym teoretykiem podejmującym się estetycznej analizy i opisu dzieła muzycznego w duchu rodzącego się romantyzmu.
Przypisanie muzyce instrumentalnej Beethovena predykatu romantyczności
trzeba postrzegać w szerszym kontekście ogólnie rozumianego wczesnego romantyzmu, jaki powstał w Niemczech na przełomie XVIII i XIX wieku. Pobrzmiewa w nim doniosłe echo romantycznej koncepcji rozumienia muzyki
2
Por. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Musikalische Schriften, Stuttgart 1906, s. 86-94.
Wszystkie cytaty z Hoffmanna w tekście pochodzą z tego wydania bez szczególnego odsyłania do
poszczególnych stron. Hoffmannowskie pojęcie „niewypowiedzianej nieskończonej tęsknoty” to
połączenie aspektów tak teoretycznych, jak estetycznych i technicznych dzieła muzycznego. Milcząco pomijam aspekt skądinąd kompetentnej analizy struktury ściśle muzykologicznej, którą
Hoffmann w swej estetyce uwzględnił, ponieważ chodzi mi przede wszystkim o estetycznomuzyczny aspekt jego koncepcji.
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instrumentalnej przez dwóch innych teoretyków – Wilhelma Heinricha Wackenrodera oraz Ludwiga Tiecka. Przy czym doniosłość koncepcji estetycznej
Wackenrodera i Tiecka dla wczesnoromantycznego rozumienia muzyki wynika
nie tyle z przeciwstawienia muzyki i emocji, zmysłowości i abstrakcji, ile z ich
połączenia jako dwóch centralnych aspektów recepcji i odbioru dzieła muzycznego. W ich koncepcji sztuka dźwięków jest zarazem wyrazem uczuć i medium
nieskończoności. Co więcej, muzyka jako medium boskiego objawienia urasta
do rangi estetycznego mitu wyrażając to, co niewymowne i niewysłowione,
a jednak intensywnie doznawane i przeżywane, dzięki czemu osiąga wymiar
transcendencji. Takie rozumienie emocji w kontekście muzyki okazuje się niezwykle istotne.
Wczesnoromantycznej estetyki muzycznej nie charakteryzuje jeszcze radykalne przeciwstawienie uczucia i muzyki, formy i treści, zmysłowości i abstrakcji, do jakiego przywykliśmy w konsekwencji panowania formalizmu i modernizmu estetycznego, lecz przeciwnie, charakterystyczne jest krzyżowanie się
i przenikanie wzajemnych odniesień zachodzących między muzyką i emocjami
wyrażanymi ze pośrednictwem dźwięków. Zjawiska muzyki, w rozumieniu
Wackenrodera i Tiecka, nie sposób zredukować do aspektów czysto formalnych
czy semiotycznych, charakterystycznych dla późniejszych teoretyków z kręgu
koncepcji muzyki absolutnej Edwarda Hanslicka. Relacje, co więcej, interferencje zachodzące między muzyką i uczuciem cechuje raczej specyficzne napięcie
między subiektywnym, emocjonalnym nakierowaniem na transcendencję, jej
mistycznym doświadczaniem i przeżyciami stricte estetycznymi stanowiącymi
o istocie muzyki3.
Nawet jeśli muzyka instrumentalna w swym dążeniu do wyrazu metafizycznej transcendencji i nieskończoności porusza wszystkie struny ludzkich namiętności, budząc w człowieku nieskończoną tęsknotę, stanowiącą istotę romantyzmu, nie oznacza to przeciwstawienia zmysłowości i abstrakcji. Takie rozumienie roli emocji przeczy zarazem utartej opinii Carla Dahlhausa, jakoby preferowanie przez romantyzm muzyki instrumentalnej w oparciu o pojęcie transcenPor. Alexandra Kertz-Welzel, Die Transzendenz der Gefühle. Beziehungen zwischen Musik
und Gefühl bei Wackenroder, Tieck und die Musikästhetik der Romantik, St. Ingbert 2001, s. 13.
3
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dencji jako jej medium odbyło się kosztem odzmysłowienia i abstrakcji4. Wręcz
przeciwnie, połączenie obu aspektów, uczucia i dźwięku na gruncie romantycznej estetyki muzycznej można sprowadzić do ogólnej formuły „transcendencji
uczucia” z tą konsekwencją, że to właśnie uczucie – wykazujące wzbogaconą
autonomię estetyczną – zostaje podniesione do rangi uniwersalnego narządu
poznawczego przewyższającego bezpośredniością swego wyrazu właściwości
intelektu5.
Przy czym w przeistoczeniu tak rozumianej „transcendencji uczucia”
w wymiarze metafizycznym, a więc jego abstrakcyjnej ideacji jako intelektualnym odrealnieniu i uogólnieniu, wynikającym z wewnątrzmózgowych procesów
umysłowej autopercepcji (w odróżnieniu od romantyków, tylko tak skłonny
jestem rozumieć transcendencję), zachowany zostaje element mistyczny, niekoniecznie tożsamy z efektem religijnym. Dzięki temu muzyka staje się ideałem
oryginalnie estetycznym, jakby estetycznym substytutem religii.
Na czym jednak miałaby polegać istota transcendencji uczucia w muzyce?
Abstrahując od klasycznych odniesień do Boga, Absolutu czy jakkolwiek rozumianych metafizycznych istotowości poza możliwością ich predykacji, transcendencja jako wykraczanie poza obszar zmysłowości do ponad- lub pozazmysłowości, od zawsze była domeną metafizyki, stąd jej wymiar strice transgraniczny,
czyli, mówiąc inaczej: oryginalnie metafizyczny. Transcendowanie uczucia, najprościej rzecz biorąc, oznacza odzmysłowienie zmysłowości, zniesienie zmysłów
w procesie wewnątrzmózgowej autopercepcji tworzącej zasadę transcendencji
Tamże, s. 9 n.
Oczywiście, takie ujęcie siłą rzeczy pociąga za sobą zmianę rozumienia norm estetycznych.
Akcentowanie afektów i emocji cechujących muzykę w epoce romantyzmu nie jest czymś zupełnie
nowym, nowe jest ich skrajne przewartościowanie. W poprzedzającej powstanie romantyzmu
epoce oświecenia, dokładniej – sentymentalizmu, estetyczne normy wyrażania lub inscenizowania
afektów i emocji w sztuce formułowane były niekiedy, strukturalnie rzecz biorąc, w analogii do
antropologicznie bądź medycznie rozumianych przepisów lub norm dietetycznych, charakteryzujących się żądaniem umiaru służącego zachowaniu zdrowia lub równowagi psychicznej. Tak rozumiana „dietetyka estetyczna” służyła wyeliminowaniu lub zneutralizowaniu ekstrawagancji
skrajnych namiętności, skutkując – mówiąc najprościej – zbytnim sentymentalizmem. W epoce
romantyzmu natomiast mamy do czynienia z wyzwoleniem uczuć i szeroko rozumianą ekstrawagancją. W tym sensie uczucia nie są już funkcjonalnie zdietetyzowane, lecz ekstrawagancko zautonomizowane a muzyka instrumentalna ostatecznie awansuje do rangi sztuki autonomicznej.
4
5

Filozofia muzyki Artura Schopenhauera

27

w odrealnionym wymiarze pozazmysłowym, intelektualnym, kiedy wykraczamy
z obszaru zmysłowości w świat abstrakcji umysłowej, sugerującej zniesienie
ograniczeń modalności zmysłowych ciała. W tym sensie odczucie transcendencji
wynika z właściwości procesu pojęciowego odrealniania zmysłowości poza granice jej cielesnej konkretności, w sferę ogólności, jakby samej formy bez treści,
kiedy pierwotne odczucie transcendencji jako nieskończoności i bezgraniczności
na skutek odrealnienia przeistacza się w transcendencję uczucia.
W przypadku muzyki i jej subiektywno-emocjonalnego odbioru, transcendencji nie szukamy na zewnątrz, w transcendentnym bycie lub wymiarze, lecz
we własnym wnętrzu, wzbogacając je o doznania mistyczne z pogranicza doświadczeń transogennych, efektem końcowym których na skutek przemian neurochemicznych zachodzących w mózgu (np. podwyższenia lub obniżenia poziomu oksytocyny) jest doznanie przyjemności (radości) lub przykrości (smutku)
w falowaniu ekstazy i relaksu w postaci dreszczy6. W ten sposób uczucie, po
wybiegu w wewnątrzmózgową abstrakcję transcendencji, w trakcie odbioru muzyki wraca do cielesnej konkretności, zataczając poniekąd autopercepcyjne koło
skutkujące emocjonalnym pobudzeniem. Ponowne zemocjonalizowanie transcendencji w konkretnym przeżywaniu czy odbiorze, w sekwencjach dźwięków
poszczególnych trybów muzycznych, przywraca psychosomatyczną intensywność i zmysłowość uczucia.
Jeżeli dźwięki będziemy rozumieć jako nośniki melodii bezpośrednio wyrażającej wewnętrzną istotę emocji, transcendencję uczucia jako efekt estetycznomuzycznego procesu abstrakcji można rozumieć w sensie ogólności emocjonalnej,
ogólności formy bez materiału, formy bez treści, tak jak ją rozumiał Schopenhauer. Przy czym tak rozumiana ogólność muzyki nie jest pustą ogólnością dyskursywnej abstrakcji pojęciowej, lecz ogólnością zupełnie innego rodzaju. Ogólność ta związana jest zawsze z wyraźną określonością, ze zjawiskową konkretnością, czyli zmysłowością, i to właśnie w tym podobna jest do figur geometrycznych lub liczb, które jako ogólne formy (idee) wszystkich możliwych przedmio-
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tów doświadczenia nie są jedynie abstrakcyjne, lecz jak najbardziej naoczne
i stale określone pod względem formy.
Specyfika emocjonalnej ogólności muzyki w ujęciu Schopenhauera polega na
tym, iż wszystkie dążenia i pragnienia, wzruszenia i przejawy emocjonalne jako
zachodzące wewnątrz człowieka procesy psychofizyczne związane z jego kondycją somatyczną, jakie dyskursywnie staramy się wyrazić za pomocą pojęcia uczucia, można także wyrazić w niezliczonych wariacjach i odcieniach w postaci melodii, zawsze jednak tylko za pomocą abstrakcyjnej ogólności formy. Stan ten
wynika ze specyfiki muzycznej ekspresji dźwiękowej, która nie przekazuje ani
nie wyraża tego lub innego pragnienia, wzruszenia czy dążenia, tylko oddaje
ogólność ich formy jako stanów uczuciowych. Są to uczucia „same w sobie” jako
formy stanowiące poniekąd ich dźwiękowe odpowiedniki. W tym sensie muzyka
nie wyraża „tej lub innej określonej uciechy, tego lub innego zmartwienia, bólu
lub przerażenia, lub radości” – lecz „samą uciechę, samo zmartwienie, samo przerażenie, samą radość” (ŚWP I, 404), i to zupełnie in abstracto w formie, jak mówi Schopenhauer, wydestylowanej kwintesencji, a nie poszczególnych zjawisk.
Wróćmy jednak do E.T.A. Hoffmanna. W myśl koncepcji Hoffmannowskiej metafizyki muzyki instrumentalnej, symfonia Beethovena jako dzieło sztuki to nie tylko zwykłe arcydzieło. W estetycznym ujęciu Hoffmanna symfonia
Beethovena urasta do rangi dzieła na wskroś metafizycznego jako opus metaphysicum, albowiem to właśnie Beethoven pojął i wyraził muzykę z całą miłością
i oddaniem w jej prawdziwej głębi oraz istocie. Dlatego muzyka instrumentalna
Beethovena otwiera przed nami „królestwo nadzwyczajności i nieskończoności”,
a obcując z nią wkraczamy w „krąg magicznych zjawisk”. Czar i magia muzyki
Beethovena są porażające do tego stopnia, iż stając się coraz potężniejszą, muzyka ta musiała w końcu rozerwać pęta każdej innej sztuki. Oddając się muzyce
Beethovena, dusza ludzka poniekąd podświadomie słucha nieznanego jej języka
dźwięków, intuicyjnie pojmując sens i znaczenie niejasnych przeczuć, jakie nawiedzają i pobudzają ją dźwiękami.
Emocjonalnie elektryzujące wrażenie Piątej Symfonii Beethovena to nie tylko programowy punkt wyjścia dla estetycznych doznań samego Hoffmanna, to
przede wszystkim założycielski warunek wyniosłej recepcji czystej muzyki in-
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strumentalnej w duchu sztuki iście metafizycznej. W rozważaniach Hoffmanna
skądinąd kongenialne odbicie znajduje swoiste połączenie patosu ekspresji
i wirtuozerii wyrazu dźwięków za pośrednictwem sygnatury słów. Przesłaniem
nowego programu romantycznej estetyki muzycznej jest niepodzielne przeświadczenie, iż szczytowym osiągnięciem genialnego artyzmu ludzkiej duchowości jest czysta autonomiczna muzyka instrumentalna, dzięki której drogą abstrakcji i oderwania się duchowo rozpoznawanych idei, człowiek dochodzi do
pojęcia i ogarnięcia nieskończoności i absolutności.
Muzyka instrumentalna Beethovena porusza niebo i ziemię. Pobudzając
wszystkie struny namiętności, trwogę i strach, dreszcz, zgrozę i ból budzi w nas
nieskończoną tęsknotę stanowiącą istotę romantyzmu. Nie dziw więc, iż w ujęciu
Hoffmanna Beethoven to kompozytor na wskroś romantyczny, a jako człowiek
i artysta Beethoven urasta do rangi romantycznego mitu. Zdaniem Hoffmanna,
muzyka otwiera „królestwo nieskończoności”, świat, który „nie ma nic wspólnego z zewnętrznym światem zmysłowym otaczającym człowieka”, światem,
w którym wszystkie dające się określić za pomocą pojęć uczucia tracą swoje znaczenie, aby oddać się temu, co niewymowne i niewysłowione. Muzyka jest nie
tylko zdolna, ale też władna ująć w dźwiękach to, co niewymowne, co nie daje
się ująć ani wyrazić w słowach. Hoffmann najwyraźniej mówi tu o uniwersalnym języku muzycznym cechującym się bezpojęciowością i bezsłownością, językiem poza werbalną tkanką pojęciowego rozumienia i komunikowania się
w sztuce.
Oto zarysowane w największym skrócie estetyczne podwaliny założycielskiego manifestu metafizyki muzyki instrumentalnej Beethovena w ujęciu
Hoffmanna. Jego zdecydowanie nowatorskim przesłaniem dla epoki rodzącego
się romantyzmu jest dogłębne przekonanie, iż język muzyczny jako ekspresyjny
środek podniosłego wyrazu symfonicznego, nieskończenie daleko przekraczając
werbalne granice pojęciowej artykulacji przy użyciu dźwięków, tonacji, rytmu
i harmonii, kreuje i dosięga elementarnych pokładów emocjonalnego doświadczenia ludzkiego ducha i zmysłów w całości. Muzyczny język dźwięków to język
uczuć, emocji i afektów. Język muzyki instrumentalnej bezpośrednio sięga po
niewymowność odkrywając głębię, której nieskończoności nie są w stanie ująć
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czy wyrazić ani słowa, ani pojęcia. Stąd niepodzielny prymat muzyki instrumentalnej posługującej się dźwiękami jako środkiem ekspresji w estetycznej hierarchii ludzkiego doświadczenia i absolutna wyższość mowy muzycznej nad językiem pojęciowym.
W swoich skądinąd niesystematycznych, niemniej niezwykle sugestywnych
założeniach estetyczno-muzycznych język Hoffmanna antycypuje poniekąd
systematycznie bardziej sprecyzowaną filozoficzną supremację muzyki instrumentalnej w koncepcji metafizyki muzyki Schopenhauera.
II.
Metafizykę muzyki Schopenhauera możemy wpisać w zarysowany powyżej
nurt emfatycznej interpretacji symfonii Beethovena w duchu XIX-wiecznej metafizyki muzyki instrumentalnej, w której muzyczne dzieło Beethovena urasta
do rangi dzieła na wskroś metafizycznego. Metafizyka muzyki akcentuje głównie estetyczny sens, istotę i znaczenie muzyki. Muzykę bowiem, powiada Schopenhauer, uprawiano od niepamiętnych czasów. Jednak zadowalając się jedynie
bezpośrednim jej odbiorem i rozumieniem, rezygnowano z abstrakcyjnego pojmowania tegoż bezpośredniego rozumienia. Przy czym określenie metafizyka
muzyki wymaga pewnego wyjaśnienia i uściślenia.
Metafizyka czyli filozofia muzyki, jako że Schopenhauer używa pojęcia metafizyki i filozofii zamiennie, bada specyficznie metafizyczną stronę muzyki,
a więc stanowi estetyczno-filozoficzną refleksję nad wewnętrznym znaczeniem
rezultatów oddziaływania muzyki w odróżnieniu od jej strony fizycznej, czyli
środków zewnętrznych, jakie oddziałują na ludzkiego ducha przy jej odbiorze.
Metafizyka muzyki odnosi się przede wszystkim do estetycznego oddziaływania
muzyki, której Schopenhauer jako pierwszy filozof expressis verbis przyznaje nie
tylko najwyższe miejsce w hierarchii sztuk pięknych, ale też najpoważniejsze
i najgłębsze znaczenie, jakie odnosi się do charakteru, głębi oraz istoty świata,
w jakich przejawia się fenomen życia.
Zacznijmy jednak od estetycznych poglądów Schopenhauera dotyczących
samej muzyki, zanim przejdziemy do szerszego przedstawienia jego koncepcji
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metafizyki muzyki. Muzyka to zdaniem Schopenhauera „cudowna sztuka dźwięków”7, to sztuka „tak wielka, tak niezwykle wspaniała”, która bezpośrednio działa na najgłębsze doznania człowieka, będąc zarazem całkowicie i dogłębnie zrozumiałą przez duszę „jako język zupełnie ogólny, który wyrazistością przewyższa
nawet wyrazistość świata naocznego” (ŚWP I, 395). Dzieje się tak, ponieważ
w estetycznym przeżywaniu muzyki do bezpośredniego głosu i wyrazu dochodzi
najgłębsza istota człowieka odkrywając jego wolicjonalną intymność.
Muzyka jako taka pobudza i przemawia przede wszystkim do sfery ludzkiej
emocjonalności, której esencją w ujęciu Schopenhauera jest afektywna wola życia. Dlatego muzyka odbierana jest, po pierwsze, „jedynie i wyłącznie w czasie
i poprzez czas z całkowitym wykluczeniem przestrzeni”, a po wtóre, bezpośrednio, czyli „bez udziału poznania przyczynowości” (ŚWP I, 411), tzn. bez udziału
rozumu i intelektu, ponieważ dźwięki muzyczne wywołują w odbiorcy wrażenie
czysto estetyczne niejako już jako skutek bez sięgania bądź wracania do przyczyn, jak ma to miejsce w przypadku przyczynowo zdeterminowanej naoczności.
Stąd niewyrażalna intymność muzyki, wynikająca z bezpośredniej zmysłowej
emocjonalności, jako że jej medium stanowią dźwięki i melodie stymulujące
afektywne pokłady duchowości ludzkiej w sposób uniwersalnie zrozumiały,
a mimo to niewytłumaczalny i na żaden inny język nie przekładalny.
Schopenhauer wyróżnia szereg specyficznych cech muzyki, akcentując
przede wszystkim jej bezwzględną autonomię i nieprzekładalność na żaden inny
język. Charakterystyczna dla muzyki w szczególności jest jej ekspresyjność, bezpośredniość i emocjonalność. Jednak cechą najbardziej wyróżniającą muzykę jest
jej absolutna odmienność od wszystkich pozostałych sztuk pięknych. Odmienność ta polega na przeświadczeniu, iż w muzyce jako sztuce nie odkrywamy ani
naśladownictwa ani powtórzenia idei jakichkolwiek istot na świecie. Z niezrównanej odmienności muzyki wynika jej samodzielność. Muzyka jest u Schopenhauera, podobnie jak już u E.T.A. Hoffmanna, sztuką absolutnie samodzielną,
Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przeł. Jan Garewicz, Warszawa
1994, t. I, s. 397, por. także t. II, s. 640. Dla osiągnięcia optymalnej przejrzystości, wszystkie
następne cytaty ze Świata jako woli i przedstawienia zostały umieszczone bezpośrednio w tekście
przy użyciu skrótu ŚWP, cyfra rzymska po skrócie oznacza tom, cyfra arabska stronę.
7
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a nie jedynie pomocniczą w stosunku do poezji. Jako sztuka muzyka jest najpotężniejszą ze wszystkich sztuk i „dlatego osiąga w pełni swoje cele własnymi
środkami, więc z pewnością też nie potrzebuje słów przy śpiewie ani akcji
w operze” (ŚWP II, 641).
Jako taka muzyka zna jedynie dźwięki, a nie przyczyny je powodujące. Stąd
nawet głos ludzki to dla muzyki pierwotnie i istotnie jedynie zmodyfikowany
dźwięk podobnie jak dźwięki innych instrumentów. Słowa to język przekazujący
głównie racjonalnie zapośredniczone pojęcia intelektu, dźwięki natomiast to
mowa bezpośrednio wyrażająca uczucia i emocje jako afektywne drgania istoty
woli życia. Argumentacja Schopenhauera jest z góry zamierzona. Najpierw rozważany jest stosunek muzyki i poezji (dźwięków i słów) w muzyce wokalnoinstrumentalnej, aby następnie przejść do autonomicznej muzyki instrumentalnej jako najczystszej i najwyższej formy muzycznej ekspresji, przy czym wyróżnione zostają dwie możliwości. Z roli głosu w muzyce jako wydającego dźwięki
instrumentu wynikają jego wady i zalety, ponieważ głos w formie śpiewu jako
narzędzie mowy w połączeniu z muzyką służy także mocą swej dyskursywnej
natury przekazywaniu pojęć, w stosunku do muzyki ma więc charakter przypadkowy, z którego muzyka może wprawdzie korzystać ubocznie łącząc się z poezją.
Muzyce jednak nigdy nie wolno uczynić z tego istoty sprawy, inaczej mówiąc: muzyka nie może być zupełnie obliczona jedynie na wyrażenie tekstu
wiersza, albowiem słowa to dla muzyki zawsze tylko „postronny dodatek”
o podrzędnym znaczeniu. Bezpośrednie działanie dźwięków jest nieskończenie
silniejsze, bardziej niezawodne i szybsze od słów: „Jeśli więc włącza się je do
muzyki, mogą grać tylko zupełnie podrzędną rolę i muszą całkowicie podporządkować się tamtej” (ŚWP II, 642).
Inaczej ma się stosunek muzyki i tekstu w przypadku poezji już istniejącej,
a więc pieśni lub tekstu opery, do którego dołączona ma zostać muzyka. W tym
wypadku muzyka jako sztuka dźwięków objawia całą swoją siłę i możliwości,
„ponieważ daje teraz najgłębsze, ostateczne, najbardziej skryte wyjaśnienie doznań wyrażonych w słowach lub w akcji ukazanej w operze, wyraża ich właściwą
i prawdziwą istotę, i pozwala nam poznać samego ducha zdarzeń i wypadków,
których zewnętrzną tylko powłokę, ciało ukazuje scena” (ŚWP II, 642). A za-
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tem, prymat czystej muzyki instrumentalnej nad muzyką wokalno-instrumentalną wynika z przeświadczenia, iż tekst nie powinien zakłócać przejrzystej
i w najwyższym stopniu zrozumiałej uniwersalności mowy dźwięków wtórnymi
znaczeniami słów, ponieważ muzyka stanie się wtedy zbyt opisowa i naśladowcza, tracąc na bezpośredniości dźwiękowej ekspresji. Jeśli więc muzyka stara się
nadmiernie dostosować do słów, kształtując swoją ekspresję stosownie do okoliczności tekstu, wtedy „stara się mówić językiem, który nie jest jej mową” (ŚWP
I, 404).
Ostatecznie rzecz biorąc, połączenie względnie dodanie poezji do muzyki –
zakładając oczywiście, iż jest ono pożądane i budzi w odbiorcy efekt przyjemności – wynika według Schopenhauera z tego, że zgodnie z dychotomiczną strukturą jego filozofii (wzniesionej na zasadzie irracjonalnej woli i racjonalnego intelektu, stąd założenie świata jako woli i przedstawienia) zachodzi tu swoiste połączenie całościowego pobudzenia zarówno najbardziej bezpośredniego, jak i najbardziej pośredniego sposobu ludzkiego poznania, jakie wynikają z całkowicie
odmiennej istoty muzyki i tekstu, dźwięków i słów. Najbardziej bezpośredni
sposób poznania to taki, w którym muzyka za pomocą dźwięków wyraża same
drgania i dążenia woli, najbardziej pośredni natomiast to taki, w którym poznanie opiera się na abstrakcji pojęć oznaczonych słowami. Albowiem kiedy przemawiają doznania, dodaje Schopenhauer, „rozum niechętnie pozostaje całkiem
bezczynny” (ŚWP II, 643). Muzyka jest więc wprawdzie w stanie wyrazić własnymi środkami każde afektywne poruszenie, drżenie i doznanie woli, dodanie
słów jednak dostarcza dodatkowo jeszcze ich przedmioty – motywy, które je
powodują.
Najwyraźniej bezwzględnemu estetyczno-muzycznemu przewartościowaniu
ulega tu stosunek roli klasycznej koncepcji muzyki i tekstu, dźwięków i słów,
jaki panował w historii muzyki europejskiej do XIX wieku. W myśl koncepcji
filozofii muzyki Schopenhauera rzecz ma się jednak tak, że to nie autonomiczna
mowa muzyki ma podkreślać sens i znaczenie słów (tekstu), lecz wręcz przeciwnie, to właśnie pośredni język tekstu musi podkreślać bezpośrednią wyższość
muzyki.

34

Andrzej Lorenz

Po estetyczno-filozoficznej charakterystyce muzyki w ujęciu Schopenhauera przejdźmy do omówienia jego koncepcji metafizyki muzyki w aspekcie czystej muzyki instrumentalnej, nawiązując tym samym do muzyki instrumentalnej
Beethovena, do której Schopenhauer expressis verbis się odnosi.
Jeśli więc szczególną uwagę zwrócimy na muzykę wyłącznie instrumentalną, „to w symfonii beethovenowskiej – pisze Schopenhauer – ujrzymy skrajny
zamęt, u którego podstaw leży jednak najdoskonalszy porządek, najgwałtowniejszą walkę, która w następnej chwili przekształca się w najpiękniejszą zgodę; są to
rerum concordia discors, wierne i doskonałe odbicie istoty świata, w którym nieustannie tłoczą się w nieopisanym zamęcie niezliczone postacie, i który ostaje się
dzięki nieustannemu zniszczeniu”. Symfonie Beethovena wyrażają jednak równie doskonale „niezliczone odcienie wszystkich namiętności i uczuć ludzkich:
radości, żałoby, miłości, nienawiści, strachu, nadziei itd., lecz wszystkie tylko
niejako in abstracto i bez jakiegokolwiek rozróżnienia”. Mamy tu do czynienia
z ich czystą formą bez jakiejkolwiek materialnej treści, poniekąd jedynie „świat
duchowy bez materii” (ŚWP II, 644). Pod ich ekspresyjnym wrażeniem jednak
skłonni jesteśmy nadawać im realność, ubierać w fantazji w „krew i ciało” dostrzegając w nich wszelkiego rodzaju sceny z życia i przyrody.
Taka recepcja symfonii Beethovenowskich w całości jednak nie sprzyja ani
ich dogłębnemu zrozumieniu, ani doznawanej przyjemności in abstracto, stanowi
bowiem jedynie złudę obcego i arbitralnego dodatku zakłócającego jej czysto
estetyczne doznawanie. Dlatego Schopenhauer zaleca ujmować je „bezpośrednio
i czysto” bez pozoru scenicznej rzeczywistości ucieleśniającej świat duchowy.
W myśl estetycznej koncepcji metafizyki sztuki Schopenhauera, muzyka
podobnie jak filozofia i wszystkie inne sztuki stara się wyrazić i przedstawić
powtórzenie oraz wysłowienie świata w specyficznym i typowym dla niej materiale – dźwiękach. Muzykę i filozofię cechują wprawdzie wspólne cele, co do efektów jednak różnią się diametralnie. Stąd odmienny wyraz jednej i tej samej istoty świata, jaką jest wola życia, w przypadku muzyki wyrażanej za pomocą dźwięków i melodii, w przypadku filozofii natomiast za pomocą myśli i pojęć. Filozofia muzyki to zatem abstrakcyjna refleksja pojęciowa nad emocjonalną istotą
dźwięków zawartych w melodii dzieła muzycznego.
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Dla uchwycenia różnic i podobieństw między muzyką i filozofią w kontekście Schopenhauerowskiej metafizyki muzyki możemy wyróżnić następujące
kroki argumentacyjne:
(1) Muzyka wyraża za pośrednictwem najogólniejszego języka i specyficznego materiału samych dźwięków w sposób najbardziej wyraźny i prawdziwy,
trafny i nieomylny najgłębszą istotę świata, jaką mamy na myśli używając pojęcia
woli, która w metafizycznym ujęciu Schopenhauera jest wypełniającą świat od
wewnątrz wolą życia. Muzyka jednak nigdy nie wyraża zjawisk samych, tylko ich
kwintesencję – wolę; wyraża niejako abstrakcyjnie to, co w nich istotne bez jakichkolwiek dodatków, a mimo to jest doskonale zrozumiała. Nie sposób więc
ani należycie zrozumieć, ani też ostatecznie ocenić koncepcji metafizyki muzyki
Schopenhauera bez uprzytomnienia sobie głównej sygnatury jego myślenia, jaką
jest wszechobecna metafora woli życia, główna zasada jego metafizyki woli.
(2) Wola jako metafizyczna zasada sprawcza fizycznego świata to podwaliny, na jakich wyrasta cały widzialny świat ewolucjonistycznie kreując fenomen
życia. Dlatego wszystkie ciała i organizmy w przyrodzie (włącznie z człowiekiem) należy bez wyjątku traktować „jako coś, co powstało drogą stopniowego
rozwoju z masy planetarnej” (ŚWP I, 399). Człowiek to najwyższy szczebel
uprzedmiotowienia woli, a świat to „bezustanne pole bitwy” wszystkich przejawów jednej i tej samej woli, jaka manifestuje się w swej immanentnej sprzeczności i irracjonalności zjawiskiem życia.
(3) W myśl dualistycznej koncepcji metafizyki woli cały widzialny świat to
zwierciadło, odbicie woli jako pierwotnie pozbawionego świadomości pędu życia
w postaci elementarnych sił witalnych, których uprzedmiotowienie ma za cel
samopoznanie. Albowiem świat to nie tylko wola, to także przedstawienie ujmowane abstrakcyjnie za pomocą intelektu, czyli władzy poznawczej operującej
formami naoczności, czasem i przestrzenią, oraz zasadą przyczynowości, pojęciowo racjonalizującą wolicjonalną istotę świata.
(4) Świat jako przedstawienie to abstrakcyjny dostęp do jego samopoznania, kiedy to „oderwany od woli” sam tylko wypełnia świadomość podmiotu.
Jeśli więc świat jako naoczne przedstawienie to tylko widzialność indywidualnie
uprzedmiotowanej w materii woli życia, sztuka to kreacyjne uwyraźnienie tej
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widzialności. Sztuka zaostrza przedmioty artystycznymi środkami, koncentrując
je w nakreślonej formie i kształcie jako swego rodzaju „widowisko w widowisku”. Sztuka to spotęgowanie, najdoskonalszy rozwój i koncentracja widzialnego
świata, to kwiecie życia.
(5) Metafizyka woli to klucz do zrozumienia świata w jego irracjonalnej
wolicjonalności, jaka objawia się życiem, z kolei wola to wielokształtna sygnatura do wyjaśnienia samego zjawiska życia. Zdaniem Schopenhauera bowiem
głównym zadaniem tak artysty, jak i filozofa jest tłumaczenie zjawiska życia
w warunkach życia. Stąd wszechobecna zasada woli. Wola to życie samo, życie
uzależnione w swej zjawiskowości od działającej w głębi woli jako pierwotnego,
pozbawionego świadomości pędu i energii świata.
(6) Filozofia w odróżnieniu od muzyki to nic innego jak tylko doskonałe
i prawdziwe powtórzenie oraz wysłowienie istoty świata, woli życia, w postaci
ogólnych pojęć, czyli in abstracto, ponieważ tylko za pośrednictwem ogólnych
abstrakcyjnych pojęć (stanowiących istotę dyskursywnego poznania filozoficznego) można wyrazić, przedstawić, utrwalić i zachować ogół całej konkretnej istoty
świata w jej wielokształtnych formach.
(7) Muzyka i filozofia pokrywają się i całkowicie zgadzają w swoim temacie, powtarzając istotę świata, mówią to samo w dwóch różnych językach, i dlatego, nawet jeśli na pierwszy rzut oka, ostrzega Schopenhauer, zabrzmi to jak
paradoks, „gdyby było możliwe w pełni słuszne i uszczegółowione wyjaśnienie
muzyki, a więc rozwinięte powtórzenie w pojęciach tego, co ona wyraża
[w dźwiękach], byłoby ono natychmiast także wystarczającym powtórzeniem
i wyjaśnieniem pojęciowym świata” (ŚWP I, 408 n.), wtedy otrzymalibyśmy
„prawdziwą filozofię”.
(8) Tak rozumiana prawdziwa filozofia byłaby więc absolutnym zwieńczeniem i ostatecznym dopełnieniem muzyki. W tym sensie credo metafizyki muzyki Schopenhauera brzmi: Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis
se philosophari animi, czyli: muzyka to nieświadome metafizyczne ćwiczenie duszy, która zgoła nie wie, że filozofuje. Nieświadome dlatego, ponieważ scire, wiedzieć, oznacza zawsze – ująć w abstrakcyjne pojęcia. Dźwięki jednak wymykają
się takiej racjonalno-pojęciowej fakturze, oczywiście z wyjątkiem specyficznej
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logiki kompozycyjnej i arytmetyki zawartej w czysto liczbowych stosunkach
dźwięków.
III.
Takim rozumieniem dotykamy najbardziej nośnego aspektu metafizyki
muzyki Schopenhauera, który najwyraźniej mówi tu o swego rodzaju intuicyjnej
podświadomości muzycznej, głębszej od dyskursywnej świadomości wszelkiego
poznania pojęciowego, na jakie siłą rzeczy zdana jest filozofia. Jego zdaniem,
główne czynności tworzenia i komponowania muzyki przebiegają w warstwie
inspiracyjnej intuicyjnie i nieświadomie, a ich sens i znaczenie są nieporównanie
głębsze i bardziej uniwersalne od dyskursywnego charakteru słów i pojęć. Stan
ten wynika z emocjonalnego i bezpośredniego charakteru muzyki, nie zaś z języka werbalnego, zapośredniczonego przez pojęcia filozofii. Muzyka wyraża za
pośrednictwem dźwięków afektywne stany emocjonalne, których nośnikami są
dźwięki i melodie, a nie pojęcia i argumenty. Bezpośrednia konkretność muzyki
oraz autonomiczna ekspresja muzyczna przebiegają poza sferą artykulacji werbalnej czysto językowego konotowania sensu za pomocą pojęć.
Jakie konsekwencje wynikają z takiego poglądu w stosunku do zjawiskowej
współmierności świata i muzyki, jaką najwyraźniej zdaje się sugerować Schopenhauer. Otóż, zjawiskowy świat i muzyka to dwa różne wyrazy jednej i tej
samej rzeczy lub siły – woli życia, stąd ich poniekąd naturalna a – ostatecznie
rzecz biorąc – także metafizyczna analogia i komplementarność. Muzyka bowiem rozpatrywana jako wyraz świata jest językiem najbardziej ogólnym i uniwersalnym, który nawet do ogólności pojęć odnosi się mniej więcej tak, jak pojęcia do rzeczy. Ogólność muzyki jednak w żaden sposób nie jest pustą ogólnością
dyskursywnej abstrakcji, lecz ogólnością zupełnie innego rodzaju. Ogólność ta
związana jest zawsze z wyraźną określonością, czyli zjawiskową konkretnością,
i to właśnie w tym podobna jest do figur geometrycznych oraz liczb, które jako
ogólne formy (idee) wszystkich możliwych przedmiotów doświadczenia nie są
jedynie abstrakcyjne, lecz jak najbardziej naoczne i stale określone pod wzglę-

Andrzej Lorenz

38

dem formy. O ile więc ogólność pojęć ma charakter dyskursywny, o tyle ogólność
muzyki jest rodzaju emocjonalnego.
Specyfika emocjonalnej ogólności muzyki polega na tym, iż wszystkie dążenia
i pragnienia, wzruszenia i przejawy woli życia jako zachodzące wewnątrz człowieka procesy psychofizyczne związane z jego kondycją somatyczną, jakie rozum
dyskursywnie ujmuje za pośrednictwem pojemnego, ale negatywnego pojęcia
uczucia, można także wyrazić w niezliczonych wariacjach i odcieniach w postaci
melodii, zawsze jednak tylko za pomocą abstrakcyjnej ogólności formy bez materiału.
Ogólność formy bez materiału oznacza więc zawsze ogólność według rzeczy
samej w sobie, według istniejącego intersubiektywnie wnętrza, jakim jest pierwotna wolicjonalność, nigdy zaś według zjawiska, którego jest niejako samą
duszą bez ciała. Stan ten wynika ze specyfiki muzycznej ekspresji dźwiękowej,
która nie przekazuje ani nie wyraża tego lub innego pragnienia, wzruszenia czy
dążenia, tylko oddaje ogólność ich formy jako stanów uczuciowych, formy bez
materiału. Są to uczucia „same w sobie” jako formy stanowiące poniekąd ich
dźwiękowe odpowiedniki. Schopenhauer plastycznie ilustruje to na przykładzie
kilku elementarnych uczuć. Muzyka nie wyraża „tej lub innej określonej uciechy,
tego lub innego zmartwienia, bólu lub przerażenia, lub radości” – lecz „samą
uciechę, samo zmartwienie, samo przerażenie, samą radość” (ŚWP I, 404), i to
zupełnie in abstracto w formie, jak mówi Schopenhauer, wydestylowanej kwintesencji, a nie poszczególnych zjawisk.
Dźwięki to nośniki melodii bezpośrednio wyrażającej wewnętrzną istotę
emocji, natomiast melodia – metafizycznie rzecz biorąc – wyraża wielokształtne
dążenia samej woli, jaką jest witalny proces życia we wszystkich jej przejawach.
Tak więc muzyka to bezpośrednie uprzedmiotowienie i odbicie woli życia
w całości, podobnie jak i sam świat, co więcej, jak same idee, których wielorakie
przejawy ostatecznie składają się na świat pojedynczych rzeczy (por. ŚWP I,
398). A ponieważ w estetycznej koncepcji metafizyki Schopenhauera muzyka
z definicji nie jest tak jak inne sztuki odbiciem jakiejś idei, uprzedmiotowieniem
której są ich przedmioty, lecz „odbiciem samej woli”, stąd jej intuicyjne oddzia-
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ływanie jest nieskończenie silniejsze, dociera głębiej i przemawia bezpośredniej
aniżeli oddziaływanie przedmiotu jakiejkolwiek innej sztuki pięknej.
Sam układ melodii natomiast, w której kryje się odkrycie najgłębszych pragnień i doznań ludzkich, jakie tworzy dzieło muzyczne, to dzieło geniusza, którego proces twórczy wolny jest od wszelkiej refleksji i świadomego zamiaru, co
możemy nazwać inspiracją. Dlatego pojęcia w muzyce są bezużyteczne i bezpłodne, kompozytor bowiem „objawia najgłębszą istotę świata i wypowiada
najgłębszą prawdę w języku, którego rozum jego nie pojmuje” (ŚWP I, 402).
Stąd właściwa muzyce ogólność wraz z najściślejszą określonością. W tym sensie, konkluduje Schopenhauer, świat można by nazwać równie dobrze wcieloną
muzyką jak i wcieloną wolą, a melodie ogólnej mowy muzyki podobnie jak abstrakcyjne pojęcia języka filozofii „poniekąd abstraktem rzeczywistości” (ŚWP I,
406).
Takim wewnętrznym stosunkiem, w jakim muzyka pozostaje do prawdziwej istoty wszystkich rzeczy jako zjawisk świata, da się ostatecznie wytłumaczyć
fakt, że gdy np. rozbrzmiewa muzyka znakomicie pasująca do jakiejś sceny
z życia, do jakiegoś działania, jakiegoś procesu lub otoczenia, otwiera nam niejako ich utajony sens ukazując się jako najsłuszniejszy i najwyraźniejszy do nich
komentarz, tak że słuchaczowi oddającemu się całkowicie wrażeniu jakiejś symfonii prezentują się i przeciągają obok wszystkie możliwe procesy życia i świata,
a mimo to, jeśli się zastanowi, nie potrafi nazwać podobieństwa zachodzącego
między grą dźwięków a rzeczami i procesami, jakie mu świtają w wyobraźni
(por. ŚWP I, 406). Takie ujęcie wynika z przekonania, że muzyka jako taka nie
jest zwykłym odbiciem adekwatnej przedmiotowości woli, lecz bezpośrednim
odbicie samej woli. Dlatego muzyka jest w stosunku do tego, co fizyczne, tym,
co metafizyczne, jest w stosunku do wszelkiego zjawiska – rzeczą samą w sobie.
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ARTUR SCHOPENHAUER’S PHILOSOPHY OF MUSIC
Summary
The aim of this article is to present the philosophical understanding of the essence and the
meaning of music, which was shaped in the early nineteenth century, under the influence of instrumental music of Ludwig van Beethoven. It is an attempt at outlining the main areas of similarity that exist between E.T.A. Hoffmann and Arthur Schopenhauer in terms of theoretical thinking about the metaphysical essence and aesthetic sense of instrumental music in the spirit of
nineteenth-century philosophy of music. At the beginning of the nineteenth century aesthetic
reflection on music reached an epochal point marking a remarkable breakthrough in the understanding, reception and evaluation of individual musical works. The theoretical definition of the
hierarchy of aesthetic experience of human spirituality assigns the pure instrumental music of
Ludwig van Beethoven the highest rank, thus creating a new concept of romantic musical aesthetic.
Key words: music, aesthetic reflection, Beethoven, Schopenhauer, E. T. A. Hoffmann
Słowa kluczowe: muzyka, refleksja estetyczna, Beethoven Schopenhauer, E. T. A.
Hoffmann

Bibliografia:
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, t. I-II, Warszawa 199495.
R. Carter, Tajemniczy świat umysłu, przeł. B. Kamiński, Poznań 1999.
E.T.A. Hoffmann, Musikalische Schriften, Stuttgart 1906.
A. Kertz-Welzel, Die Transzendenz der Gefühle. Beziehungen zwischen Musik und Gefühl bei
Wackenroder, Tieck und die Musikästhetik der Romantik, St. Ingbert 2001.

Prof. dr hab. Andrzej Lorenz – Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVIII/1

Białystok 2016

ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK
(Białystok)

FORMA I TREŚĆ
WE WSPÓŁCZESNYM KONTEKŚCIE KULTUROWYM

1. Kiedy bliżej przyglądamy się genezie poglądów, możemy zauważyć, że
to, co nazywa się potocznie prawdą, jest najczęściej jakąś mniej lub bardziej indywidualną zmianą poglądu, który funkcjonuje w otoczeniu publicznym. Jednostka, ustalając swój pogląd na świat, tworzy go w wyniku negocjacji między
tym, co osobiście przeżyła a tym, co w formie różnych nurtów ideowych funkcjonuje w jej otoczeniu publicznym. Szukając więc zgodności swoich sądów
z rzeczywistością, uwzględnia i uwzględnić musi wszystkie sądy i przed-sądy,
jakie wyrastają z jej osobistej biografii oraz te, które znajdują się w jej społeczeństwie – gdyż wszystkie one stanowią właśnie dla niej „rzeczywistość”, z którą
pragnie się uzgodnić. Zanim zresztą zacznie negocjować, już, jak wiadomo, jej
wnętrze jest ukształtowane przez negocjacje, jakie dokonali za nią jej rodzice
i wychowawcy. Konsekwencją wszystkich tych negocjacji jest fakt, że trudno
wyobrazić sobie, aby europejczyk mógł myśleć po chińsku, a Chińczyk po europejsku – a jeżeli mogliby tak myśleć, to najwyżej z jakimś niespotykanym, heroicznym wysiłkiem, dostępnym nielicznym jednostkom. Dlatego, jak wiadomo,
to, co ludzie ogłaszają jako prawdy absolutne, mają w sposób nieuchronny charakter jedynie lokalny.
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2. Zadowolony ze swojego życia chrześcijanin będzie skłonny myśleć na
sposób tomistyczno-arystotelesowski. Chrześcijanin odczuwający w większym
stopniu dramat istnienia będzie może skłaniał się bardziej do platonizmu czy
augustynizmu. Chrześcijanin jeszcze bardziej niezadowolony ze swojej kondycji
cielesno-duchowej będzie pragnął zanurzyć się w głębi swojego bytu wykraczającej zarówno ponad ciało, jak i duszę – będzie się skłaniał raczej do Orygenesa
czy Eckharta niż do Augustyna1. W każdym wypadku doświadczenie osobiste
jednostki będzie skłaniało chrześcijanina do wyboru z zespołu nurtów funkcjonujących w otaczającej go kulturze chrześcijańskiej takiego nurtu, który będzie
z tym doświadczeniem najbardziej korespondował. Dopiero w połączeniu z nim
swej prawdy osobistej, będzie widział to, co określi jako prawdę. Podobnego
punktu odniesienia i wsparcia będzie szukał w otoczeniu społecznym ateista,
agnostyk, muzułmanin itp.
Nie oznacza to, że tak wytworzony pogląd chrześcijanina czy kogokolwiek
innego nie może zawierać – poza całą swoją lokalnością – jakichś twierdzeń,
które byłyby zgodne z rzeczywistością taką, jaką ona naprawdę jest, że nie może
zawierać, zgodnie z klasyczną definicją prawdy, adequatio rei et intellectus.
Adequatio tę trzeba by chyba jednak traktować bardziej jako dzieło przypadku
niż celowych działań, jako serendipity2. Zgodność ta będzie zatem tym, co się
wydarza niezależnie od głównej aktywności jednostki kulturowej, jaką jest nawiązywanie (subiektywnej, emocjonalnej) prawdy osobistej do (subiektywnej,
emocjonalnej) prawdy publicznej3.
Problem więc tego, co uchodzi potocznie za prawdę to problem społeczny,
dotyczący relacji między jednostką a społecznością, a ściślej, to problem pewnej
jedności, ale też i napięcia między prawdą osobistą a prawdą publiczną, między
osobistym charakterem prawdy a roszczeniem prawdy do powszechnej obowią1
Niekiedy ten i sam chrześcijanin w różnych okresach albo momentach życia będzie się
skłaniał do wszystkich koncepcji jednocześnie.
2
Serendipity to „dar znajdowania cennych i miłych rzeczy, których się nie szukało”, „dar
dokonywania przypadkowych odkryć”. http://sjp.pwn.pl/szukaj/serendipity.html; dostęp:
23.06.2016.
3
Tym samym, naturalnie, jestem skłonny potraktować ewentualną trafność opinii zawartych
w tym artykule również jako szczęśliwy traf, jako serendipity.
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zywalności4. Napięcie to wynika z faktu, że nie tylko jednostka w swojej prawdzie osobistej pragnie nawiązać do prawdy publicznej, ale również społeczeństwo pragnie narzucać swoją wolę jednostkom za pomocą prawdy publicznej.
Z drugiej strony istnieje między nimi jedność, która, jakby na nieszczęście
dla prawdy jako adequatio rei et intellectus, przynosi satysfakcję obu stronom. Na
styku jednej i drugiej prawdy pojawia się u jednostki odczucie, iż posiada prawdę tout court, bez dodatków. Mając wrażenie wówczas, że dotyka rzeczywistość
taką, jaką ona naprawdę jest, czuje, iż osiągnęła pełnię, poza którą ani nie sposób, ani nie potrzeba jej wykraczać. Jej osobista prawda znalazła w jakimś nurcie
publicznym potwierdzenie swoich intuicji, ze strony społeczeństwa spotkała się
z uznaniem, a nawet osiągnęła siłę, która pozwala odgrywać jej znaczącą rolę.
W jej umyśle doznały spełnienia dwie fundamentalne, badajże czy nie najpotężniejsze tendencje ludzkie – dominacja grupy i samoafirmacja się jednostki
w ramach tej grupy. Czego więcej miałaby szukać?
3. Chciałbym na najbliższych stronach pokazać, że w naszych czasach napięcie między prawdą osobistą a publiczną w niektórych formach kultury znacząco osłabło, gdyż prawda publiczna doznała totalnej frustracji. Z powodu
rozbicia jedności kulturowej społeczeństw współczesnych mechanizmy ustalania
prawdy publicznej uległy rozregulowaniu. Wydaje się jednak, że to, co się wydarzyło, nie jest, być może, czymś niekorzystnym. Będę się starał pokazać, że
obecnie jednostka może poświęcić się mniej swoim relacjom ze sferą publiczną
i presji ze strony osłabionych mechanizmów prawdy publicznej, a bardziej swobodnym rozpoznawaniem tego, co widzi w swojej rzeczywistości – rzeczywistości osobistej czy osobisto-społecznej. Inną możliwością – o tym wariancie będzie
w szczególności mowa za chwilę – jest uprawianie kultury publicznej, ale rozumiane nie na zasadzie opracowywania określonych treści, lecz na zasadzie opracowywania określonych form jej funkcjonowania.
Faktem jest jednak, że w proponowanym tutaj, nowym schemacie kulturowym straci ona – niestety albo na szczęście – radość z poczucia mocy, jakie poOdnoszę się tutaj do znanych, zwłaszcza w niemieckim obszarze językowym, zwrotów,
które zakładają w sobie presję etyczno-społeczną związaną z faktem posiadania prawdy: „Anspruch auf allgemeine Geltung", „Anspruch auf Allgemeingüligkeit”.
4
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jawiało się czasami wówczas, gdy wynegocjowaną mieszankę prawdy osobistej
i publicznej próbowała narzucić publicznie otoczeniu społecznemu. Straci również tę radość, jaka rodziła się wówczas, gdy dla mieszanki tej zyskiwała takie
czy inne publiczne uznanie. My wszyscy bowiem obecnie – tak jak zresztą czyniono przez stulecia – obie radości w kulturze nadal próbujemy uzyskać, ale bez
specjalnego skutku. Ze względu na zjawiska, o których powiemy kilka słów za
chwilę – indywidualizm, pluralizm i inflację słowa i poglądów – takie radości
jednostka musi już przeżywać niestety niezmiernie rzadko, a z pewnością może
uczynić je jedynie lokalnymi, ograniczając do sfery osobisto-społecznej, która
nie jest publiczna.
Wyraźne, pewne zwycięstwo prawdy osobistej nad prawdą publiczną –
zwycięstwo, które pokazuje, iż mamy do czynienia nie tylko z możliwościami
intelektualnymi, ale z wieloletnią praktyką społeczną – obecne jest w nurcie
religijno-duchowym zwanym liberalnym kwakryzmem. To małe, choć cieszące
się dużym prestiżem w Wielkiej Brytanii i świecie anglosaskim ugrupowanie
religijno-duchowe, wydaje się wyjątkowym zjawiskiem, wskazującym niespodziewanie na nowe drogi, na których mogłoby kształtować się pojęcie prawdy
w kulturze Zachodu. Z doświadczenia kwakryzmu liberalnego można z pewnością skorzystać, kształtując wzorce przyszłego rozwoju tej kultury.
4. Oprócz wspomnianej klasycznej definicji prawdy (prawda jako zgodność
rzeczy i umysłu) z czterech nieklasycznych definicji prawdy (koherencji, zgody
powszechnej, oczywistości, pragmatyczna) interesują nas tutaj dwie: prawdy jako
zgody powszechnej i prawdy jako oczywistości5. Koherencyjna koncepcja nas nie
interesuje, bo odnosi się do twierdzeń już uznanych za prawdziwe – a zatem
problem prawdy nie jest tu w żadnym stopniu rozwiązany. Jest jedynie przeniesiony w inne miejsce. Pragmatyczna definicja prawdy nie ma sensu epistemologicznego, lecz psychologiczny: nie mówi o tym, jak prawdę należy rozumieć, ale
to, co psychologicznie oznacza, jeżeli ktoś twierdzi, że prawdę posiada. W tym
sensie prawdziwe może być wszystko, nawet dwa zdania sprzeczne, o ile „działa-

Zwięzły przegląd elementarnych koncepcji prawdy można znaleźć w: K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
5
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ją” dla różnych jednostek albo nawet dla tej samej jednostki na innym poziomie
jej psyche albo w innym okresie jej życia.
Prawda jako zgoda powszechna odnosi się do perspektywy publicznej, do
prawdy publicznej, natomiast prawda jako oczywistość – do perspektywy osobistej, prawdy osobistej. W prawdzie jako oczywistości nie występuje sam w sobie
aspekt roszczenia do powszechnej obowiązywalności – jeżeli się pojawi, to stać
się tak może pod wpływem czynnika zewnętrznego, jakim jest prawda publiczna
z jej mechanizmami. Dostrzega się tutaj coś, co się osobiście przeżyło i co stanowi dla jednostki niezbywalny punkt odniesienia. Mniej ważne, przynajmniej
zasadniczo i na początku, jest to, co przeżył ktoś inny. To, co się samemu przeżyło w osobistym życiu jest bowiem dostatecznie wiążące. Sytuację jednostce
ułatwia fakt, że współczesne społeczeństwa Zachodu nie są jednolite światopoglądowo, stąd też presja społeczeństwa przyjmuje bardzo zróżnicowane światopoglądowo formy, a zatem również takie, którym łatwiej się przeciwstawić. Korzystając zatem z pewnych nurtów, można przeciwstawić się wszelkim innym
nurtom, również – nie do końca świadomie – tym, z których się wcześniej korzystało. Nad naszą konsekwencją w tym surfowaniu na falach kultury nikt nie
będzie czuwał. W całym tym nieporządku, w jakim porusza się współczesna
kultura, nawet my sami tego nie będziemy chcieli czy mogli czynić. W naszym
umyśle toczy się prawdziwe, godne tego miana publiczne bellum omnium contra
omnes. Na tej wojnie może skorzystać prawda osobista, która niepostrzeżenie jest
w stanie umknąć z pola bitwy między obcymi dla niej siłami. Następnie, kiedy
już okrzepnie, może na to pole wrócić, namawiając zwaśnione strony do walki
na formę, nie na treść.
W prawdzie jako zgodzie powszechnej wyróżniają się roszczenia do powszechnej obowiązywalności, roszczenia, z którymi prawda zwykle się wiązała,
zwłaszcza jeżeli pisana była przez duże „P”. W kategoriach socjologicznych bowiem mówiąc, zgoda w danej grupie oznacza przymus czy nawet przemoc, jaką
ta grupa wywiera na swoich członkach. Prawda roszcząca pretensje do powszechnej obowiązywalności, prawda publiczna, cechuje się mechanicznym
sposobem postępowania, którym pragnie zawładnąć innymi jednostkami.
Z drugiej strony, jak zostało powiedziane, mechanizmy prawdy publicznej nie

46

Zbigniew Kaźmierczak

zawsze postrzegane są jako opresyjne, skoro jednostka ze względu na swoją społeczną naturę pragnie przynależności społecznej. Jest więc również i tak, że
w takich czy innych przypadkach jednostka odczuwa radość z poczucia bezpieczeństwa, jakie przynosi jej mechanizm jakiejś publicznej prawdy, mimo że ktoś
obserwujący ten proces zewnątrz może odnieść nieodparte wrażenie, że obserwuje zwykły proces zniewolenia.
Powszechna obowiązywalność prawdy znajduje uzasadnienie w pozornie
zdroworozsądkowym przeświadczeniu, że prawda jest i musi być jedna, ponieważ rzeczywistość w zmysłowej obserwacji jest przecież jedna. Kiedy spoglądamy na ulicę, wszyscy widzimy te same przemykające samochody, te same światła
uliczne, tych samych przechodniów zmierzających w różne strony. Na poziomie
refleksji wykraczającej poza zmysły, takie same uzasadnienie przynosi monoteizm, w świetle którego obowiązuje tylko jedna wiara i jeden Bóg (por. Ef 4, 6).
Jak widzimy, od razu zaprzecza to przeświadczenie jakiemuś elementarnemu – choć nie zawsze, jak widać, dochodzącemu do głosu – doświadczeniu indywidualnemu, w którym jednostka raczej byłaby skłonna przyznać słuszność
zasadzie Anthropos metron panton (w jej interpretacji indywidualnej). Jednostka
stwierdza bowiem raczej chyba, iż jej głębsza rzeczywistość niekoniecznie jest
zgodna z tym, co rozumie przez nią jakaś inna jednostka – że inna jest rzeczywistość kobiety, a inna mężczyzny, inna osoby młodej, inna osoby starej, inna rolnika, a inna chirurga, a jeszcze inna buddysty czy katolika. Każda społeczność –
kobiet czy mężczyzn, rolników czy chirurgów itd. – jest jednak jedna dla tej
społeczności. I tak samo jak dąży do uznania przez zgodę powszechną jej jednolitych zasad, zakłada istnienie jednej rzeczywistości będącej jakimś odzwierciedleniem tej jednolitości. Inna sprawa naturalnie, jakie środki – perswazyjne czy
siłowe – stosuje grupa, aby legitymizować swoją prawdę jako prawdę zgody powszechnej. Na przykład grupa intelektualistów będzie może dążyła do dominacji
poprzez perswazję, grupa polityków – do dominacji za pomocą środków siłowych (ustaw, zarządzeń itp.).
Wydaje się, że w prawdzie jako oczywistości, która jest prawdą osobistą, nie
ma roszczenia do powszechnej obowiązywalności, o ile nie zostanie ona zapośredniczona przez prawdę publiczną. Pod wpływem przymusu tej ostatniej jed-
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nostka nie ma jednak wyjścia i zmuszona jest generalizować swoje osobiste doświadczenie, roszcząc pretensje do jego powszechnej obowiązywalności. Zdarzyć
się może również, że jednostka sądzi, iż jest sprawiedliwie tak czynić, ponieważ
sama spotyka się z podobną praktyką skierowaną wobec niej samej. Obawia się
również, że jeżeli nie zabierze głosu w ten sam uniwersalny sposób, to prawdy
osobiste innych jednostek, prawdy jej może zupełnie obce, a uogólnione pod
postacią jakiegoś gwałtowanego roszczenia, będą w stanie stłumić jej własną.
Bramy do jej prawdy osobistej są przecież otwarte na oścież przez mechanizmy
funkcjonowania prawdy publicznej.
Jednostka szuka więc sposobów, jak to, co się jej przydarzyło i co często jest
zwyczajnym zrządzeniem losu, przybrać w kategorie, które będą uznane i autorytatywne. Oczywiście wiąże się to z wysiłkiem kłamania i samookłamywania
oraz ulegania i przezwyciężenia otoczenia społecznego, wysiłkiem niosącym
z pewnością cechy gwałtowności i złości. Jak nietrudno zauważyć, pewna ilość
dyskusji – jeżeli nie zdecydowana ich większość – toczona jest w takiej właśnie
atmosferze. W atmosferze tej wykuwana jest prawda, a ściślej to, co potocznie
za prawdę się uważa, czyli swoisty wynik negocjacji między prawdą osobistą
a wymogami (jakiegoś nurtu) prawdy publicznej. Wydaje się, że po każdej dyskusji, nawet z najserdeczniejszymi ludźmi, osadza się w człowieku niechęć do
dyskutanta. Dowodziłoby to od strony psychologicznej, że w dyskusji chodzi
bardziej o zderzenie roszczeń i mocy, niż o proces poznawczy. Stawiam jednak
tezę, że dla jednostki w jej prawdzie osobistej pragnienie dyskusji jest słabsze niż
się wydaje bądź nie istnieje w ogóle.
5. Jak zostało wspomniane, prawda jako osobista oczywistość i prawda jako
społeczno-publiczna zgoda powszechna, mimo że znajdują się w stanie napięcia,
a nawet konfliktu, są ze sobą ściśle związane. Nie sposób przecież wyobrażać
sobie jakiegokolwiek rodzaju życia, osobistego czy bezosobistego, bez jakiegoś
uczestnictwa w społeczności. I odwrotnie, zgoda powszechna nie miałaby czego
uzgadniać, gdyby nie istniała jakaś treść zawarta w umysłach poszczególnych
jednostek. Zgoda powszechna nie jest przecież zgodą powszechną odnośnie
czegokolwiek, ale wariacją na temat jakiegoś uogólnienia treści poszczególnych
prawd osobistych. Trudno zatem dziwić się, że te dwie postaci prawdy łączyły
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się w ciągu historii – że zlewały się w jedną całość, w której stały się nie do rozpoznania. Przez setki tysięcy lat człowiek przyzwyczaił się, że wszystko co czynimy, czynimy wspólnie. Słowo „prawda” ma ostatecznie takie same korzenie
językowe jak „prawo”6. Ma coś normować w naszym wspólnym bytowaniu – ma
być wyrazem wiążącej negocjacji między jednostką a grupą. Do jednostkowego
bytowania odnosi się zatem pośrednio.
6. Dzisiaj jednak sytuacja zmieniła się. Wprawdzie nadal jednostka potrzebuje społeczności, i vice versa, ale uległa zmianie struktura społeczeństwa i jego
kulturowe składniki. Rozwija się indywidualizm i pluralizm kulturowy. Coraz
bardziej standardom humanistyki przeciwstawiają się nauki ścisłe i technika. Ze
względu na wielość narzędzi przekazu informacji następuje swoista inflacja słowa i poglądów. Wraz z tymi zmianami, które przynoszą coraz to większą udrękę
negocjującym jednostkom, staje się jaśniejsze, że pomimo powiązania jednostki
ze społeczeństwem, prawda osobista cechuje się swoistością i pewną niezależnością w stosunku do tej coraz to bardziej irytującej prawdy publicznej. Nie jest
bowiem aż tak rozmaita i pozbawiona wewnętrznej substancji jak ona. Dzięki
tym autodestrukcyjnym, kulturowym rozstrzygnięciom prawda osobista jest
w stanie teraz wynurzyć się z rozsypującego się życia publicznego współczesności jako sfera, która może być w większym stopniu sobą i która może w mniejszym stopniu przejmować się negocjacjami. Poświęćmy nieco uwagi tym nowym
zjawiskom.
Wzrost indywidualizmu z powodu ekonomicznej pomyślności i rozwoju
społeczeństwa opiekuńczego jest cechą charakterystyczną rozwiniętych krajów
Zachodu. Jednostka w tych krajach nie jest już zależna od tysięcy ludzi, od których była zależną we wcześniejszych epokach historycznych. Obecnie cała opieka, którą kiedyś udzielali jej przyjaciele, rodzina i panowie feudalni, spoczęła na
państwie, wraz z jej coraz to bardziej szczodrym systemem opieki społecznej
i zdrowotnej. Ale jeżeli jest ktoś z kim jednostka się liczy i którego opinię bezwzględnie będzie skłonna uwzględniać, ktoś, którego decyzji się lęka i którego
uznania pragnie, to nie jest nim kapłan, rodzic czy premier. Jest nim nade
6

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 435-436.
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wszystko jej pracodawca. Stał się on jej głównym „przyjacielem”. Wszyscy inni
przestali odgrywać żywotną rolę, pełniąc jedynie rolę dodatkową, estetyczną,
erotyczną, ludyczną itp. Bardziej przeszkadzają w odpoczynku po pracy, niż
wnoszą coś wartościowego do jej życia. We współczesnym kapitalistycznym
państwie opiekuńczym jednostka osiągnęła stan takiej psychicznej niezależności
od innych ludzi, że gdyby oglądać ją mogli ludzie z jeszcze niedawnej nawet
przeszłości, ujrzeliby w niej niechybnie znamiona jakiegoś tytana samodzielności, nadczłowieka. Ten indywidualizm leży z pewnością u źródeł upadku religii,
gdyż czyni bezużytecznym wszelkie gromadzenie się zarówno w celach świeckich, jak religijnych.
Prawda publiczna chciałaby, tak jak czyniła to dotąd w dziejach ludzkości,
zawładnąć życiem wewnętrznym jednostki, ale, jak zostało już powiedziane,
zarówno nie ma ona jakiejś jednolitej postaci, jak i nie ma na to współcześnie
dość siły. Ideały funkcjonujące w społeczeństwie są bowiem w sposób nieprzezwyciężalny zbyt rozmaite, aby mogły zostać zjednoczone pod jakąś jedną formułą. Mechanizmy takiej czy innej prawdy publicznej nie są w stanie w ogóle
funkcjonować, gdyż pragną objąć coś, co z powodu wielości kulturowej i indywidualizmu mechanicznie jest już nieobejmowalne. Mechanizm ten przestał
funkcjonować w zadowalający sposób, chociaż i wcześniej harmonia między
prawdą osobistą była raczej dramatyczna.
Rozwój nauki i techniki, z których owoców czerpie się każdego dnia i których autorytet jest w społeczeństwie niepodważalny, powoduje niepokój w łonie
kultury humanistycznej, tzn. w humanistyce, religii, sztuce czy moralności.
Standardy, jakie stawiają cieszące się tak wielkim zaufaniem nauki ścisłe, nie
mogą być wypełnione przez tę kulturę, co znacząco obniża i tak już nadwątlony
przez indywidualizm i pluralizm jej autorytet.
Miliony słów, opinii, oświadczeń krążących pośród doskonale rozwijających się narzędzi komunikowania doprowadzają do sytuacji, w której wszelkie
słowa tracą na znaczeniu. Następuje inflacja słowa i poglądów. Można odnieść
wrażenie, że byle głupstwo jest tyle samo, a może więcej warte, co przemyślane
przez lata mądrości. Ważne jest by w tym powszechnym zgiełku znalazło sposób na wylansowanie.
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7. Jednym z przejawów kryzysowej sytuacji jest rodzące się powoli od XIX
wieku poczucie nihilizmu. W sferze myślowej ogłoszona śmierć Boga (zanik
tego, co powszechne) zrodziła śmierć człowieka (zanik tego, co indywidualne).
Jest zrozumiałe bowiem, że jeżeli prawda stanowi potocznie i intuicyjnie całość
publiczno-osobistą, to podważenie wartości prawdy publicznej musiało podważyć z jednej strony wartość prawdy w ogóle, a z drugiej strony wartość prawdy
osobistej. Wywołało to relatywistyczny zawrót głowy, prowadząc do niewiary
we wszelką prawdę. Niewiara ta wynikała z doskonale jasnego dla pierwotnego
człowieka – ale granice pierwotności sięgają przecież w głąb naszej nowoczesności7 – założenia, że nie można egzystować, jeżeli nie egzystuje się razem. Odczuwano, że skoro nie można określić zasad, na mocy których można egzystować razem, skoro nie można określić „prawa”, pod którym egzystujemy, wartości
całej egzystencji muszą rozpierzchnąć się niczym mgła poranka. Pojawiła się
myśl, że możliwy jest jedynie człowiek bez właściwości, der Mann ohne
Eigenschaften8 – że gatunek człowiek, którego reprezentanci snują się po ulicach,
poza instynktami biologicznymi nie posiadają żadnych właściwości, które niegdyś stanowiły o jego człowieczeństwie. Kiedy Kazimierz Malewicz namalował
w roku 1915 swój autoportret, był w stanie zobaczyć w sobie jedynie kilka figur
geometrycznych. Stoi on na końcowym etapie rozwoju malarstwa, w którym
prawda zmysłowej rzeczywistości – tej, która określała jedną prawdę dla całego
społeczeństwa czy nawet zachodniej cywilizacji – począwszy od impresjonizmu
była coraz to bardziej zamazywana. Współczesny postmodernizm w sposób
charakterystyczny głosi istnienie pustych mechanizmów publicznych, ustalających ślepo znaczenia w społeczeństwie, pozbawionych podłoża w jakimkolwiek
bycie, w czymkolwiek, co byłoby trwałe. Można je dowolnie ośmieszać i można
się nimi, jeżeli jest na to ochota, swobodnie bawić. Na tym kończy się, zdaniem
postmodernizmu, ich użyteczność. Postępowanie owych mniejszych lub większych fachowców od postmodernizmu może wydawać się cyniczne. Pierwszym
odruchem na jego widok jest oburzenie na tak daleko posuniętą arogancję
Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 578,
580, 587, 589.
8
Tytuł powieści Roberta Musila wydanej w 1930 r.
7
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w niszczeniu dóbr, dzięki którym może egzystować razem. Brakuje jednak mocnych argumentów, za pomocą których można byłoby przekonywująco mu się
przeciwstawić.
8. Jeżeli jednak uświadamiamy sobie, że tak naprawdę istnieją dwa składniki prawdy, czyli prawda osobista i prawda publiczna, które wykazują się pewnym
stopniem niezależności, to kryzys składnika publicznego nie musi pociągać za
sobą unieważnienia składnika osobistego. „Śmierć Boga” może być powodem
„narodzin lepszego Boga”. Prawda osobista jest bowiem do pewnego stopnia
czymś trwałym i nie musi chwiać się z chwilą, gdy społeczne, obiektywne roszczenia doznają szwanku. Ten fakt nie został dostrzeżony przez licznych twórców kultury ogłaszających nihilizm jako podstawowy światopogląd człowieka
naszych czasów.
Prawda osobista ma w sobie zgromadzone doświadczenie, której nie zniszczą, choć może będą współtworzyć, meandry historii. Daleko jej do bycia niczym. Zawiera rozliczne doświadczenia, zwłaszcza te najwcześniejsze, najmocniejsze doświadczenia dzieciństwa określające w sposób znaczący – chociaż zapewnie nie deterministyczny – późniejsze wyobrażenia o pięknie i dobru. Znajduje się też w niej duża część ludzkiego ciała, z jego seksualnością, zdrowiem
i chorobą, sprawnością i niesprawnością, a także korzenie temperamentu i głównych cech charakteru. W prawdzie osobistej zawarty jest również cały obszar
niepowodzeń i zranień, które nie mogą być zbyt wyraźnie ujawnione, aby jednostka nie przegrała na własną prośbę w odwiecznym, międzyludzkim agon.
W prawdzie tej znajduje się w końcu sfera kontaktów między jednostką
a Transcendencją – będąc tak kruchą i niepewną, istnieje, jak mi się wydaje,
głównie dzięki sile Transcendencji. Jej ostoja zdaje się streszczać się w słynnych
słowach, jakie miała usłyszeć Teresa z Avila od Jezusa: „Ya no quiero que tengas
conversación con hombres, sino con ángeles”9 – „Nie chcę już, byś obcowała z ludźmi, tylko z aniołami”. To zdanie streszcza jedną z głównych myśli mistyki –
a mistyką jest wszelkie doświadczenie kontaktu z Transcendencją, nie tylko to
klasztorne, którym żyła Teresa – że istnieje nieznana dla „świata” możliwość
9

Cytat hiszpański za: J. G. Arintero, Evolución mística, Salamanca 1989, s. 364.
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intensywnego życia osobistego o charakterze mistycznym. Rzeczywiście ma rację
powiedzenie, że „religia” (tzn. mistyka) to to, co człowiek robi ze swoją samotnością.
9. Wraz z pojawieniem się perspektywy doświadczenia mistycznego można
wskazać na perspektywy refleksji nad prawdą, jaką przynosi ze sobą pewien interesujący nurt współczesnej religijności. Nurtem tym jest liberalny kwakryzm.
Wnosi on do refleksji nad relacjami między tym, co osobiste a tym, co publiczne
zupełnie niespodziewane perspektywy. Przynosi, jak się wydaje, wzorce, według
których mogłaby rozwijać się kultura Zachodu.
Kwakryzm pojawił się w połowie XVII wieku w Anglii, a jego twórcą był
George Fox. Przez cały okres swojego istnienia aż do początku XX wieku był
wyznaniem zdecydowanie chrześcijańskim, aczkolwiek od samego początku
głosił, że światło wewnętrzne (Inward Light), które istnieje w każdym człowieku, stoi wyżej niż wszelki autorytet czy „święta” księga. Począwszy od konferencji w Manchester w 1885 roku rozpoczął się liberalny okres w dziejach kwakryzmu. Liberalni kwakrzy brytyjscy zepchnęli Biblię na margines, potwierdzając
uświadamiany w sferze publicznej fakt, że jej autorytet został boleśnie podważony przez krytykę historyczno-literacką, geologię czy teorię ewolucji. Uznali oni
wówczas, że podstawą ich wiary może być jedynie doświadczenie, naturalnie
również a może przede wszystkim doświadczenie mistyczne. Jeden z czołowych
twórców tej ideowej przemiany, amerykański kwakier Rufus Jones, uznał, iż
kwakrzy de facto byli od początku pewną wspólnotą mistyczną, a nie przede
wszystkim wyznaniem chrześcijańskim. Ze względu na akcent postawiony na
doświadczenie kwakrzy liberalni nie wahali się przyjmować do swojej wspólnoty
osoby o rozmaitych światopoglądach, zakładając, że w każdym z nich może
mieścić się element światła, na które wszyscy powinni być otwarci10. W ten sposób niejako włączyli w obręb swojej społeczności całą tę wielość światopoglądową, jaka istnieje w społeczeństwie jako całości. Kwakierski kult, polegający na
Advices and Queries, standardowa broszura streszczająca zasady Religijnego Towarzystwa
Przyjaciół w Wielkiej Brytanii pyta: „Czy jesteś otwarty na nowe światło – skądkolwiek by przychodziło?”. Advices and Queries. The Yearly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers) in Britain, 2008, brak miejsca wydania, 7.
10
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milczeniu i wsłuchiwaniu się w głos Boga, okazał się bardzo gościnny, współcześnie obejmując również wierzących w bezosobowy Absolut, a nawet ateistów
i agnostyków11. Milczenie stało się kulturowo-epistemologiczną platformą, łączącą światopoglądy o różnych odcieniach. Jest swego rodzaju mikrokosmosem
odzwierciedlającym makrokosmos społeczny.
Jako taki współczesny kwakryzm liberalny nie jest religią – nie posiada
wszak jednego, obowiązującego wszystkich credo – lecz raczej metodą indywidualno-osobistego poszukiwania prawdy duchowo-religijnej w atmosferze
przyjaźni. Nieprzypadkowo kwakrzy nazywają siebie przyjaciółmi (oficjalna
nazwa tego ugrupowania brzmi: Religijne Towarzystwo Przyjaciół).
10. Wydaje się, że gdybyśmy odnieśli zasady określające relację między jednostką a sferą publiczną, jakie występują w kwakryzmie liberalnym do kultury
Zachodu, moglibyśmy uzyskać szereg interesujących pomysłów dotyczących
tego, jak kultura ta mogłaby w bliższej czy dalszej przyszłości funkcjonować.
Jak zostało zasygnalizowane wcześniej, nie jesteśmy w stanie, bazując na
aktualnym układzie mocy społecznych, ustalić tego, co będzie nas wspólnie
obowiązywało. Lekcje wyniesione z obserwacji kwakryzmu liberalnego mogłyby
pozwolić jednak na dokonanie pewnego istotnego zniuansowania. Zniuansowanie to umożliwiałoby zachowanie relacji społecznej, a zatem prawdy publicznej,
wchodzącej w skład spontanicznie przyjmowanej definicji prawdy, a zarazem
zmierzałoby do pozbawienia jej treści. Kierując się ideami kwakryzmu liberalnego, moglibyśmy mianowicie skonstruować takie pojęcie kultury, w której nie
bylibyśmy w stanie ustalić tego, co będzie obowiązywało pod względem treści,
natomiast bylibyśmy w stanie ustalić to, co powinno obowiązywać pod względem formy. Jest to stwierdzenie, będące rdzeniem przewrotu kulturowego, dokonanego przez kwakryzm liberalny, na który chciałbym w tym artykule zwrócić
uwagę. Jest to przewrót istotny, gdyż zastosowany do szerokiego spektrum zja11
Ateiści i agnostycy stanowią ok. 20 procent liczby brytyjskich kwakrów. Zob. Zob.
J. Hampton, The British Quaker Survey 2013. Examining Religious Beliefs and Practices in the 21st
Century.’
Unpublished
MSc
thesis,
University
of
Lancaster,
2013,
https://www.woodbrooke.org.uk/data/files/CPQS/British_Quaker_survey_2013_initial_findings.
pdf,
dostęp:
06.12.2014.
Oto
strona
internetowa
nieteistycznych
kwakrów:
http://www.nontheistfriends.org/
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wisk kulturowych mógłby rozwijać w pozytywnym i uporządkowanym ruchu to,
co dzisiaj wydaje się chaotyczne i bezsensowne.
Otóż społeczności z jej mechanizmem roszczeniowej prawdy publicznej nie
da się pominąć, ponieważ nie da się i nie chce się pominąć społeczności jako
takiej. Ale w obrębie kwakryzmu został z tego mechanizmu sam tylko element
formalny. Według jednego z socjologów religii w kwakryzmie liberalnym nie
istnieje żadne credo, z wyjątkiem „credo zachowania” (behavioral creed)12 – tzn.
credo, określające zachowanie się kwakrów na milczących nabożeństwach (meeting for worship). Zamiast typowej dla dotychczasowych dziejów prawdy dramatycznej i agresywno-uległej fluktuacji między treścią tego, co osobiste a treścią tego, co społeczne, otrzymujemy inny rodzaj wzajemnego oddziaływania:
między treścią tego, co osobiste a formą tego, co społeczne. Prawda publiczna,
tak jak pojmowana jest przez kwakrów, dotyczy metody. Jest formalna i nie
mówi nic albo mówi niewiele o tym, co jednostka powinna albo nie powinna
myśleć. Sugeruje jej co najwyżej, jak powinna myśleć czy postępować na spotkaniu kultowym. Sugeruje jej również, że powinna myśleć przede wszystkim
w milczeniu i osobiście, w duchu przyjaźni. Jasnym przejawem tak rozumianej
osobistości jest uczciwość, integrity, która stanowi podstawową wartość liberalnego kwakryzmu13. Niemożliwa zatem byłaby treściowa kultura osobistopubliczna, a możliwa byłaby jedynie formalna kultura osobisto-publiczna.
11. Idąc za zasadami liberalnego kwakryzmu, kulturowa prawda publiczna
może nie przestałaby być agresywna, ale w rozumieniu kwakryzmu liberalnego
byłaby to, jeżeli tak można powiedzieć, agresja dobroczynna, domagająca się
osobistości od tego, co już i tak jest osobiste. Wprowadzenie tego czynnika for-

Zwrot stworzony przez socjologa Pinka Dandeliona. The Creation of Coherence: The ‘Quaker Double-culture’ and the ‘Absolute Perhaps’, w: The Quaker Condition. The Sociology of Liberal
Religion, ed. P. Dandelion, P. Collins, Newcastle 2008, s. 22. Pink Dandelion twierdzi, że kiedy
dzisiaj pyta się kwakrów: „W co wierzycie?”, padają często odpowiedzi praktyczne dotyczące
zachowania na spotkaniu religijnym („Nie śpiewamy hymnów”, „Nie mamy zewnętrznych sakramentów”, „Nie mamy odrębnego duchowieństwa”). Kwakrzy nie unikają odpowiedzi, która opisywałaby ich prawdziwą tożsamość, ale że sądzą, iż w ten właśnie sposób prezentują właściwą dla
współczesnego, liberalnego kwakryzmu odpowiedź. tamże, 29.
13
P. Dandelion, The Quakers. A Very Short Introduction, Oxford 2008, s. 12.
12
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malno-opresyjnego do kultury nie oznaczałoby zatem ze strony jednostki konieczności dopasowywania się do treści prawdy publicznej, negocjowania z nią
kompromisu – tak jak to miało dotychczas miejsce w dziejach kultury ludzkiej.
Prawda osobista nie musiałaby być maskowana ani zapośredniczona przez niekiedy obce jej naturze uogólnienia publiczne. W kontekście kultury inspirowanej
kwakryzmem liberalnym jednostka mogłaby myśleć teraz tak, jak w głębi ducha
myślała od początku – osobiście. Bo przecież i prawda potocznie rozumiana, jak
zostało powiedziane, to prawda będąca nawiązaniem prawdy osobistej do prawdy publicznej, a nie odwrotnie. Pierwszeństwo dzierży zatem to, co osobiste.
12. Niemożność treściowego dyskursu publicznego w kwakryzmie liberalnym nie obejmuje w żadnym wypadku rozmów, które mają charakter osobisty
czy osobisto-społeczny, a nie publiczny. Tutaj treść może być w pełni zachowana. Podobnie może się działać w kulturze w ogóle. Tutaj, bardziej może niż
kiedyś, kiedy nad jednostką wisiał publiczny miecz Damoklesa, rozmowa może
toczyć się z większą odwagą i z bardziej zdecydowanym przekonaniem, że dzieje
się w niej coś rzeczywiście istotnego. Może – i słusznie – zrodzić się w niej
przekonanie, że, prowadząc osobistą rozmowę, jednostka znajduje się w głównym nurcie rozwoju kultury, a nie na jej marginesie. Byłaby to treściowa kultura
osobisto-lokalna, która mogłaby rozwijać się niezależnie i równolegle do formalnej kultury osobisto-publicznej.
Nie jesteśmy w stanie, bazując na aktualnym układzie społecznych mocy,
ustalić tego, co będzie obowiązywało szersze grupy ludzkie, a jesteśmy jedynie
w stanie porozmawiać o swoich osobistych czy osobisto-społecznych doświadczeniach. W żadnym wypadku nie możemy żywić nadziei, że będzie możliwe
zawładnięcie przy pomocy takiego treściowo-osobistego dyskursu całego społecznego uniwersum, dostępnego nam i innym, z nami rozmawiającym jednostkom. Dyskurs ten będzie ograniczał się do niewielu najbliższych osób, o ile te –
co nie jest wcale pewne w świecie pełnym innych, podobnych ofert – zechcą się
nim w swoim własnym zindywidualizowaniu zainteresować. Wielość ofert jest
przecież tak duża, że zawsze istnieje obawia, że bliźni będzie liczył na to, że
gdzieś indziej znajdzie coś ciekawszego, niż to co my mu zaproponujemy.
Współczesny dyskurs kultury może w każdym razie znajdować potocznie rozu-
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mianą prawdę nie jako kompromis między tym, co osobiste a tym, co publiczne,
ale co najwyżej jako kompromis między tym, co osobiste a tym, co osobiście
społeczne. Prawda potocznie i emocjonalnie rozumiana, która obecnie w heroicznych, acz beznadziejnych wysiłkach pragnie kompromisu osobistopublicznego, może się stać, realistycznie rzecz ujmując, jedynie kompromisem
osobisto-lokalnym. To on właśnie stanowiłby rdzeń treściowej kultury osobistolokalnej.
13. Ktoś mógłby sformułować argument przeciw tej wizji przyjacielskiego
milczenia w kulturze osobisto-formalnej, twierdząc, że ludzie na ogół nie są
w ogóle przyjacielscy i że przyjacielskość, jaką podkreślano w kwakryzmie, mogła wynikać po prostu z „sekciarskich” warunków funkcjonowania tego niewielkiego ugrupowania we wrogim środowisku społecznym. Kwakryzm był, na
przykład, przez większość swojego istnienia wyraźnie pacyfistyczny i odrzucał
składanie przysiąg, co wyraźnie izolowało go w społeczeństwie. Może pojawić
się przypuszczenie, że ten izolacjonizm wymusił na kwakrach przesadny pietyzm
w stosunku do łączących ich relacji.
Zarzuty te są oczywiście godne uwagi. O istnieniu ludzkiej złośliwości nie
potrzeba nikogo przekonywać, a socjologiczna geneza przyjacielskości w kwakryzmie zapewne wnosi coś do zrozumienia tego zjawiska. Z drugiej strony
jednak można by zwrócić uwagę na wartości, które sytuacja milczenia jako
głównego dyskursu kultury może ujawniać. Otóż wydaje się, że niechęć do bliźniego nie przejawia się w sytuacji, w której człowiek nie jest zagrożony – w której, na przykład, nie obawia się roszczeń do powszechnej obowiązywalności
kierowanych w jego stronę. Roszczeń takich nie zgłosi dziecko, koń czy jabłoń.
I jeżeli nie zawsze ludzie odnoszą się do nich z pozytywną życzliwością, to chyba
prawie zawsze odnoszą się do nich z większą życzliwości lub przynajmniej bez
niechęci. Milczenie, które sugeruję tutaj jako główną aktywność kultury, byłoby
przyjacielskie w tym minimalnym znaczeniu, że eliminowałoby niechęć – że
minimalnie eliminowałoby tak powszechną obecność złego ducha, der stets verneint, który ciągle przeczy.
Roszczeń, o których mowa, nie zgłosi zatem uczestnik formalnej kultury
osobisto-publicznej, a jeżeli je zgłosi, powinny wzywać do bycia tym, czym i tak
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człowiek jest nade wszystko sam w sobie – do bycia osobistym. W sytuacji zatem, w której drugi człowiek nie będzie posługiwał się treściową prawdą publiczną z jej roszczeniem do powszechnej obowiązywalności – o swojej prawdzie
osobistej będzie mógł opowiedzieć jedynie w rozmowie (czyli w treściowej kulturze osobisto-lokalnej) – możemy spodziewać się, że zrodzi w swoim rozmówcy to samo naturalne uczucie życzliwości. Chyba tak w sensie psychologicznym
można by tłumaczyć nacisk na przyjaźń w kwakryzmie przede wszystkim.
W każdym razie w kontekście tego, co osobiste jednostka będzie niewiele więcej
niż jednostką, a więc w porównaniu do całego społeczeństwa kimś wyraźnie
słabym. Jeżeli nie wzbudzi przyjacielskości, to też nie wywoła strachu, a tym
samym agresji.
14. Jak, korzystając z form kwakryzmu liberalnego, współczesna kultura
publiczna mogłaby zamienić dawną treściową kulturę na kulturę formalną? Otóż
kultura publiczna mogłaby się stać miejscem tworzenia uzasadnień tezy o niemożności dawnego, przemocowego obchodzenia się z prawdą osobistą, opracowywania metod uprawiania prawdy osobistej oraz metod prowadzenia rozmów,
w których prawdy osobiste mogłyby się swobodnie rozwijać. Kultura publiczna
mogłaby wytworzyć nową poprawność polityczną, na podstawie której źle widziany byłyby akty mówienia po prostu o prawdzie, tzn. o prawdzie treściowej
z roszczeniami do powszechnej obowiązywalności. To, co publiczne mogłoby
występować w myśleniu uczestników kultury pod postacią wzywania do osobistości w duchu przyjaźni. Osobistość chroniona przez przyjaźń jest z pewnością
czymś, w co możemy wierzyć razem i co może określać nasze wspólne działanie
i mówienie w najrozmaitszych postaciach i wariantach. Nie wkraczając agresywnie wzajemnie w swoje własne intymności, stwarzamy atmosferę ciepła
uznania, o którą, jak się zdaje, chodziło w tradycyjnym ujęciu. Zaproponowany
model kultury jest może o tyle doskonalszy, że w ujęciu tradycyjnym ciepło było
zakłócane trudem negocjacji i mniej lub bardziej agresywnymi roszczeniami do
powszechnej obowiązywalności, płynącymi od jednostki i ku jednostki. Było też
zatem bardziej kruche i względne. Od tego ciepła niespodziewanie wiało niekiedy mroźnym chłodem.
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Najczystszym wyrazem przyjacielskości jest tolerancja. Obserwacja spraw
ludzkich przekonuje nas, że właśnie niejednokrotnie powstrzymanie się od krytycznego sądu pod adresem bliźniego już stwarza atmosferę życzliwości, której
inaczej może w ogóle nie da się osiągnąć. Tolerancja jest pozornie czymś drugorzędnym w stosunku do miłości14. W relacjach społecznych bowiem, ta ostatnia
jest czymś niedoścignionym, a więc też niemającym żadnego praktycznego znaczenia. Nawołując do miłości, niczego się od nikogo nie żąda. Natomiast tolerancja jest bardziej realistyczna, gdyż powstrzymanie się od negatywnego sądu
pod adresem bliźniego leży w granicach możliwości człowieka, aczkolwiek
wbrew pozorom z pewnością wcale nie jest łatwa.
15. Pojawia się pytanie, czy zaproponowana wizja kultury formalnej nie będzie z natury tolerowała przesądów. Czy bowiem w kulturze, która funkcjonuje
jedynie w sposób formalny, można sensownie odwołać się do dziedzictwa
Oświecenia, wskazującej na błędne opinie, które od wieków są źródłem niesprawiedliwości? Otóż z pewnością nie można. Istnieje jednak nadzieja, że
w kulturze skoncentrowanej na milczeniu przesądy zostaną usunięte przez
szczerość, która stanowi część milczenia i która właśnie w milczeniu może jest
czymś najmocniejszym. Jest to możliwe tym bardziej, że jednej z istotnych filarów milczenia jako aktywności kulturowej upatrywać należałoby w doświadczeniu mistycznym. A historia mistyki pokazuje wyraźnie, jak bardzo niektórzy
mistycy wyrastali ponad przesądy swojej epoki. Przytoczyć tu można chociażby
muzułmańskiego mistyka Rumiego, który krytykował nawet najświętsze miejsce
dla muzułmanów15, a niekiedy dystansował się do swojej własnej religii16. Moż-

Por.: „Sama tolerancja między Kościołami to stanowczo za mało. Cóż to za bracia i siostry
w Chrystusie, którzy się jedynie tolerują?!”. Ducha nie gaście. Jan Pawel II. IV pielgrzymka do Polski:
1-9 czerwca 1991, Paris 1991, s. 291.
15
Rumi napisał: „Szukam drogi, ale nie drogi do Ka’aby czy do świątyni. Gdyż w tej pierwszej widzę grupę bałwochwalców, a w tej drugiej zgraję czcicieli samych siebie”. Cyt. za: A. Dashti, Twenty-three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Routledge, 2013, s. 1.
16
„Nie chrześcijanin, żyd ani muzułmanin, nie hindus/ Buddysta, sufi czy zenista. Nie należący do żadnej religii/ czy kulturowego systemu. Nie jestem ze Wschodu/ ani z Zachodu (…)
Należę do umiłowanego (…)”. Essential Rumi, przeł. C. Barks et alia, Castle Books, Edison,
New Jersey, 1997, s. 32.
14
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na więc liczyć na to, jak sądzę, że w milczeniu oświecenie mistyczne sprawnie
wyręczy oświecenie racjonalistyczne.
16. Problemem, który nie został tutaj poruszony, a który wymagałby poruszenia w osobnej wypowiedzi, jest kwestia relacji między kulturą formalną, tak
jak ona została opracowana w tym artykule a życiem politycznym. Problem ten
jest istotny, ponieważ polityka z jednej strony posługuje się niekiedy wypowiedziami, które roszczą pretensję do powszechnej obowiązywalności i środkami
przemocowymi, a z drugiej strony jawi się jako niezbywalny element życia społecznego.

FORM AND CONTENT
IN THE CONTEMPORARY CULTURAL CONTEXT
Summary
The paper considers the issue of truth, pointing out that the truth as it is commonly understood is a reference of the personal truth of some elements of the public sphere, that is the public
truth. Due to the crisis of European culture (pluralism, individualism, inflation of speech and
expression, scientism) public truth cannot function as it used to, because it is not able to impose
on society a single formula. This raises the impression that no truth is possible. The article argues
that there is still a personal truth available, the development of which may be the goal of future
culture. Patterns of this development are brought by the liberal Quakerism. It makes the public
truth something formal – it believes above all in what Pink Dandelion called the “behavioral
creed” - without forcing individuals to believe in any particular truth.
Key words: truth, liberal Quakerism, culture crisis, silence
Słowa kluczowe: prawda, kwakryzm liberalny, kryzys kultury, milczenie

Bibliografia
Advices and Queries. The Yearly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers) in Britain, 2008, brak miejsca wydania, 7.
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
Arintero L. G., Evolución mística, Salamanca 1989.

Zbigniew Kaźmierczak

60

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.
Dandelion P., The Creation of Coherence: The ‘Quaker Double-culture’ and the ‘Absolute Perhaps’, w: The Quaker Condition. The Sociology of Liberal Religion, ed. P. Dandelion,
P. Collins, Newcastle 2008
Dandelion P., The Quakers. A Very Short Introduction, Oxford 2008.
Dashti A., Twenty-three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Routledge,
2013.
Ducha nie gaście. Jan Pawel II. IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca 1991, Paris 1991.
Essential Rumi, tłum. C. Barks et alia, Castle Books, Edison, New Jersey, 1997.
Hampton J., The British Quaker Survey 2013. Examining Religious Beliefs and Practices in the
21st

Century.’

Unpublished

MSc

thesis,

University

of

Lancaster,

2013,

https://www.woodbrooke.org.uk/data/files/CPQS/British_Quaker_survey_2013_initial_fin
dings.pdf, dostęp: 06.12.2014.
Leeuw van der, G., Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 578, 580, 587,
589.

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB – Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii
UwB

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVIII/1

Białystok 2016

JACEK SURZYN
(Katowice)

RÓŻNE INTERPRETACJE
KANTOWSKIEGO TRANSCENDENTALIZMU

Transcendentalizm jest jednym z kluczowych zagadnień filozofii Immanuela Kanta. Zasadniczo Kantowski postulat filozofii transcendentalnej wysunął to
zagadnienie na czołowe miejsce w obszarze filozoficznego namysłu do dzisiaj.
Zarazem jeszcze za życia Kanta zwrócono uwagę na znaczenie tego postulatu
dla rozumienia samej filozofii, czego dobrym przykładem może być dzieło jednego z protagonistów filozofii transcendentalnej Salomona Majmona, który już
w roku 1790 w następujący sposób ją definiował: „Die Frage ist also, wie ist
Philosophie, als eine reine Erkenntniß a priori, möglich? Der große Kant hat
diese Frage in seiner Kritik der reinen Vernunft aufgeworfen, und sie auch
selbst beantwortet, indem er zeigt: daß die Philosophie transscendental seyn
muß, […], d. h. sie muß sich a priori auf Gegenstände überhaupt beziehen
können, und heißt alsdann die Transscendentalphilosophie”1. Zatem aprioryczne pytanie o warunki poznania i w ogóle aprioryczne odnoszenie się do przed“Pytanie brzmi zatem, jak filozofia jako czyste poznanie a priori jest możliwa? Wielki Kant
podnosił tę kwestię w swojej Krytyce czystego rozumu, udzielił nawet odpowiedzi wskazując: że
filozofia musi być transcendentalna, […] to znaczy ona musi się a priori odnosić do przedmiotów
w ogóle może i jest wtedy filozofią transcendentalną”, S. Maimon, Versuch über die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntnis und Anmerkungen, Berlin 1790, s. 3.
1
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miotów były dla Majmona istotą transcendentalnej filozofii i transcendentalnego namysły w ogóle. Odwołał się przy tym do Kanta w ogólnym zarysie dobrze
odczytując jego intencję, choć jednostronnie epistemologicznie królewieckiego
filozofa interpretując. Różnorakie rozumienie Kantowskiego transcendentalizmu staje się przedmiotem analizy niniejszego artykułu. Rozważania swe oparłem na dwóch obecnych w polskiej literaturze przedmiotu interpretacjach: jednej zaproponowanej przez Marka Siemka i drugiej – polemicznej w stosunku do
tej pierwszej – której autorem jest Andrzej J. Noras. Ostatecznie wydaje się, że
interpretacja A. J. Norasa jest bliższa zamierzeniom samego Kanta, podczas gdy
M. Siemek dostrzega transcendentalizm Kanta w kontekście myśli J. Fichtego,
zatem wyraźniej opowiada się za silnie obecną w całej tradycji Kantowskiej teoriopoznawczą interpretacją jego filozofii. A. J. Noras zwraca uwagę na historyczne i przed wszystkim metafizyczne zakorzenienie Kantowskiego namysłu
filozoficznego, co sprawia, że pojmowanie go wyłącznie jako epistemologa jest
dużym uproszczeniem. Według A. J. Norasa istota transcendentalizmu i filozofii transcendentalnej wyraźnie wiąże się z całą tradycją metafizyczną i tylko
przez ten pryzmat może być właściwie odczytana.
Transcendentalizm w sensie historycznym odwołuje do scholastyki za pośrednictwem F. Suáreza, a następnie przetworzonej przez Ch. Wolffa i ostatecznie przekazanej Kantowi przez A. G. Baumgartena, którego podręcznik
Metafizyka był podstawowym źródłem informacji o tradycji filozoficznej2. Rozumiana historycznie teoria transcendentalizmu przekształcała się na przestrzeni
dziejów i można wyróżnić kilka jej postaci.
Pierwsza postać transcendentalizmu znamionuje średniowieczną scholastykę. Do jej reprezentantów należą Tomasz z Akwinu, Henryk z Gandawy i Jan
Duns Szkot, którzy wnieśli najwięcej do tej doktryny w średniowieczu. Termin
„transcendentalizm”, wraz z pochodnymi, wprowadzony został do języka filozoficznego w okresie „klasycznej scholastyki” XIII wieku. Wywodzi się od łacińskiego czasownika scando, scandere połączonego z prefiksem trans. Scando, scanDla Christiana Wolffa transcendentalność odnosiła się do tradycyjnego ujęcia ontologicznego i teoriopoznawczego, podczas gdy Aleksander Gottlieb Baumgarten używał tego terminu
przymiotnikowo jako określenia tego, co konieczne lub istotowe.
2
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dere w klasycznej łacinie znaczyło wznosić się, wdrapywać się, wynosić się nad
kogoś. Przedrostek trans znaczył: z drugiej strony czegoś, za czymś, poprzez coś,
przez coś. Transcendo, transcendere tłumaczy się jako: przechodzić, wykraczać
poza, przewyższać. Forma nominatywna tego czasownika „transcendencja” transcendentia, -ae znaczyła przekraczanie czegoś3.
W znaczeniu filozoficznym terminów „transcendencja”, „transcendentalny”
zaczęto używać w odniesieniu do pojęć, „własności” (passiones) odnoszących się
bezpośrednio do bytu. Innymi słowy, własności–transcendentalia przysługiwały
bytowi jako bytowi (ens inquantum ens) stanowiąc to, co w tradycji perypatetyckiej określało metafizykę (filozofię pierwszą) jako najwyższą naukę teoretyczną,
mającą za przedmiot byt jako byt i to, co mu z niego samego przypada, czyli to,
co go w odniesieniu do niego samego określa, wyraża4. Według takiej definicji
transcendentalia nie mieściły się we wskazanej przez Arystotelesa strukturze
kategorialnej. W średniowieczu dla kilku właściwości, czyli dla jedna, prawdy,
dobra i piękna, zaczęto używać terminu transcendentalia5, który w przymiotnikowej formie oznaczał powszechne właściwości odniesione do wszystkiego, co
istnieje (jest, bytuje), zatem ostatecznie odwołujące się do właściwości przypisywanych metafizycznemu bytowi6.
Przytaczam tu znaczenia terminów zaczerpnięte z: Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia,
Tom V S-Z, Warszawa 1999, s. 50–51 i s. 411–412.
4
Tak definiuje naukę o bycie jako bycie Arystoteles w pierwszym zdaniu czwartej księgi
swej „Metafizyki”. Oryginał grecki nieco różni się od przekładu łacińskiego zaproponowanego
przez Wilhelma z Moerbeke, czyli klasycznego tekstu używanego przez scholastyków w tym
również przez Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota. Ma to pewne znaczenie przy określaniu
pojęć, własności transcendentalnych, ponieważ Wilhelm z Moerbeke owe transcendentalia zdefiniował jako przypadające bytowi jako bytowi „atrybuty istotne”.
5
Pierwszy systematyczny wykład doktryny o transcendentaliach można odnaleźć w traktacie
Summa de bono Filipa Kanclerza. Podaję za: J. Aertsen, Medieval Philosophy as Transcendental
Thought. From Philip the Chancellor (ca. 1225) to Francisco Suárez, Leiden-Boston 2012, s. 109–
127.
6
„From 1225 onwards, a series of medieval doctrines of the transcendentals was formulated
by such diverse authors as Philip the Chancellor, the authors of the Summa Halensis, Bonaventure,
and Albert the Great that are centered, for historical reasons, on the transcendentality of the
good. Between 1250 and 1330, the doctrine reached its maturity in the works of Thomas Aquinas, Henry of Ghent, John Duns Scotus, the early Scotists, and William of Ockham. The whole
tradition of reflection on the transcendental properties of being was synthesized in the Disputatio3
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Rozwijana w średniowieczu doktryna transcendentaliów według J. Aertensa
przyjęła trzy modele. Wszystkie zawierają się we wskazanym obiektywistycznometafizycznym ujęciu transcendentalizmu. Pierwszy model, przypisywany koncepcji Tomasza z Akwinu, opiera się na podstawowym znaczeniu aktu istnienia
(bytowania). Istniejący świat – to, co rzeczywiste – znajduje swe uzasadnienie
w akcie bytowym. Transcendentalia jako pojęcia transkategorialne odnoszą się
przedmiotowo do bytu, zaś metafizyka jako nauka o bycie w najpełniejszy sposób ujmuje znaczenie pojęć transcendentalnych. Koncepcja Akwinaty zakłada
także analogię bytową, co sprawia, że transcendentalia jako konwertywne z bytem mogą w najbardziej ogólnym (uniwersalnym) sensie wyrażać to, co jest (istnieje). Jest to więc klasyczna postać struktury obiektywno-metafizycznej, w której przedmiot-byt jako obiekt poznania metafizycznego wyznacza i warunkuje
wszelkie poznanie7.
Drugi model transcendentalizmu reprezentował w średniowieczu nestor
uniwersytetu paryskiego, Henryk z Gandawy. Według niego, transcendentalia
odnoszą się do bytu, ale przede wszystkim do Boga jako bytu najwyższego
i w Nim mają swe pełne uzasadnienie. Każda właściwość transcendentalna: jedno, dobro, piękno, bycie czymś, orzeka o każdym bycie stworzonym, lecz tylko
w kontekście skończonym, czyli warunkowanym i niepełnym. Bóg jest nieskończony, zatem w odniesieniu do Niego transcendentalia wykazują swe nieuwarunkowanie, swoją pełnię i doskonałość.
Trzeci model średniowiecznej nauki o transcendentaliach reprezentuje Jan
Duns Szkot. W jego rozumieniu byt jako byt determinuje i warunkuje ontycznie
oraz epistemologicznie wszystko to, co istnieje. Szkot odrzucał koncepcję analogii bytowej i uznawał univocatio entis. Jednoznaczność bytu warunkuje całą rzeczywistość, zatem transcendentalia jako właściwości, które odnoszą się do
nes metaphysicae of Francisco Suárez (published 1597), which built the most elaborate account of
the transcendentals known in the high and later Middle Ages”, J. Aertsen, Medieval theories of the
transcendentals, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/ transcendentals-medieval/ (data dostępu: 3.04.2015)
7
J. Aertens, Medieval theories of the transcendentals…(data dostępu 3.04.2015). Por. B. Paź,
Racjonalistyczne źródła transcendentalizmu Kanta, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk,
K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 111 i 113.
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wszystkiego, musiały zostać przez Szkota znacznie rozbudowane w odniesieniu
do tradycji. Szkot wyróżnił transcendentalia konwertywne, dysjunktywne oraz
proste doskonałości. Metafizyka, najwyższa nauka odnosząca się do najbardziej
ogólnego przedmiotu bytu jako bytu, stała się nauką ujmującą w najwyższym
stopniu transcendentalia, dlatego została nazwana scientia transcendens8. Transcendentalia są pierwszymi przedmiotami ludzkiego intelektu, wyznaczają jego
strukturę, stąd metafizyka transcendentalna jest wiedzą, która dotyczy w pierwszym rzędzie rozumu. Można odnaleźć u Szkota przesłanki nowożytnego ujęcia
transcendentalizmu, chociaż zachowuje on jeszcze jego przedmiotowo-metafizyczną postać9.
W okresie nowożytnym wykształciła się nowa postać transcendentalizmu,
związana z filozofią Ch. Wolffa. Transcendentalizm Ch. Wolffa był mocno
osadzony w tradycji Szkotowej przekazanej przez F. Suáreza i J. Clauberga10.
Zasadniczo Wolff uznawał formalne znaczenie transcendentaliów. Rola jaką
pełnią w poznaniu ogranicza się do ich formalnego charakteru, są niczym innym, jak tylko formalnymi strukturami, dzięki którym intelekt jest zdolny do
poznania bytu. Tym samym, w nauce Wolffa podkreślony został aspekt poznawczy transcendentaliów jako ratio transcendens entis. Transcendentalia cechuje także konwertywność w odniesieniu do ogólności (powszechności). Zatem
każde pojęcie ponadkategorialne formalnie jest pojęciem ogólnym. Badaniem
owej ogólności pojęć według Wolffa zajmuje się szeroko rozumiana ontologia,
jako nauka o bycie w ogólności – ens in genere11.
Pozostaje jeszcze trzecia postać transcendentalizmu, którą należy wiązać
z myślą Immanuela Kanta. Można go nazwać transcendentalizmem subiektywiB. Paź, dz. cyt., s. 113. Co do scientia transcendens u Szkota zob.: L. Honnefelder, Scientia
transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realitat der Metaphysik des Mittelalters und
der Neuzeit, (D. Scotus—Suárez—Wolf—Kant—Peirce), Hamburg 1990, s. 3-199.
9
J. Aertens, Medieval theories of the transcendentals… (data dostępu: 4.04.2015). Szkotowe
rozumienie transcendentalizmu i transcendentaliów przedstawiam szerzej w: J. Surzyn, Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota i Immanuela Kanta. Próba zestawienia, Bielsko Biała 2011, s. 27–90.
10
B. Paź, dz. cyt., s. 116–117.
11
„Ontologia seu philosophia prima est scientia entis in genere, seu quatenus ens est”,
Ch. Wolff, Philosophia prima, sive Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognition is
humane principia continentur. Lipsiae 1730, s. 2. Por. B. Paź, dz. cyt., s. 118–123.
8
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styczno-epistemologicznym, choć nazwa ta, w odniesieniu do Kanta, może być
myląca. Filozofia Kanta była bowiem subiektywna, ale w specyficznym ujęciu,
na pewno nie w takim, który przeciwstawia go obiektywizmowi. Poza tym,
Kantowski transcendentalizm nie miał wyłącznie charakteru epistemologicznego, co mogłoby sugerować, że królewiecki myśliciel cały swój krytyczny wysiłek
skupił na problematyce epistemologicznej, teoriopoznawczej. Transcendentalizm Kanta w sensie subiektywistyczno-epistemologicznym opierał się na przyjęciu podmiotowego i poznawczego modelu wyjaśnienia rzeczywistości. Jak
wskazuje B. Paź: „…tu wszystko znajduje swoje wyjaśnienie z perspektywy
podmiotu jako dana (datum) istniejąca »dla tego« podmiotu i na sposób, w jaki
uobecnia się on dla podmiotu”12.
Wyjaśnienie, na czym polega transcendentalizm Kanta nie jest proste. Dyskusje wokół rozumienia jego transcendentalizmu doprowadziły do pojawienia
się wielu interpretacji stanowiących podstawę nowych nurtów filozoficznych.
W pierwszym rzędzie myśl Kanta stworzyła podstawy idealizmu niemieckiego,
później różnice interpretacyjne przyczyniły się do powstania neokantyzmu marburskiego i neokantyzmu badeńskiego13.
Najważniejsze wydaje się ustalenie, czym jest transcendentalizm w wersji
samego Kanta. Od razu natrafiamy na trudność, ponieważ „zasadniczo nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie”14. W rezultacie brak dokładnej odpowiedzi na pytanie o istotę Kantowskiego transcendentalizmu prowadzi do tego, że grzęźnie się w masie różnorodnych jego interpretacji15. Być może przyczyn takiej sytuacji należy szukać w dwóch faktach. Pierwszy
B. Paź, dz. cyt., s. 114.
Obszerną i wnikliwą analizę zagadnienia interpretacji myśli Kanta, oraz jej wpływu na
niemiecki idealizm odnaleźć można w pracy: A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach filozoficznych
osiemnastego i dziewiętnastego wieku, Katowice 2007, s. 41–93. Bez wątpienia unikatową pozycją
i to nie tylko w polskiej tradycji filozoficznej jest monografii tegoż autora o historii neokantyzmu:
A. J. Noras, Historia neokantyzmu, Katowice 2012.
14
A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. II poprawione, Katowice 2005,
s. 101.
15
S. Judycki wymienia siedem znaczeń Kantowskiej filozofii transcendentalnej. Zob. S. Judycki, Czy filozofia transcedentalna jest filozofią umysłu?, w: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią
najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995, s. 229–230. Do tego zagadnienia odnosi się także:
12
13
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z nich został „sprowokowany” przez samego autora, który w Krytyce czystego
rozumu nazwał podjęte przez siebie badania „kopernikańskim przewrotem”
w filozofii, co wskazywałoby na wyjątkowy charakter Kantowskiego transcendentalizmu i siłą rzeczy mogło kierować w stronę radykalnych interpretacji.
Według powyższego ujęcia, myśl Kanta stawała się dla filozofii absolutnie nową
drogą, na której radykalnie zrywa się z przeszłością. Taką postawę krytykowali
oponenci królewieckiego filozofa16. Drugi fakt związany jest z konstrukcją
i treścią Krytyki czystego rozumu. Specyfika podjętej problematyki i trudności
wynikające choćby z całego bagażu nowej terminologii wprowadzanej przez
autora, a także pewne kwestie związane z językiem i samą edycją dzieła, sprawiły, że czasami intencja Kanta jest niejasna albo wieloznaczna w odczycie17. Dość
szybko wśród interpretatorów filozofii Kanta pojawiły się skłonności do jej „dopełnienia” (na przykład przez systematyzację, jak czynią K. L. Reinhold czy
J. Fichte), lub jej „właściwego” wyjaśnienia. Takie wysiłki doprowadziły do pojawienia się różnych interpretacji. Wynikało to z kładzenia przez badaczy nacisku na ten lub inny aspekt Kantowskiej myśli. Jak zatem w gąszczu interpretacji
wytłumaczyć problem Kantowskiego transcendentalizmu, skoro istota problemu
sprowadza się do właściwego ujęcia jego myśli?

A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 101 i następne. Por. także: Ch. Asmuth, Przełom
transcedentalny w filozofii Kanta, przeł. P. Piszczatowski, w: Dwieście lat z filozofią Kanta, red.
M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2006, s. 87–96.
16
Warto wskazać, że Kant z zasady postanowił nie brać udziału w żadnych dyskusjach i sporach dotyczących jego myśli. Jedyny wyjątek uczynił dla J. A. Eberharda, czego owocem jest obszerny tekst pt.: O pewnym odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu winna stać się
zbędna za sprawą starej (polski przekład w: I. Kant, Spór z Eberhardem, przeł. A. Banaszkiewicz,
S. Stasikowski, Gdańsk 2010, s. 120–304). J. A. Eberhard starał się wykazać, że wszystkie podstawowe tezy Kantowskiej filozofii można znaleźć już u Leibniza.
17
Znane są powszechnie kłopoty ze stroną literacką i z edycją tekstu Krytyki czystego rozumu.
R. Ingarden sugeruje, że: „jakby Kantowi niewiele zależało na literackiej stronie dzieła, a nawet na
stronie czysto wydawniczej”, R. Ingarden, Od tłumacza, w: I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł.
R. Ingarden, Kęty 2001, s. 11. W Przedmowie do pierwszego wydania Kant wspomina o problemach z korektą (A XXI). M. Siemek z kolei mówił wprost o lekceważącym podejściu Kanta do
strony literackiej jego dzieł, zob.: M. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa
2011, s. 236.
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Dobry rozwiązaniem wydaje się odwołanie do ustaleń przedstawionych
przez A. J. Norasa. Proponuje on, aby problem transcendentalizmu rozpatrywać
w ścisłym związku z problematyką, z której wyrastał, to znaczy wiązać go z problematyką bytu. Wydaje się bowiem, że Kant filozofię transcedentalną starał się
ujmować w taki właśnie „ontologiczny” (lub „ontologizujący”) sposób. Przede
wszystkim, A. J. Noras postuluje uświadomienie sobie różnicy zachodzącej między ujęciem filozofii transcendentalnej w ogóle a jej Kantowską wersją. Zasadniczo filozofia transcendentalna odnosi się do wszelkiej refleksji dotyczącej uprawomocnienia ludzkiego poznania, a w szerszym sensie – myślenia w ogóle. Tak
rozumiana filozofia transcendentalna uważana jest za charakterystyczny element
teoriopoznawczo nastawionej filozofii nowożytnej. A. J. Noras sugeruje, że reprezentantem takiego transcendentalizmu jest J. Fichte ze swoją teorią wiedzy
i rolą transcendentalnego „Ja”. Dotyczy to również innego transcendentalisty
tamtych czasów, F. W. J. Schellinga i jego projektu systemu filozofii transcendentalnej18. W istocie chodzi tu o uświadomienie sobie odrębności transcendentalizmu Kanta od transcendentalizmu Fichtego (i w konsekwencji innych myślicieli pozostających pod jego wpływem, w tym wymienionego Schellinga). Wydaje się bowiem, że to Fichte odegrał kluczową rolę w epistemologicznejspekulatywnej interpretacji królewieckiego filozofa19.
Fichteańska wersja transcendentalizmu mocno się różni od wersji Kantowskiej. W koncepcji Kanta transcendentalizm nie jest filozofią akcentującą wyłącznie (lub głównie) epistemologiczny aspekt refleksji kosztem ontologicznego
(metafizycznego) – a to właśnie stanowi istotę myśli Fichtego. Kant wiąże transcendentalizm z problematyką bytu, co w konsekwencji sprowadza go do realizmu, podczas gdy interpretacje sytuują się zdecydowanie po stronie idealizmu.
Należy więc królewieckiego filozofa uważać za realistę, choć oczywiście jego
realizm jest specyficzny, ponieważ rozumie się go jako bezdyskusyjne założenie
„naturalnej-realnej” relacji zachodzącej między podmiotem poznania a poznawanym przedmiotem, który wobec tegoż podmiotu pozostaje transcendentny.
Przedmiot ów można określić klasycznym łacińskim terminem „rzecz” (res). Jak
18
19

Zob. A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach filozoficznych…, wyd. cyt., s. 79–80.
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 102.
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podkreśla A. J. Noras, skoro transcendentalizm Kanta zakłada niekwestionowany „dualizm” ontyczny, to znaczy z jednej strony podmiot poznający a z drugiej
strony sferę przedmiotową niezależną od podmiotu (niepoznawalną – czyli nuomenalną), poznawaną przez podmiot tylko jako zjawisko, to w gruncie rzeczy
filozofia na nim oparta jest realistyczna. Z tego powodu należy odrzucić często
przyjmowane założenie, że transcendentalizm Kanta wchodzi w spór z klasycznym tradycyjnym realizmem, co w decydującym stopniu ciąży na jego rozumieniu. Nie istnieje gwałtowna opozycja filozofii Kanta względem tradycyjnej filozofii realistycznej. Kantowski transcendentalizm kierował ostrze krytyki gdzie
indziej, mianowicie w stronę dogmatyzmu, który dla Kanta (obok sceptycyzmu)
reprezentował filozofię niemożliwą do zaakceptowania i sprawił, że ocena tradycyjnej dotychczasowej metafizyki (filozofii) była jednoznacznie negatywna20.
Z całą siłą ukazuje się problem wieloznaczności w rozumieniu transcendentalizmu. W kontekście filozofii Kanta ważne jest wskazanie dwóch jego ujęć.
Pierwsze ujęcie reprezentuje nurt neotomistyczny, w którym transcendentalizm
ostro przeciwstawia się klasycznej metafizyce. Według takiego punktu widzenia
metafizyka jest nauką o bycie jako bycie (ens inquantum ens), zaś zaproponowany
przez Kanta transcendentalizm zmienia przedmiot klasycznej metafizyki i przekształca ją w naukę o granicach poznania rzeczy. Zdaniem tomistów, Kant realizował to postulując poszukiwanie absolutnych, ostatecznych warunków ludzkiego poznania. Tak rozumiany transcendentalizm jest próbą samoograniczenia
filozofii i neotomiści uważali, że filozofię Kanta do tego właśnie należy sprowadzić21. Ostateczny wniosek neotomistów brzmi następująco: wedle Kanta metafizyka klasyczna nie spełnia warunków naukowości stawianych w ramach teorii

Zob. A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach filozoficznych…, wyd. cyt., s. 25–27.
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 103. Autor (przypis 10) cytuje zdanie
S. Kamińskiego: „Metafizyka stała się teorią granic poznania rzeczy, krytyka zdolności poznawania (transcendentalizm)”, S. Kamiński, Metoda filozofowania do XX wieku, w: tegoż, Pisma wybrane. Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, red. J. Herbut, t. 2, Lublin 1993, s. 27.
Wspomniany już J. A. Eberhard pisze: „Główna zasługa, którą Pan Profesor Kant usiłował położyć w metafizyce, polega na dokładniejszym określeniu granic ludzkiego intelektu”, J. A. Eberhard, O granicach ludzkiego poznania, przeł. A. Banaszkiewicz, w: I. Kant, Spór z Eberhardem…,
wyd. cyt., s. 8.
20
21
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poznania, dlatego nie jest nauką i nie warto jej uprawiać. Zdaniem neotomistów, Kant przedstawia się jako destruktor metafizyki, który swym transcendentalizmem zainicjował odwrót filozofii od metafizyki, co przyczyniło się do
upadku filozofii.
Drugie ujęcie transcendentalizmu również akcentuje określenie granic poznania, jednak czyni to w sposób specyficzny. Mianowicie kładzie nacisk nie na
obszar przedmiotowy (czyli wyznaczenia tego, co jest rzeczywistym przedmiotem ludzkiego poznania), lecz podmiotowy. Transcendentalizm w takim rozumieniu polega na określeniu granic ludzkich możliwości poznawczych (czyli
wskazania zakresu poznania skończonego). Także ta interpretacja odbiera rację
bytu dotychczasowej klasycznej metafizyce (w tomistycznym rozumieniu), ale
nie wyklucza metafizyki w ogóle, ponieważ „odcinając się” od przedmiotu
(obiektywnego, jak chcą tomiści), wcale nie „subiektywizuje” rzeczywistości,
czyli nie sprawia, że poruszamy się wyłącznie w sferze własnych, wyimaginowanych wytworów. Transcendentalizm podkreśla podmiotowe warunki poznawcze, determinujące ludzki sposób pojmowania świata, który nam się „zjawia”
jako przedmiot poznania, jednocześnie pozostając sam w sobie niepoznawalnym
(jako rzecz samami sobie). W takim rozumieniu transcendentalizm Kanta nie
stoi w opozycji do metafizyki, rozumianej jako nauka o tym, co istnieje, lecz jest
jedynie nowym, to znaczy krytycznym, spojrzeniem na dawną problematykę
bytu22. Cechą charakterystyczną takiego spojrzenia jest podkreślenie nie pasywnej roli podmiotu w procesie poznawczym, ale przede wszystkim jego aktywności, którą Kant nazywał spontanicznością.
Opisana interpretacja nasuwa wątpliwości. A. J. Noras zauważa, że ogranicza ona możliwość (choć teraz od strony podmiotowej, a nie przedmiotowej)
poznania obiektywnego porządku rzeczywistości (bytu), co trudno uznać za
ostateczny cel Kantowskiej krytyki. Wątpliwości swe autor streszcza następująco: „Obiektywny porządek bytu jest niepoznawalny, gdyż niepoznawalna jest
rzecz sama w sobie. Co jednak stanowi wówczas podstawę rozumności? Stwierdzenie, że podstawę rozumności stanowi sam rozum, nie stoi przecież
22

A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s 104.
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w sprzeczności ze stanowiskiem klasycznym (Arystoteles), chociaż dla Arystotelesa rozumna jest również sama rzeczywistość. Problem w tym, że przekonanie
o rozumności samej rzeczywistości cechuje jedynie filozofię klasyczną. Wprawdzie rozumność należy do definicji człowieka […], ale w filozofii nowożytnej
akcentuje się rozumność człowieka, rezygnując z rozumności świata”23. Najprościej mówiąc, według A. J. Norasa, problem z taką interpretacją polega na tym,
że wyraźnie odcina człowieka od zewnętrznego świata, odbierając im wspólną
podstawę, ponieważ rozumności człowieka przeciwstawia nierozumność świata.
Prowadzi to do konieczności uzasadniania prawdziwości poznania i znalezienia
uzasadnienia istnienia świata.
Co obciąża zatem przedstawione interpretacje filozofii Kanta, sprawiając,
że chyba nie jest ona ujęta właściwie, zgodnie z intencją autora? Jak sugeruje
A. J. Noras, być może najbliższy odpowiedzi był Nicolai Hartmann, który podkreślał nadmierny nacisk położony na „rewolucyjne” postrzeganie Kanta jako
myśliciela dokonującego przełomu w dotychczasowej filozofii. Konsekwencją
takiego podejścia stało się, zdaniem Hartmanna, zakwestionowanie filozofii
przedkantowskiej i postawienie królewieckiego filozofa w opozycji wobec metafizycznej tradycji. Zamieszanie wprowadził zresztą sam Kant, nazywając swoją
koncepcję „przewrotem kopernikańskim”. Należy jednak zachować właściwe
proporcje i spróbować wczytać się w intencje autora. Przy próbie oceny Kantowskiej filozofii trzeba być ostrożnym. Uprawnione jest opisywanie Kanta jako
myśliciela, który zaproponował nowe stanowisko, jednak w tym wypadku słowo
„nowe” nie oznacza odrzucenia i odcięcia się od całej dotychczasowej tradycji.
Poza tym, nie wolno zapominać, że Kant określił swe stanowisko jako idealizm transcendentalny, czyli, jak wyjaśnia S. Judycki, „badanie możliwości empirycznego zastosowania zasad apriorycznych przeciwstawiał [Kant – J.S.] dogmatycznemu ich użyciu (szczególnie w metafizyce)”24. Zatem Kant przeciwstawia idealizm transcendentalny nie realizmowi, jak powszechnie się przyjmuje,
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s 104. Por.: H. Schnädelbach, Rozum i historia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 66–77.
24
S. Judycki, Metoda transcendentalna, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin
1997, s. 360. Podaję za: A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s 105.
23
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lecz dogmatyzmowi. Zdaniem Kanta, dogmatyzmowi ulegała dotychczasowa
metafizyka próbując przekroczyć własne kompetencje i uprzedmiotowić (w sensie empirycznym) to, co w naoczności i empirycznym ujęciu nigdy pojawić się
nie może. Taka metafizyka „dogmatyczna” musi podlegać krytyce i z pewnością
nie może zasługiwać na miano właściwej wiedzy. Zwrot transcendentalny nie
dokonuje żadnej rewolucji wobec filozofii i jej przedmiotu, ponieważ zawsze jest
ona związana z problematyką bytu. Zwrot transcendentalny stara się jedynie
spojrzeć z nowej perspektywy na odwieczne problemy filozofii i metafizyki,
w przeświadczeniu celowości tych pytań i skuteczności odpowiedzi. Pobudzenie
metafizycznego myślenia miało polegać na ocknięciu się z „metafizycznej
drzemki”. Kant uważał za zasługę Dawida Hume’a, że jego, Kanta, z takiej metafizycznej drzemki zdołał wyrwać. Taki punkt widzenia – zwrot transcendentalny jako pobudzenie do właściwego apriorycznego badania doświadczenia –
może pomóc w próbie właściwego uchwycenia istoty Kantowskiego transcendentalizmu25. Mogę więc ponownie, teraz już w innym świetle, postawić pytanie
o to, czym jest transcendentalizm.
Nie ulega wątpliwości, że w polskiej literaturze przedmiotu wyraźny wpływ
na rozumienie Kantowskiego transcendentalizmu wywarł pogląd Marka
J. Siemka opisany w jego książce pod tytułem Idea transcendentalizmu u Fichtego
i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy. Autor, przedstawiając interpretację Kantowskiego stanowiska, zaakcentował dwojaki charakter jego
transcendentalizmu, ukazujący wskazane wcześniej próby interpretacyjne.
Przede wszystkim, M. Siemek akcentuje „transcendentny”, to znaczy dosłownie
„przekraczający” charakter Kantowskiej koncepcji w stosunku do dotychczasowej (przynajmniej nowożytnej) filozofii. Ten „przekraczający” (transcendentny)
25
Być może najlepiej zarysowany tu problem uchwycił W. Chudy, kiedy pisze: „Transcendentalizm encyklopedycznie rzecz biorąc to filozoficzny pogląd lub metoda dochodzenia do przekonania, że istnieją rzeczy przekraczające zmysłowe doświadczenie i ze jest możliwa metafizyka
bytów transcendentnych. Autorem nowożytnego pojęcia transcendentalizmu i transcendentalności
był Immanuel Kant, który zapoczątkował badania tego znaczenia w analityce transcendentalnej,
czyli tej części Krytyki czystego rozumu, która zajmowała się badaniem natury i funkcji intelektu
(Verstand)”, W. Chudy, Transcendentalizm jako zasada poznawcza procesualizmu, w: Analogia
w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 171-172.
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motyw, zdaniem M. Siemka, wyłania się wyraźnie w obszarze teorii poznania
i akcentuje epistemologiczny aspekt Kantowskiej transcendentalnej filozofii.
Autor skłania się ku przyjęciu Kanta za teoretyka poznania i w tym dostrzega
charakter jego „kopernikańskiego przewrotu”. Po raz pierwszy w dziejach królewiecki filozof, jako teoretyk poznania, wyraźnie wyróżnił aspekt poznawczy
w ramach rozważań filozoficznych i, według M. Siemka, tym samym zdołał
przekroczyć obszar tradycyjnej problematyki teoriopoznawczej i ująć całość teorii poznania w nowy sposób26. M. Siemek żywi przekonanie, że transcendentalizm Kanta polega na przekroczeniu klasycznej relacji w poznaniu, czyli relacji
podmiot–przedmiot, którą nazwał relacją „epistemiczną” i pozwala wejść w nowy obszar, gdzie można podejmować próby opisania innego schematu relacji.
Z kolei taki typ relacji M. Siemek nazywa relacją epistemologiczną27. Transcendentalizm dokonał przełomu, ponieważ zerwał z dotychczasową klasyczną epistemologią i swe dociekania musiał wprowadzić w zupełnie nowy, niezbadany
dotąd obszar. Ten niezbadany obszar to epistemologiczny wymiar poznania,
w którym Kant podjął próbę znalezienia warunków uzasadnienia całościowego
charakteru poznawczej relacji podmiot–przedmiot. Nowatorstwo polegało na
tym, że Kant nie mogąc uzasadnić poznania ani od strony przedmiotowej, ani
od strony podmiotowej, uczynił to wyłącznie za pomocą zasad przekraczających
zarówno przedmiot, jak i podmiot. Zatem warunki poznania są warunkami
umożliwiającym zachodzenie relacji epistemicznej na poziomie podmiotu
i przedmiotu.
Przedstawiona interpretacja transcendentalnego zwrotu Kanta wzbudziła
jednak wiele wątpliwości. Na przykład W. Chudy zarzuca, że Siemek, choć
słusznie podkreślił przełomowy epistemologiczny zwrot w myśli Kanta względem klasycznego, epistemicznego charakteru dociekań przedkantowskich, to

26
Streszczam tu szeroki wywód: M. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977, s. 45–65.
27
„Istota transcendentalizmu Kanta polega bowiem na zamierzonej i konsekwentnej próbie
wykroczenia poza obszar problemowy klasycznej ‘teorii poznania’, wzięty jako całość”, M. Siemek,
Idea transcendentalizmu…, wyd. cyt., s. 16. Por.: A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt.,
s. 106.
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jednak nie uniknął pułapek wynikających z takiej interpretacji28. Przede wszystkim – zauważa Chudy – przeciwstawienie ujęcia poznania epistemicznego ujęciu
epistemologicznemu zakłada podstawę, która z perspektywy intencji Kanta wydaje się bardzo wątpliwa. Mianowicie, Siemek milcząco zakłada, że królewiecki
filozof przyjmował możliwość oderwania rozważań transcendentalnych od problematyki ontycznej, to znaczy musiał zgodzić się na zasadność metateorii doświadczenia (poznania). Klasyczna relacja poznawcza, czyli podmiot–przedmiot,
musiała więc zostać przez Kanta przekroczona, co prowadzi do daleko idących
konsekwencji, ponieważ na przykład problem przedmiotu poznania sprowadza
wyłącznie do jego uzasadnienia od strony podmiotu. Podmiotowe uzasadnienie
przedmiotu poznania prowadzi oczywiście do jakiejś formy subiektywizmu, co,
jak pokazałem wcześniej, nie wydaje się właściwym ujęciem Kantowskiej myśli.
Inna konsekwencja, to przesadne podkreślenie autonomii transcendentalnego
„Ja”, świadomości, która w ujęciu epistemologicznym jest tym, co „wykraczając”
poza specyficzną relację epistemiczną określa i uświadamia sobie warunki konieczne do wystąpienia procesu poznania, to znaczy poznania przez określony
podmiot określonego przedmiotu. „Ja” (Ich denke) w interpretacji Siemka jest
zdolne do dostrzeżenia w pełni podmiotu poznającego i poznawanego przedmiotu, a może nawet stanowić ich konstytucję, co podważa realny charakter
istnienia przedmiotu poznania29.
Nie wydaje się, aby „przekraczanie” i konstytuowanie relacji poznawczej
„epistemicznej” w obszarze epistemologicznym było prawdziwą intencją Kantowskiego transcendentalizmu. Problem transcendentalizmu jest bowiem zawsze u Kanta związany z problemem bytu, transcendowanie nie może więc polegać na wykroczeniu poza całość relacji podmiot–przedmiot, ponieważ takie
„wykroczenie” (przekroczenie) wydaje się po prostu niemożliwe. A. J. Noras
pyta w związku z tym, na czym ów epistemologiczny (w terminologii M. Siemka) charakter Kantowskiego zwrotu miałby polegać? I odpowiada, że na pewno
Zob. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej
przezwyciężenia, Lublin 1995, s. 214.
29
Mogę się mylić, ale być może na taką interpretację myśli Kanta zwrócił już uwagę Salomon Majmon w cytowanym na początku dziele. Zob.: S. Maimon, dz. cyt., s. 303–312.
28
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nie na odrzuceniu fundamentalnej zasady, że myślenie jest tożsame z bytem,
a myśleć oznacza myśleć tylko to, co istnieje. Przekroczenie tej relacji prowadzi
do ontycznego absurdu, ponieważ musi uznać istnienie przeciwieństwa bytu, to
znaczy istnienie niebytu. W tym sensie faktyczne przekroczenie relacji myślenia
(podmiotu) i bycia (przedmiotu) wydaje się bardzo dyskusyjne, a nawet jeśli było
możliwe (czego dowodem mogą być rozważania Fichtego), to i tak w żadnym
wypadku nie przedstawia właściwie poglądu samego Kanta. A. J. Noras wyraża
to apodyktycznie: „Transcendentalizm oznacza nie tyle przekroczenie obszaru
klasycznej teorii poznania (bo jego przekroczyć nie sposób), ile przede wszystkim próbę przekroczenia problematyki, która wiąże się ze sporem między dogmatyzmem a sceptycyzmem”30. Nie jest więc transcendentalizm „przekraczaniem” w sensie konstruowania metateorii dla klasycznej teorii poznania, ponieważ w rezultacie prowadziłoby to do oderwania myślenia od bytu i uznania, że
Kant zakładał na przykład możliwość pomyślenia niebytu, a owa możliwość
oparta byłaby na założeniu, że epistemologia umożliwia relację epistemiczną,
poprzedzając ją i co najważniejsze konstytuując, co wydaje się główną tezą wywodu Siemka31. Jednak dla nikogo nie ulega wątpliwości, że odbiega to zdecydowanie od myśli królewieckiego filozofa, natomiast jest bliskie interpretacji
w duchu Fichtego32.

A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 106.
„Pytanie transcendentalne jest więc pytaniem nie o ‘poznanie’, lecz o możliwą poznawalność, o warunki i konieczną strukturę samej relacji poznawczej jako takiej (tj. relacji między
‘przedmiotem’ a ‘podmiotem’ i między ‘poznaniem’ a ‘rzeczywistością’). Słowem, jest to pytanie
nie epistemiczne, lecz epistemologiczne – dotyczące nie samej episteme w którejkolwiek z jej form
bezpośrednich, lecz całej zależności epistemicznej, a więc konstytutywnej struktury całego epistemicznego pola teorii”, M. Siemek, Idea transcendentalizmu…, wyd. cyt., s. 64.
32
Już tytuł rozprawy Siemka skłania do takiej opinii. Najpierw bowiem mamy wymienionego Fichtego, a potem dopiero Kanta. Transcendentalizm Fichtego jest teorią wiedzy, zatem jest
także metateorią poznania. Siemek nakłada taki transcendentalizm na transcendentalizm Kanta,
konfrontując go zarazem z realizmem, co akurat w takim kontekście wydaje się zasadne. Epistemologiczny transcendentalizm musi bowiem odrzucić realizm jako dogmatyzm, który uznaje
niezależność bytu od jego pomyślenia. Epistemologiczny transcendentalizm w wersji Siemka/Fichtego zakłada tymczasem, że przedmiot poznania musi być ujęty z perspektywy epistemologicznej, zatem musi być „złączony” ontycznie z podmiotem, co prowadzi do idealizmu.
30
31
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Tymczasem Kant stale podkreślał transcendentalność swej filozofii w odniesieniu do niepodważalnego charakteru związku myślenia z bytem. Kant za
pomocą krytycyzmu starał się ukazać bezzasadność dwóch tradycyjnych, odnoszących się do tego związku stanowisk filozoficznych, to znaczy dogmatyzmu
i sceptycyzmu, ponieważ właściwe uchwycenie relacji poznawczej wyklucza zarówno jedno stanowisko, jak i drugie. Według Kanta, jedyną możliwość właściwego uchwycenia relacji poznawczej daje podejście transcedentalne, które przekracza i znosi oba stanowiska oraz znajduje nowe rozwiązanie, usytuowane wyraźnie poza sporem dogmatyzmu ze sceptycyzmem. W tym wyraża się prawdziwy sens Kantowskiego „przekraczania” dotychczasowej problematyki filozoficznej – filozofia krytyczna bowiem miała za zadanie przekroczyć dogmatyzm
i sceptycyzm anulując zasadność toczonego przez nie sporu. To jest jedyne
transcendowanie, które postulował Kant, nie mające nic wspólnego z przypisywanym mu przez Siemka „wyjściem poza” klasyczną relację poznawczą33.
Tak rozumiany transcendentalizm wyklucza także drugie założenie, na którym buduje swą interpretację Siemek, mianowicie to, że epistemologia jest niczym innym, jak ontologią nauki34. A. J. Noras stwierdza, że przyjęty przez autora termin „ontologia nauki” brzmi nieco sztucznie, ponieważ wiedza–nauka
faktycznie jest wyłącznie kryteriologią, to znaczy, na przykład według założenia
Arystotelesa pełni wyłącznie rolę dostarczania kryteriów do poznania bytu, które
to poznanie jest samo z siebie prawdziwe. W rezultacie, nauka–wiedza zawsze
zakłada jakąś ontologię i odwrotnie, każda ontologia zawsze jest jakąś nauką–
wiedzą. Założenie jest tu następujące: epistemologia pełni rolę służebną wobec
ontologii, ponieważ najpierw coś istnieje, a dopiero później jest poznawane.
Związek ten jest naturalny, nierozerwalny i w tym znaczeniu gwarantuje prawdziwość. Kant nie kwestionował przedstawionej relacji epistemologii do ontologii, innymi słowy, zależności poznania od bytu i dlatego należy przyjąć, że
przyjmował stanowisko realistyczne. Jako realista uważał za naturalny związek
myślenia z bytem, czyli przyjmował, że myśli się zawsze tylko to, co jest (istnieje), a jego rozważania transcendentalne wcale nie opierały się za „przekraczaniu”
33
34

Por. A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach…, wyd. cyt., s. 26–27.
M. Siemek, Idea transcendentalizmu…, wyd. cyt., s. 79–81.
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klasycznej problematyki epistemologicznej (w terminologii Siemka problematyki epistemicznej), lecz na „przekraczaniu” stanowisk przyjmowanych w klasycznej relacji poznawczej, to znaczy dogmatyzmu z jednej strony i sceptycyzmu
z drugiej strony.
Zamysł Kanta polegał jedynie na przemianie–zamianie sposobu myślenia.
„Przewrót kopernikański” to przemiana metodologiczna, a nie zmiana istotowego ujęcia problematyki filozoficznej, o czym próbuje przekonywać w swej interpretacji Siemek. Zdaniem A. J. Norasa, Kant zamierzał w nowy, „rewolucyjny”
sposób przyjrzeć się starym problemom filozoficznym, zachowując zarazem
fundamentalny związek myślenia i bycia. Zatem, Kantowskiego transcendentalizmu nie można traktować jako zwrotu w stronę metateorii doświadczenia i zawężać go tym samym do epistemologicznego wątku35.
Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia należy stwierdzić, że na sposób
rozumienia tego, czym jest Kantowski transcendentalizm decydująco wpłynęły
dwa czynniki. Po pierwsze, potraktowanie transcendentalizmu jako teorii nauki–
wiedzy, po drugie, powiązanie transcendentalizmu Kanta ze specyficznie ujętym
zagadnieniem świadomości, którą zaczęto traktować jako naczelną zasadę całej
filozofii, obwołując królewieckiego filozofa za protagonistę takiego stanowiska.
Jeśli za twórcę koncepcji teorii nauki–wiedzy i specyficznego interpretatora myśli Kanta, należy uznać Fichtego, to w kwestii świadomości fundamentalną rolę
odegrał jeden z pierwszych komentatorów i propagatorów filozofii Kanta
K. L. Reinhold36.
Dla właściwego przedstawienia intuicji Kanta ważny jest fakt, że zaczęto
jego myśl interpretować właśnie przez pryzmat świadomości. Koncepcja świadomości pokazuje, w jaki sposób ostrze transcendentalnej filozofii Kanta zostało
35
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 108–109. Podobne stanowisko do
A. J. Norasa głosi M. Szulakiewicz. Ten ostatni jednak odrzucając pogląd, że transcendentalizm
nie jest teorią doświadczenia zarazem nie potrafi wyzbyć się przekonania, że jest on metateorią
doświadczenia, co wydaje się w tym kontekście niekonsekwencją. Por. A. J. Noras, Kant i Hegel
w sporach…, wyd. cyt., s. 27.
36
Karl Leonard Reinhold jest autorem listów o filozofii Kantowskiej z roku 1786. Zob.:
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 46–49. Szerzej o jego zaangażowaniu w filozofię
Kanta i jej interpretacji w: M. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii…, wyd. cyt., s. 9–28.
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skierowane w stronę interpretacji epistemologicznej. Szczególnie trzeba pamiętać o roli, jaką w tym procesie odegrał K. L. Reinhold, inicjator dyskusji nad
filozofią Kanta. Reinhold wystąpił w propozycją „poprawienia” myśli mistrza
przez systematyzację jego filozofii. Zarzucał Kantowi brak takiej systematyzacji.
Zdaniem Reinholda, świadomość miała odegrać w tym procesie podstawową
rolę, ponieważ jako taka, ukazana autonomicznie transcenduje obszar przedmiotowy i dzięki temu w procesie poznawczym ujmuje jedynie własne treści poznawcze, tak że poza treścią ujętą przez świadomość wszystko inne staje się dla
podmiotu poznającego niedostępne i niepoznawalne. Reinhold wprowadził do
Kantowskiej filozofii zasadę świadomości, która ugruntowała niemożliwość
dotarcia do podstawy zjawisk (do rzeczy samej w sobie). Jednocześnie w swoim
mniemaniu usystematyzował filozofię transcendentalną Kanta, uzasadniając tezę
mistrza o tym, że poznajemy tylko świat zjawiskowy, czyli ten, który jawi się
przed nami jako przedmiot poznania i doświadczenia. Świat sam w sobie pozostaje dla nas niedostępny poznawczo, czyli jest noumenem. Podkreślenie, czy też
epistemologiczne uzasadnienie (za pomocą zasady świadomości) takiego stanu
doprowadziło Reinholda do postawienia przed filozofią nowego zadania: skoro
bowiem świadomość nie dociera do ontycznej podstawy tego, co jest poznawane, to w rezultacie naczelnym zadaniem filozofii musi być badanie przez świadomość własnych treści. W takim znaczeniu transcendentalizm Kanta ujmuje
już Fichte, jeszcze wyraźniej od Reinholda wyróżniając pozycję świadomościowego transcendentalnego „Ja”. Tworzy to podstawy pod idealizm niemiecki,
odwołujący się Kanta jako swego mentora. W XIX wieku utrwala się nurt traktujący Kanta jako idealistę, a jego transcendentalizm jako idealizm jest przeciwstawiany realizmowi37.
Autonomizacja świadomości i uzasadnianie w oparciu o nią procesu poznawczego jest jednak bardzo odległe od tego, co twierdził i uznawał Kant.
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 112–113. Por. cały rozdział pt. Transformacja krytycyzmu Kanta w ujęciu Fichtego w: A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach…, wyd. cyt.,
s. 57–73; M. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii…, s. 14–26. Co ciekawe Reinhold po początkowym zachwycie interpretacją Fichtego w późniejszym okresie patrzył na jego poglądy bardziej
sceptycznie.
37
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Ważny pozostaje podkreślany przez A. J. Norasa fakt, że nie można stanowiska
Kanta sytuować w Kartezjańskim nurcie podążania od świadomości do bytu
(cogito ergo sum), co uczynili zarówno Reinhold, jak i Fichte. Kant w swych rozważaniach nie wychodzi bowiem od pojęcia świadomości i na jej bazie nie buduje obszaru przedmiotowego. Świadomość nie jest u niego tak mocno wyeksplikowana i zautonomizowana. Transcendentalizm Kanta nie jest więc ontologią
nauki, jak proponuje Siemek, nie jest też teorią wiedzy, jak chcieli Reinhold
i przede wszystkim Fichte. Kant zachował w pełni stanowisko realistyczne, to
znaczy w odróżnieniu od wskazanego idealizmu, który oderwał świadomość od
bytu i postawił ją na pierwszym miejscu, uważał, że poznanie zawsze jest wtórne
wobec bytu i najpierw coś musi istnieć, aby być poznawane. W rezultacie, świadomość nie jest prymarna względem bytu i nie buduje żadnej bytowej podstawy,
innymi słowy świadomość nie jest zasadą czegokolwiek. Dlatego nie można za
Reinholdem zakładać ontycznej przepaści pomiędzy myśleniem (świadomością)
a byciem u Kanta, bowiem takiej przepaści po prostu nie ma38.
W historycznym procesie rozwoju problematyki filozoficznej nastąpił stopniowy proces przeciwstawiania dwu tendencji, mianowicie z jednej strony był
problem metafizyki jako nauki najwyższej, a z drugiej strony nacisk na badania
nad samym rozumem. W okresie klasycznym rozum (epistemologia) i metafizyka (ontologia) szły w parze, od nowożytności obserwujemy jednak coraz wyraźniejszą opozycję między nimi. Kant zdawał sobie sprawę z takiej sytuacji.
W jego rozważaniach problem metafizyki to fundamentalne pytanie o jej możliwość, co w sensie „krytycznym” oznacza przebadanie jej naukowej wartości.
Kant dostrzegał także problematykę epistemologiczną (tu w znaczeniu potocznym, jako określenie procesu poznawczego), to znaczy zdawał sobie sprawę
z roli rozumu w poznaniu tego, co istnieje. A. J. Noras zauważa, że „w filozofii
38
„W ujęciu Reinholda zasadą, to znaczy fundamentem całej filozofii krytycznej, miała być
‘zasada świadomości’ (Satz des Bewußtseins) […] Zasada świadomości odnosi się do istoty świadomości w ogóle, do jej elementarnej struktury […]. Zasada świadomości – będąc zasadą, z której
chciał Reinhold wywieść system filozofii elementarnej – wskazuje na teorię spostrzeżenia. Rezultat jest następujący: poznanie jest świadomością przedstawionego przedmiotu, natomiast samoświadomość jest przedstawiającym podmiotem”, A. J. Noras, Kant i Hegel w sporach…, wyd. cyt.,
s. 48. Por.: M. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii…, wyd. cyt., s. 11.
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nowożytnej – klamrą spinającą dzieje są tu filozofie Kartezjusza i Husserla –
akcentuje się problematykę teoriopoznawczą, zapominając o tendencji metafizycznej. Transcendentalizm w sformułowaniu Kanta natomiast stanowi próbę
połączenia dwóch tendencji: teoriopoznawczej i ontologicznej. W pierwszym
znaczeniu jest on próbą pogodzenia empiryzmu z racjonalizmem, w drugim –
dogmatyzmu ze sceptycyzmem”39. To ważne stwierdzenie pokazuje właściwe
przedmiotowe zakorzenienie transcendentalizmu i jego ontyczne odniesienie.
Ani autonomiczna świadomość, poprzedzająca proces poznawczy, ani też transcendentny charakter ujęcia epistemologicznego (tu w znaczeniu nadanym przez
Siemka) nie oddaje sensu filozofii transcendentalnej. Kant starał się bowiem
„krytycznie” ująć zarówno rozum, jak i doświadczenie pytając o granice, jednak
nie czynił tego w oderwaniu od ontycznego podłoża. Ważne wydaje się krytyczne nastawienie królewieckiego myśliciela. Krytyka w jego rozumieniu oznaczała
badanie służące jako przygotowanie, propedeutyka do budowy właściwego systemu filozofii, który nazywał filozofią czystego rozumu. Filozofii czystego rozumu Kant postawił zadanie „usystematyzowania” – w znaczeniu wyłożenia
systemu – ludzkiego poznania bez względu na to, czy doprowadzi to do ograniczenia, czy też rozszerzenia pola ludzkiego poznania40. Tak rozumiana filozofia
nie kwestionuje przedmiotowej podstawy, ale traktuje ją jako konieczny warunek ugruntowania wiedzy. Kant zapytał o możliwość metafizyki nie podważając
przy tym jej przedmiotowego charakteru41. Kantowskie pytanie o metafizykę nie
jest więc pytaniem podważającym jej przedmiot, ale dotyczy czegoś innego,
mianowicie pyta tylko o możliwość metafizyki, bardzo specyficznie, bo nie
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 127.
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 127–128. Propedeutyczny charakter Kantowskiej krytyki podkreślają wszyscy. Zob. np.: G. Martin, Immanuel Kant, Berlin 1969, s. 43–44.
Sam Kant tak określił zadanie, które sobie postawił: „jakkolwiek bowiem w Krytyce przedstawiłem
wszystkie zasady systemu, to jednak do tego, żeby sam system był wyczerpujący, należy jeszcze, by
nie brak było także żadnych pojęć pochodnych, których nie można z góry wstawić do preliminarza, lecz trzeba je stopniowo szukać”, I. Kant, Krytyka…, A XXI ( przekład polski: Ingarden,
s. 29–30). W Przedmowie do drugiego wydania czytamy z kolei: „krytyka jest niezbędnym przygotowaniem do krzewienia gruntownej metafizyki jako nauki”, tamże, B XXXVI, s. 45. Por.:
H. Vaihinger, Kommentar zur Kants Kritik der reinen Vernunft, Band I, Leipzig 1882, s. 25–35.
41
A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 128.
39
40
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w sensie możliwości lub niemożliwości metafizyki w ogóle. Sens pytania o możliwość metafizyki zawęża się do jej możliwości jako nauki i dlatego pytanie
o metafizykę Kant połączył z pytaniem o charakter nauki. Kantowska filozofia
transcendentalna jako krytyka rozumu bada więc możliwość metafizyki jako
nauki. Pytanie o status metafizyki jako nauki jest zarazem pytaniem o granice
możliwości doświadczenia. Zdaniem Kanta, badanie metafizyki jako nauki czystej wnosiło postulat określenia warunków wszelkiego możliwego doświadczenia.
Kant poszukiwał nowego rozwiązania odwiecznych filozoficznych sporów
toczonych między empiryzmem a racjonalizmem oraz dogmatyzmem a sceptycyzmem, to znaczy sporów, które wypełniły całą dotychczasową tradycję filozoficzną (metafizyczną) i to zarówno w aspekcie teoriopoznawczym, jak i w aspekcie ontycznym. Kant starał się pogodzić te stanowiska w specyficzny sposób:
ponieważ w ogóle nie widział możliwości rozwiązania sporu między nimi, dlatego zaproponował „przekroczenie” (transcendowanie) całej tej problematyki filozoficznej i pójście inną drogą, pozwalającą przezwyciężyć aporematyczność dotychczasowych sporów42.
W badaniach nad filozofią Kanta, a w szczególności nad jego transcendentalizmem, należy uwzględnić historyczność samej filozofii. A. J. Noras charakteryzuje to następująco: „Filozofia uzasadnia się sama w procesie historycznym
w rezultacie ciągłej krytyki swych założeń. I dopiero w kontekście historyczności
nauki zyskuje swój sens idea filozofii”43. W odniesieniu do transcendentalizmu
Kanta pozwala to wskazać na odmienność jego stanowiska od utrwalonego
w nowożytności Kartezjańskiego postulatu poszukiwania w filozofii bezzałożeniowości. Kartezjusz podkreślał bowiem ahistoryczność filozofii. Jego zdaniem,
filozofia miała poszukiwać absolutnych zasad, co w konsekwencji powodowało,
że nie musiała (i nie powinna) uwzględniać historycznego procesu rozwoju myśli
i świadomości. W koncepcji Kartezjusza, ale także na przykład w fenomenologii
Edmunda Husserla, pojawił się postulat powrotu do istoty „rzeczy” – do „rzeczy
samej”. Nastawienie Kartezjusza wprowadzało do myślenia filozoficznego rady42
43

A. J. Noras, Kant a neokantyzm…, wyd. cyt., s. 130. Por.: H. Vaihinger, dz. cyt., s. 8-54.
Tamże, s. 130.
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kalizm metodologiczny, ponieważ aby prowadzić filozoficzne dociekania należało wyzbyć się wszelkich bezkrytycznie przyjmowanych założeń. Filozofia miała
ukazać to, co bezwzględnie prawdziwe. Do tego celu służyła uniwersalna metoda, dlatego też głównym postulatem Kartezjusza było nie przyjmowanie niczego
za pewne zanim nie pozna się niepowątpiewalnie, czym to coś jest. To pierwszy
Kartezjański postulat metodologiczny: „Le premier était de ne recevoir jamais
aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle” pisze
w Rozprawie o metodzie44. Pewność można uzyskać wyłącznie na drodze rozumowej, zatem tylko to, co rozum poznaje jasno i wyraźnie jest tym, czym jest
(czyli jest niepowątpiewalnie prawdziwe). Rzeczywiście, przy takim postulacie
bagaż historyczny nie jest potrzebny, ponieważ rozum wychwytuje bez pomocy
historii to, co pewne i oczywiste, co łączy się z przyjmowanym w filozofii postulatem bezzałożeniowości, służącym poznaniu absolutnych i nieobalalnych założeń. Podobny postulat można znaleźć w myśli Husserla.
Kant rozumiał postulat filozofii bezzałożeniowej inaczej. Nie tylko nie zaprzeczał historyczności rozumu, ale wysuwał ją na pierwszy plan. Jego zdaniem
rozum i świadomość rozwijają się tylko w procesie historycznym i dlatego niewłaściwy jest postulat poszukiwań absolutnej podstawy filozofii ponad (czy też
poza) filozoficzną tradycją ujętą jako całość procesu historycznego. Tylko pod
warunkiem przyjęcia postulatu historyczności filozofii można uchwycić sens
Kantowskiego transcendentalizmu, jego „przewrotu kopernikańskiego” i krytycyzmu.
Kant w filozofii nie poszukiwał początku, który miałby być jakąś ahistorycznie ujętą zasadą45. Wprost przeciwnie, uważał, że nie sposób w ogóle posiąść
i ugruntować w sobie doświadczenia ahistorycznego początku. Rozprawianie
o bezzałożeniowości są dla niego jałową spekulacją i raczej świadczą o niewłaściwym rozumieniu filozoficznego postulatu wątpienia. Wątpienie bowiem nie
może być utożsamiane z odrzuceniem wszelkiego założenia, ponieważ już sam
R. Descartes, Discours de la méthode, Paris 1996, s. 23.
Zob. H. Blumenberg, Rzeczywistości, w których żyjemy. Rozprawy i jedno przemówienie,
przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997, s. 17. Podaję za: A. J. Noras, Kant a neokantyzm…., wyd. cyt.,
s. 131, przypis 56.
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postulat bezzałożeniowości jest pewnym założeniem. Zatem dla Kanta transcendentalizm jest historycznym, świadomym ujęciem głównych, odwiecznych
problemów filozoficznych i próbą ich rozwiązania z uwzględnieniem fundamentalnej i niepodważalnej zależności myślenia i bycia.
Przełom Kantowskiego transcendentalizmu polega na dokładnym określeniu przedmiotowej wartości dotychczasowej „historycznej” metafizyki i na wytyczeniu jej nowego przedmiotowego zakresu, który to zakres zawsze mieści się
w obszarze bytu i nie może go opuścić. Poza bytem istnieje tylko niebyt, dlatego
„nic” nie istnieje i dlatego nie można transcendować-przekroczyć samego bytu.
W konsekwencji, przedmiotem filozofii zawsze jest byt i odkrywanie zasad bytu.
Kant próbuje sytuować swe stanowisko filozoficzne między tradycyjnym
sporem „dawnych”, których podzielił na dogmatyków i sceptyków. W sporze
dogmatyków ze sceptykami Kant proponuje przełom polegający na postawieniu
nowego zadania filozofii transcendentalnej. Ch. Asmuth ujmuje je następująco:
„filozofia transcendentalna nie zajmuje się przedmiotami albo poznaniem
przedmiotów […]. Nie zajmuje się ona bytem jako takim, ani bytem jako stanem wiedzy. Znacznie bardziej zwraca się ona ku sposobowi poznania właściwemu istotom rozumnym, o ile jest ono możliwe niezależne od wszelkiego doświadczenia. Stawia pytanie o warunki, pod jakimi poznanie jest możliwe”46.
Zadanie postawione przez Kanta w Krytyce czystego rozumu nie dotyczy genezy
poznania, nie jest ono też pytaniem o rzeczywiste poznanie w sensie jego genetycznego źródła, ale jest próbą (w znaczeniu propedeutyki) wychwycenia warunków wszelkiego poznania, warunków które muszą zaistnieć i spełnić się w każdym poznaniu. W mniemaniu Kanta, w dotychczasowych dziejach filozofii
podejmowane były próby analitycznego ujęcia procesu poznawczego po to, aby
wyłonić jego genezę, natomiast filozof proponuje rozwiązanie inne, oparte nie
na analizie, ale na syntetycznym ujęciu procesu poznawczego. Filozofia transcendentalna zakłada tym samym: „Współgranie poszczególnych władz poznawczych, szczególnie przeciwstawnych sobie potencjałów intelektu i zmysłowości,
i poszukuje warunków, pod jakimi współgranie to jest możliwe. Zakłada przy
Ch. Asmuth, Przełom transcendentalny w filozofii Kanta, przeł. P. Piszczatowski, w: Dwieście lat z filozofią Kanta, red. M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2006, s. 91.
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tym, że poznanie rzeczywiste istnieje, szuka warunków jego możliwości, których
ustalenie stanowi właśnie uzasadnienie krytyki jako naukowego projektu”47.
Projekt ten stanowi rdzeń kantowskiego transcendentalizmu.
Kant szukając warunków poznania (możliwego) wprowadza jednocześnie
model poznania naukowego i do tego modelu przyrównuje metafizykę pytając
o jej możliwość. Kant przyjmuje istnienie wzorcowych nauk, to znaczy czystej
matematyki i czystego przyrodoznawstwa, ponieważ posługują się one sądami
syntetycznymi a priori. Sądy syntetyczne a priori stanowią z kolei dla niego
kwintesencję wiedzy naukowej, ponieważ w przeciwieństwie do sądów analitycznych poszerzają one naszą wiedzę.
Bardzo ważna wydaje się dokonana przez Kanta reorientacja Arystotelesowej zasady mówiącej o tym, że niczego nie ma w intelekcie, czego nie byłoby
wcześniej w zmysłach, zasady, która stanowi podstawę genetycznego empiryzmu. Kant modyfikuje tę zasadę sprowadzając ją do formuły: nihil est quoad materiam in intellectu, quod non antea fuit in sensu. Jest to istotna zmiana w odniesieniu do perypatetyckiej tradycji. We Wstępie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu (wydanie B) autor określa ją tak: „Choć jednak wszelkie nasze poznanie rozpoczyna się wraz z doświadczeniem, to przecież nie całe poznanie
wypływa właśnie dlatego z doświadczenia”48. Kant zatem nie ogranicza poznania
w sensie źródłowym wyłącznie do treści zmysłowej. Tradycja scholastyczna, idąc
tu za Arystotelesem, a także za Platonem, pojmowała rozum jako władzę dwudzielną: dianoja i noesis. Wskazywała przy tym na receptywną rolę intelektu–
rozumu (intelekt bierny) polegającą na gromadzeniu wiedzy pod postacią form
poznawanych przedmiotów. Zarazem jednak przyjmowano aktywną rolę intelektu czynnego, która objawiała się w jego zdolności do poznania naczelnych
zasad poznania jako procesu i działania. Kant dokonuje rozróżnienia na rozum
(Vernunft) i na intelekt (Verstand) jako dwóch odmiennych władz. Intelekt ma
władzę poznawania tego, co przedmiotowo zakorzenione w naoczności (zatem
wywiedzione w doświadczenia) i wywiedzione ze świata zjawiskowego. Rozum,
to władza, która może tylko pojmować, a nie poznawać i nie odnosi się do na47
48

Tamże, s. 92.
KrV B 1. Polski przekład: Ingarden, s. 54.
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oczności, ponieważ brak jej przedmiotowego zakorzenienia w doświadczeniu.
Intelektowi przypisuje Kant poznanie, zaś rozumowi pojmowanie. Wpływa to
decydująco na rozumienie przez Kanta metafizyki oraz na rolę i zadania stawiane przez niego transcendentalnej filozofii.
Kant pozostaje więc myślicielem na wskroś historycznym. Rozwiązanie
proponowane przez niego a ujęte w „polu transcendentalnym” nie jest nowe
w sensie rozstrzygnięcia filozoficznych sporów poprzez dowiedzenie prawdziwości jednego z tradycyjnych stanowisk filozoficznych (dogmatyzmu, lub sceptycyzmu) i tym samym obalenie drugiego. Novum ogranicza się wykazania zasadności tak toczonego w tradycji sporu. Kant w transcendentalizmie pokazuje
„bezsensowność” i przedmiotową pozorność filozoficznych stanowisk wyrosłych
z tradycji: dogmatyzmu i sceptycyzmu, realizmu i idealizmu, empiryzmu i racjonalizmu. Transcendentalne ujęcie unieważnia je wszystkie i odbiera im „prawomocność” (należy pamiętać, ze Kant prowadzi badania de iure) choć oczywiście
ich nie znosi. Właściwe badanie (krytyka) zdaniem Kanta winna iść w kierunku
transcendentalnego ujęcia warunków wszelkiego możliwego poznania (doświadczenia), które to warunki są warunkami a priori. Jest to możliwe wyłącznie za
pomocą radykalnego zwrotu w kierunku rozumu, ponieważ warunki te są warunkami naszego rozumu i naszego sposobu poznania, czyli też ujmowania
świata49.

THE DIFFERENT INTERPRETATIONS
OF KANT’S TRANSCENDENTALISM
Summary
The article is an attempt to present different interpretations of transcendentalism of Immanuel Kant. The problem of transcendentalism is placed in a historical perspective, because it seems to be the only correct way for the proper recognition of the essence of Kant's thought. The
article focuses on the analysis presented in two Polish interpretations of transcendentalism, one of
which has been presented by Marek Siemek, and the other by Andrzej J. Noras. Siemek's inter49
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pretation goes toward reading Kant's transcendentalism through the prism of thoughts of J. Fichte, while Andrzej J. Noras tries to understand the transcendentalism of Kant referring to its historical origins and conditions. A. J. Noras’s proposal seems to be closer to Kant’s thought as it captures the essence of transcendentalism as such and could be a sees as a way to understand the true
sense of Kant's postulate of "Copernican revolution".
Key words: Kant, transcendentalism, experience, theory, cognition
Słowa kluczowe: Kant, transcendentalizm, doświadczenie, teoria, poznanie

Bibliografia
Aertsen J., Medieval Philosophy as Transcendental Thought. From Philip the Chancellor (ca. 1225) to
Francisco Suárez, Leiden-Boston 2012.
Aertsen J., Medieval theories of the transcendentals, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy,
http://plato.stanford.edu/entries/transcendentals-medieval/
Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005.
Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005.
Chudy W., Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia,
Lublin 1995.
Descartes R., Discours de la méthode, Paris 1996.
Dwieście lat z filozofią Kanta, red. M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2006.
Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995.
Honnefelder L., Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realitat der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit, (D. Scotus–Suárez–Wolf–Kant–Peirce), Hamburg
1990.
Kamiński S., Pisma wybrane. Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, red. J. Herbut, t. 2, Lublin 1993.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001.
Kant I., Spór z Eberhardem, przeł. A. Banaszkiewicz, S. Stasikowski, Gdańsk 2010.
Maimon S., Versuch über die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntnis und Anmerkungen, Berlin 1790.
Martin G., Immanuel Kant, Berlin 1969.
Noras A. J., Historia neokantyzmu, Katowice 2012.
Noras A. J., Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. II poprawione, Katowice 2005.
Noras A. J., Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku, Katowice
2007.
Schnädelbach H., Rozum i historia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

Różne interpretacje kantowskiego transcendalizmu

87

Siemek M., Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki
wiedzy, Warszawa 1977.
Siemek M., Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa 2011.
Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Tom V S-Z, Warszawa 1999.
Vaihinger H., Kommentar zur Kants Kritik der reinen Vernunft, Band I, Leipzig 1882.
Wolff Ch., Philosophia prima, sive Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognition is
humane principia continentur, Lipsiae 1730.

dr hab. Jacek Surzyn – Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UŚ w Katowicach
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CYKLICZNY OBRAZ ŚWIATA
WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMOLOGII.
PRÓBA FILOZOFICZNEJ OCENY
MODELU EKPYROTYCZNEGO
STEINHARDTA I TUROKA

Wprowadzenie
Kosmologia stała się dyscypliną fizyczną dopiero na początku XX-go wieku, wraz z pojawieniem się Ogólnej Teorii Względności (OTW). Sercem
OTW są tzw. równania pola Einsteina – w tych równaniach wyrażony jest fundamentalny postulat relatywistycznego ujęcia grawitacji: związek geometrii czasoprzestrzeni z rozkładem mas (konfiguracją materii). Rozwiązywanie tych
równań generuje modele, które można odnosić do kontekstów astronomicznych,
czy ogólniej – grawitacyjnych. Wiemy dzisiaj, że rozwiązań równań pola jest
nieskończenie wiele. Podklasą tych rozwiązań są modele, które opisują Wszechświat jako całość, są to modele globalne. Rozwiązania takie nazywa się modela-
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mi kosmologicznymi. Pierwszy taki model został przedstawiony już przez Einsteina w 1917 r1.
Model Einsteina był statyczny, sam Einstein bowiem początkowo był
przekonany, że tylko taki model jest możliwy, ponieważ realizuje on w globalnej
skali zasadę Macha2, która pełniła rolę jednej z kluczowych motywacji dla Einsteina w tworzeniu OTW. Jednakże zasada Macha została odrzucona, również
w kontekście kosmologii: najpierw W. de Sitter znalazł model, w którym komponent materialny nie występuje (rozwiązanie z próżnią), później G. Lemaitre
przedstawił dynamiczny model Wszechświata, w którym dochodzi do ewolucji
wielkoskalowej struktury Wszechświata – zdefiniowany zostaje czas globalny
i zmienny czynnik skali, a także wyłożona zostaje koncepcja początku Wszechświata, później znana jako „Wielki Wybuch”. A. Friedman ujął różne scenariusze przebiegu ewolucji Wszechświata jako rozwiązania równania zwanego teraz
równaniem Friedmana. Scenariusze te zależą od rodzaju geometrii, jaka cechuje
strukturę Wszechświata w danym rozwiązaniu równania Friedmana. Zaobserwowanie przez E. Hubble’a oddalania się od siebie galaktyk dostarczyło bazy
empirycznej dla relatywistycznej kosmologii, w której występuje punkt początkowy i linearna ewolucja Wszechświata. Kosmologia relatywistyczna nie była
jedyną dostępną teorią fizyczną ujmującą Wszechświat jako całość. Konkurencyjne wobec niej były chociażby tzw. kosmologie dedukcyjne (np. A. Milne’a3)
czy teoria stanu stacjonarnego (F. Hoyle’a, T. Golda, H. Bondiego4). Teorie te
okazały się jednak nieefektywne w kontekście wyjaśniania promieniowania tła
odkrytego w 1964 r. przez A. Penziasa i R.W. Wilsona. Odkrycie to było dużym empirycznym wsparciem dla kosmologii relatywistycznej, tj. modelu dynaA. Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, (w:) Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1917, s. 142–152.
2
Zasada Macha głosi, że struktura geometryczna czasoprzestrzeni całkowicie i jednoznacznie powiązana jest z rozkładem mas we Wszechświecie, okazało się jednak, że ten pogląd nie był
słuszny dla OTW. Okazało się bowiem, że masy zaledwie częściowo określają geometrię czasoprzestrzeni.
3
Zob. D. Dąbek, Kosmologia Edwarda Arthura Milne’a i jej filozoficzne implikacje, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
4
Zob. S. Weinberg, Gravitation and Cosmology. John Whitney & Sons, Nowy Jork 1972,
s. 459–463.
1
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micznego z Wielkim Wybuchem i stało się przyczynkiem do uznawania tego
modelu za standardowy w badaniach kosmologicznych.
Wraz z przyznaniem kosmologii relatywistycznej pierwszorzędnej roli, pogląd o kierunkowej ewolucji Wszechświata (od osobliwości początkowej, czyli
Wielkiego Wybuchu do śmierci cieplnej Wszechświata) również zyskał wyróżnioną pozycję. Niewątpliwie kosmologia relatywistyczna cieszy się największym
uznaniem i jest to uzasadnione olbrzymią mocą eksplanacyjną a także, do pewnego stopnia, prewidystyczną. Sam model z Wielkim Wybuchem uległ rzecz
jasna przeobrażeniom pod wpływem różnych trudności, takich jak problemy
z ciemną materią, ciemną energią czy inflacją kosmiczną, nadal jednak pozostaje
modelem standardowym.
Linearność czasu związana z kosmologicznym modelem standardowym
bierze się, jak wspomniano, z wykorzystania globalnego czasu powiązanego ze
zmiennym czynnikiem skali5. Czy istnieją modele kosmologiczne, za którymi
kryją się zupełnie odmienne intuicje, a w których równie efektywnie da się wyjaśnić zaobserwowane zjawiska i przewidzieć coś nowego? Podejmuje się próby
skonstruowania takich modeli z perspektywy teorii, które zamierzone są jako
nowe teorie fundamentalne. Nie tylko to – za modelami tymi kryje się odmienna ontologia czasu kosmologicznego, mianowicie obraz świata, w którym
Wszechświat istnieje jako wiecznie powtarzający się cykl. Po porażkach kosmologii stacjonarnych/statycznych, dyskusja przeniosła się ze sporu o to, czy
Wszechświat istnieje dynamicznie czy też nie, do debaty na temat tego, jaki
dokładnie jest ten dynamiczny sposób istnienia Wszechświata. W rezultacie, na

Warto jednakże odnotować, że możliwość zdefiniowania globalnego czasu wynika z zastosowania bardzo specyficznej metryki – metryki Robertsona-Walkera. W kontekście OTW nie
można bowiem mówić o samodzielnym czasie, rozważa się tu czasoprzestrzeń. „Globalny czas” to
pewne uporządkowanie – zwane foliacją – czasoprzestrzeni, „jak gdyby” była ona ukierunkowana.
Wykorzystuje się do tego różne warunki, by wspomnieć choćby warunek stabilnej przyczynowości.
Zasadniczo czasoprzestrzeń nie jest, z zasady, tak dobrze uporządkowana, dlatego mówi się, że
model z metryką Robertsona – Walkera jest modelem z wysokim stopniem symetrii. Takie modele są zatem wysoce wyidealizowane, jednakże, jak się okazało, można je efektywnie konkretyzować.
5
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poziomie obrazów świata, powtórzony zostaje antyczny spór o liniowość i cykliczność czasu.
Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest analiza jednego z nowszych
modeli kosmologicznych w którym dynamiczny (czasowy) sposób istnienia
Wszechświata ujęty jest z perspektywy cykliczności – tzw. modelu ekpyrotycznego. W pierwszej części ogólnie opiszę kontekst powstania modelu ekpyrotycznego. W części drugiej przedstawię składniki modelu ekpyrotycznego
a także zrekonstruuję scenariusz rozwoju Wszechświata w tym modelu. W części trzeciej dokonam filozoficznej krytyki modelu ekpyrotycznego, głównie
z metodologicznej i epistemologicznej perspektywy.

1. Cykliczne modele Wszechświata
Pierwsze modele cykliczne ujmujące Wszechświat jako proces „kołowy” pojawiły się już w latach 30’tych ubiegłego stulecia. Wówczas modele te bazowały
przede wszystkim na rozwiązaniach równania Friedmanna, były zatem niczym
innym, jak „eksperymentowaniem” z różnymi możliwościami, jakie daje relatywistyczne ujęcie wielkoskalowej struktury Wszechświata. Wspominany już Lemaitre w późniejszej swojej karierze naukowej zaproponował model cykliczny,
który nazwał „Wszechświatem feniksowym”6, by opisać mechanizmy przemiennych wobec siebie etapów ekspansji i grawitacyjnego kolapsu – była to koncepcja umocowana w ramach ogólniejszej koncepcji kosmologii oscylacyjnej. Została ona jednak szybko odrzucona ze względu na niepożądane konsekwencje obserwacyjne: wymagała superkrytycznej gęstości masy, czego nie udało się uchwycić empirycznie. W 1934 również R. Tolman, twórca termodynamiki relatywistycznej, prowadził badania na gruncie kosmologii oscylacyjnej7. Kolejne, już nie
bazujące na fizyce relatywistycznej, modele cykliczne, zaproponowane zostały
dopiero pod koniec wieku XX. Mowa o modelach oscylacyjnych M. Israelita,
G. Lemaitre, L’univers en expansion, „Annales de la Société scientifique de Bruxelles”, nr
53, 1933, s. 51 – 85.
7
R.C. Tolman, Relativity, Thermodynamics, and Cosmology. New York: Dover 1987.
6
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N. Rosena8 oraz R. Fakira9. W 1995 r. przedstawiona została teoria „Big
Brunch’u”, gdzie „Brunch” jest żartobliwym zbitkiem słów „Bang” i „Crunch”,
czyli początkowej osobliwości uruchamiającej ekspansję i końcowego kolapsu –
w myśl tego ujęcia, moment Wielkiego Kolapsu (Big Crunch) jest tożsamy
z momentem Wielkiego Wybuchu (Big Bang)10.
Model ekpyrotyczny Wszechświata został przedstawiony w pełnej postaci
w 2002 r. przez N. Turoka i P. Steinhardta11 na podstawie wcześniejszych
prac12. Słowo „ekpyrotyczny” w nazwie zaczerpnięte jest ze starożytnej kosmologii stoików, w której ekpurōsis – „z ognia” – oznaczało moment spopielenia
wszystkiego co dotychczas było i wejściu z tych popiołów w nowy cykl istnienia.
Oryginalność modelu zasadza się na wykorzystaniu teorii superstrun, a dokładniej – pięciowymiarowej heterotycznej M-teorii ze stanem BPS13. Oczywiście,
już wcześniej podejmowane były pewne próby odniesienia teorii superstrun do
kosmologii, np. w modelu Randall-Sundruma14. Model ekpyrotyczny jednak, co
jest bardzo często podkreślane przez jego autorów, posiada istotną przewagę:
ciemna energia nie jest w nim tym, co musi zostać wyjaśnione, lecz jest wbudowana w mechanizm rozwoju Wszechświata15. Również - w modelu ekpyrotycznym proponuje się rozwiązanie problemu, z którym borykały się poprzednie
modele na gruncie kosmologii cyklicznej – problemu podważenia prawa zachoM. Israelit, N. Rosen, A singularity-free cosmological model in general relativity, „Astrophysical Journal”, nr 342, 1989, s. 627-634.
9
R. Fakir, General relativistic cosmology with no beginning of time, http://arxiv.org/pdf/grqc/9810054.pdf (dostęp: 27.02.2016).
10
C. Kiefer, H.D. Zeh, Arrow of time in a recollapsing quantum universe, „Physical Review
D”, nr 51, 1995, s. 4145–4153.
11
P.J. Steinhardt, N. Turok, A Cyclic Model of the Universe, „Science”, nr 296, 2002, s. 1436
– 1439.
12
J. Khoury, B. A. Ovrut, P. J. Steinhardt, N. Turok, The Ekpyrotic Universe: Colliding Branes and the Origin of the Hot Big Bang. http://arxiv.org/pdf/hep-th/0103239v3.pdf, (dostęp:
27.02.2016).
13
Tamże, s. 8.
14
L. Randall, R. Sundrum, A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension, „Physical
Review Letter”, nr 83, 1999, s. 3370 -3373.
15
P. J. Steinhardt, N. Turok, The Cyclic Model Simplified, http://arxiv.org/pdf/astroph/0404480v1.pdf, s. 2 (dostęp: 27.02.2016).
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wania energii. Problem ten w prostym sformułowaniu oznacza tyle, że modele
cykliczne nie są w stanie określić relacji między następującymi po sobie cyklami
w taki sposób, aby nie dochodziło do łamania zasady zachowania energii (co
oczywiście wychodzi w matematycznych rachunkach, ponieważ empiryczny
dostęp do momentu przejścia między cyklami jest niemożliwy). Całkowita
„ekpyroza” mianowicie zachodzi nie we wszystkich obszarach kosmicznych,
pewne części Wszechświata, jak się postuluje, przetrwają– na ogół mówi się
tutaj o czarnych dziurach16.
Steinhardt i Turok deklarują, że model ekpyrotyczny jest konkurencyjny
względem modelu standardowego również ze względu na podejście do zagadnienia inflacji. Zaproponowany przez Alana Gutha model inflacyjny17 (model
standardowy uzupełniony o postulowany mechanizm gwałtownego rozszerzenia
się Wszechświata we wczesnej fazie jego istnienia) przede wszystkim miał rozwiązać problemy generowane przez klasyczny model Wielkiego Wybuchu. Skąd
wzięła się homogeniczność Wszechświata (jakim sposobem kauzalnie niepowiązane ze sobą regiony Wszechświata są do siebie tak bardzo podobne?), w jaki
sposób powstały zaburzenia gęstości odpowiedzialne za anizotropowe obszary
kosmicznego promieniowania tła związane z formacją wielkoskalowych struktur
(słynne „zmarszczki” na promieniowaniu tła)? Dlaczego, zgodnie z danymi
z satelit COBE i WMAP czasoprzestrzeń w największej obserwowanej skali ma
płaską geometrię? Wszystkie te pytania wiążą się ze zgromadzonymi danymi
empirycznymi i chociaż są one kompatybilne z dynamicznością modelu standardowego, to model ten sam z siebie nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie, dlaczego właściwie zaszły mechanizmy odpowiedzialne za wytworzenie
tych obserwowalnych efektów – stąd postulat kosmicznej inflacji. Zdaniem autorów modelu ekpyrotycznego, uzupełnienie modelu standardowego o mechanizm inflacji jest propozycją ad hoc.

P. J. Steinhardt, The Cyclic Theory of the Universe, http://physics.princeton.edu/~steinh/
vaasrev.pdf, s. 33, (dostęp: 27.02.2016).
17
A. H. Guth, Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems,
„Physical Review D”, nr 23, 1984, s. 347–356.
16
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Model ekpyrotyczny tymczasem nie tłumaczy inflacji – w modelu tym całkowicie się ją usuwa. Podejmowano próby interpretowania modelu inflacyjnego
w ramach aparatu matematycznego teorii superstrun, jednakże kończyło się to
operowaniem olbrzymimi liczbami: do efektywnej interpretacji inflacji potrzeba
było 10 500 różnego rodzaju obiektów teoriostrunowych18. Model ekpyrotyczny
zatem inaczej tłumaczy wymienione obserwacje: twierdzi się tutaj, że do „ustalenia” takich parametrów doszło nie w toku gwałtownej, wykładniczej ekspansji
Wszechświata w pewnym wycinku czasowym po przekroczeniu progu Plancka,
lecz przed samym Wielkim Wybuchem, we wcześniejszym cyklu.
Inną motywacją dla Steinhardta i Turoka była również próba odniesienia
M-teorii do kosmologii ze względu na nadzieję wykorzystania danych obserwacyjnych, które w jakiś sposób mogłyby przyjść w sukurs odnośnej teorii; po dziś
dzień cierpi ona bowiem na chroniczny brak empirycznych potwierdzeń i testowalnych przewidywań.

2. Scenariusz rozwoju Wszechświata
w modelu ekpyrotycznym
Autorzy koncepcji wymieniają trzy kluczowe intuicje stojące za proponowanym modelem, które właściwie zostały już wspomniane:
1. Wielki Wybuch nie jest początkiem czasu, lecz raczej przejściem z jednej fazy ewolucji Wszechświata do następnej.
2. Ewolucja Wszechświata ma charakter cykliczny.
3. Wydarzenia decydujące dla wielkoskalowej struktury Wszechświata
miały miejsce podczas fazy powolnej kontrakcji (zapadania się), nie zaś
w toku gwałtownej ekspansji (inflacji).19
Najważniejszymi składnikami ekpyrotycznego scenariusza są tzw. „brany”
(ściślej: hiperpłaszczyzny orbifoldowe, uogólnione rozmaitości czasoprzestrzen18
19

P. J. Steinhardt, N. Turok, The Cyclic Model…, wyd. cyt., s. 1.
Tamże, s. 2.
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ne, słowo „brana” jest skrótem od słowa „membrana”) oraz równanie stanu
ω >> 1 (gdzie ω jest stosunkiem ciśnienia do energii gęstości). Pozostałe ważne
składniki to: stan BPS, przy pomocy którego definiuje się warunki, które występują podczas powolnej kontrakcji (zapadania się Wszechświata pod koniec danego cyklu) oraz przestrzeń AdS, czyli tzw. przestrzeń antydessiterowska.
Brany są istotnymi elementami M-teorii, wg. której nasz Wszechświat zawiera dwie brany oddzielone od siebie jeszcze jedną, specjalną braną – braną
„objętościową”. Cząstki obserwowane (kwarki, leptony, bozony, fotony, etc.)
znajdują się na jednej branie, tzw. „branie widzialnej” i ich ruch jest ograniczony
właśnie tą braną (obrazowo można powiedzieć, że materia widzialna jest „przypisana” do brany). Zdaniem Turoka i Steinhardta, cząstki na drugiej branie są
dla nas ciemną formą materii, której nie możemy wykryć w ramach laboratoryjnych poszukiwań cząstek w oparciu o oddziaływania elektrosłabe. Każda cząstka
znajdująca się na drugiej branie może oddziaływać grawitacyjnie z cząstkami na
branie widzialnej, jednak nie może oddziaływać za sprawą sił elektrosłabych czy
elektrosilnych. Czasoprzestrzeń w branach jest scharakteryzowana jako płaska
czasoprzestrzeń Minkowskiego – jest taka zarówna w branie widzialnej jak
i ukrytej.
Równanie stanu ω >> 1 związane jest z potencjałem międzybranowym. Potencjał międzybranowy określany jest jako czynnik decydujący o sposobie przemieszczania się bran coraz bliżej siebie. Steinhardt i Turok twierdzą, że ustalenie takiego stosunku między ciśnieniem a energią gęstości oferuje dokładnie
takie same przewidywania dotyczące tworzenia się wielkoskalowych struktur, co
model z inflacją, w którym równanie stanu ma postać ω << − ⅓.W modelu
z inflacją takie równanie stanu to konsekwencja traktowania Wszechświata jako
opisywalnego przy pomocy równań dotyczących płynów doskonałych20. Zdaniem autorów modelu ekpyrotycznego to właśnie powstrzymywało naukowców
od rozważania równania stanu ω >> 1 , ponieważ wynika z niego, że „doskonały
płyn” może przekroczyć prędkość dźwięku, co na gruncie fizyki płynów jest
oczywiście zabronione.
20

S. Weinberg, dz. cyt., s. 413.
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„Dynamika” zbliżania się bran opisywana jest w modelu ekpyrotycznym następująco. Kiedy odległość między branami jest duża to dystans międzybranowy
opisywany jest przez specjalne pole z potencjałem atraktorowym, które wyraża
dodatnie ciśnienie próżni. Wszechświat, przyspieszając coraz bardziej, „zużywa
się” energetycznie i zaczyna wchodzić w fazę powolnej kontrakcji. Wtedy dochodzi do zbliżania się bran, a dodatnie ciśnienie coraz bardziej przechodzi
w ciśnienie ujemne. Równanie stanu jest kluczowe, ponieważ „nadzoruje” przejście do fazy kontrakcji, która w modelu jest decydująca: w niej bowiem zachodzą
mechanizmy czyniące Wszechświat gładkim, homogenicznym i izotropowym.
Równanie stanu ω >> 1 prowadzi do dokładnie takich samych obserwacji, jakie
są w modelu inflacyjnym z ω < − ⅓, gdzie jednocześnie ciśnienie gęstości
„zmieniające się wzdłuż” potencjału pola skalarnego interpretowane jest jako
ciemna energia.
Warunki początkowe modelu ekpyrotycznego (nie chodzi oczywiście o początek Wszechświata jako całości, tylko o warunki „otaczające” przejście z jednego cyklu do następnego) są opisywane jako stan quasi statyczny, supersymetryczny i o niskiej energii. Jest to tzw. stan BPS, który jest homogeniczny i płaski – łączy zatem krzywiznę oraz jednorodność. Wymaga się tu, aby brany były
wobec siebie ustawione równolegle. Wskutek fluktuacji kwantowych opisywanych przy pomocy pięciu pól odniesionych do obu bran, z brany ukrytej „powstaje” czy „wydzielona jest” tzw. „brana objętościowa” przemieszczająca się
wzdłuż piątego wymiaru (model ekpyrotyczny bazuje na heterotycznej M-teorii
typu E 2xE 8 wykorzystującej 10 wymiarów fizycznych). Nie tyle zatem brana
widzialna zderza się z braną ukrytą, co odłączająca się od brany ukrytej brana
objętościowa, opisywana przez szereg równań ruchu (na ogół wywodzące się
z M-teorii, modelu Randall-Sundruma, ale także równań Lemaitre’a). Brana
objętościowa, wg. rachunków, przemieszczając się gromadzi energię kinetyczną
która również odgrywa rolę w kolizji z braną widzialną. Oddziaływanie między
wzrastającą gęstością i ciśnieniem a braną objętościową powoduje powstawanie
„zmarszczek” na tejże branie, na tyle znikomych, że odpowiada obszarom anizotropowym kosmicznego promieniowania tła – taka jest ich geneza na gruncie
modelu ekpyrotycznego. Jednocześnie, teoriostrunowe definiowanie pól skalar-
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nych prowadzi do efektu „ultralokalności”, w którym „dystrybucja” dominującej
jednorodności jest zależna wyłącznie od czasu, parametr przestrzenny jest zaniedbywalny. Kiedy dochodzi do kolizji między branami, temperatura i wyzwolona
energia kinetyczna mają skończoną wartość. Jak wiadomo, temperatura (i gęstość) Wielkiego Wybuchu rozważana w standardowym modelu kosmologicznym była nieskończona. Brana objętościowa „gromadzi” energię z pola grawitacyjnego (oddziaływanie z grawitonami), na czym ma zasadzać się spójność modelu ekpyrotycznego z kwantową grawitacją rozwijaną na gruncie M-teorii.
Zderzenie brany objętościowej z braną widzialną skutkuje „wchłonięciem”
brany objętościowej, czemu towarzyszy wyzwolenie ogromnej energii w postaci
promieniowania. Ten moment kolizji jest właśnie „Wielkim Wybuchem”, momentem „ekpyrotycznym”, zapoczątkowującym fazę ekspansji w której lambda
(ciemna energia) nie posiada jeszcze odpowiedniej wartości, aby rozszerzanie się
Wszechświata opisywać jako przyspieszone. Dopiero późniejsze, stopniowe
rozrzedzanie się materii wprowadza w fazę dominacji ciemnej energii, w której
to fazie, zdaniem autorów modelu ekpyrotycznego, obecnie się znajdujemy.
Stopniowe ochładzanie się Wszechświata prowadzi dopiero do stanu BPS, nisko-energetycznego, supersymetrycznego, w którym równoległa konfiguracja
bran może zapoczątkować kolejną długą fazę kontrakcji i w rezultacie kolejny
cykl. Warto zaznaczyć, że przy omawianiu warunków początkowych dotyczących „parametryzowania” kolejnego cyklu (autorzy zdają się nie wypowiadać
jednoznacznie, czy możliwe jest sparametryzowanie kolejnego cyklu Wszechświata, który byłby zupełnie odmienny od cyklu, w którym obecnie się znajdujemy) uwzględnia się przede wszystkim równania dla przestrzeni antydessiterowskiej21 (które wykorzystywane są w wczesnej fazie kontrakcji, jeszcze przed
wystąpieniem zjawiska ultralokalności) w których materia jest zaniedbywalna.
Chociaż energetyczne „zużywanie się” Wszechświata jest klasycznym zagadnieniem termodynamicznym, to zostaje ono włączone do modelu ekpyrotycznego,
ale jako coś pochodnego. Entropia sprowadzona jest tu do aspektu działania
ciemnej energii, która odpowiada za dynamikę Wszechświata w danym cyklu.
21

Jest to pewna ogólna przestrzeń, w której opisuje się położenie bran.
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3. Co dalej? Filozoficzne trudności modelu ekpyrotycznego
Model ekpyrotyczny skontruowany został przede wszystkim po to, aby znaleźć empiryczne odniesienie dla teorii strun (M-teorii właściwie, na której model bazuje) oraz aby dostarczyć alternatywy dla modelu inflacyjnego Gutha. Czy
z obu tych podstawowych zadań model ekpyrotyczny się wywiązał? Wydaje się,
że raczej namnożył trudności, niż rozwikłał problemy zastane.
Model ekpyrotyczny przede wszystkim musiał poradzić sobie z już ugruntowanymi danymi obserwacyjnymi i w jakiś sposób je objaśnić. W rezultacie
znakomita większość pracy związanej z modelem ekpyrotycznym sprowadziła
się do opracowywania matematyczno-formalnego wyłącznie tych zjawisk, które
już objaśniał model inflacyjny, wyłączając ciemną energię. Co zatem uderzające,
model ekpyrotyczny posiada moc retrognozyjną, tłumaczy przede wszystkim
dane już zgromadzone. Równania zaczerpnięte z M-teorii są „ustawiane” tak,
aby wartości zgadzały się z wartościami wyznaczonymi obserwacyjnie. Twórcy
modelu zatem dokładnie wiedzieli, do jakich parametrów dążyć. Kłopotliwe jest
to, że model ten zdaje się mieć bardzo niską moc predykcyjną, tzn. nie przewiduje żadnych nowych zjawisk. Model objaśnia płaskość, jednorodność, izotropowość Wszechświata, kwestię monopoli magnetycznych, efektywnie interpretuje ciemną energię, podobno także w ramach aparatu matematycznego
M-teorii daje się wyliczyć wartość promieniowania czarnej dziury, która jest
zgodna z wynikami uzyskanymi przez S. Hawkinga. Wszystko to model ekpyrotyczny jakoś wyjaśnia. Frapujące jest jednak, że autorzy modelu ekpyrotycznego wielokrotnie podkreślali, że „na pewno”, w niedalekiej przyszłości, zostaną
opracowane doświadczenia specyficzne, które będą ściśle związane z modelem
ekpyrotycznym i M-teorią. Steinhardt i Turok powołują się na projekty, które
nastąpią dopiero po projektach LISA (Laser Inferometer Space Antenna) i LIGO (Lase Inferometer Gravitational-wave Observatory) i które mają wesprzeć
równania pól grawitacyjnych opracowanych na gruncie teorii superstrun. Póki
co jednak, satelita LIGO została wykorzystana w obserwacjach fal grawitacyjnych, co przyczyniło się do ostatecznego potwierdzenia przewidywań OTW
i w konsekwencji do rozpoczęcia nowej epoki w astronomii – epoki obserwacji
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przez fale grawitacyjne. W rezultacie pozycja OTW, a więc również kosmologii
relatywistycznej, została ponownie wzmocniona. Trudno wobec tego propozycję
Steinhardta i Turoka nazywać dojrzałą w kontekście filozofii nauki, jeżeli tylko
zgodzić się z rozumieniem „dojrzałej nauki” jako zawierającej teorie, które nie są
„skrojone” pod aktualnie dostępne dane, ale dzięki którym można postawić
śmiałe hipotezy poddające się testom i ewentualnie przechodzącym te testy pomyślnie w odniesieniu do zupełnie nowych zjawisk22.
Czerpanie wyłącznie z już zgromadzonych danych nie tylko prowokuje zarzuty o pewną „niedojrzałość”, ale także wiedzie do pytania o to, dlaczego właściwie należałoby wybrać alternatywę, skoro nie do końca wiadomo jaki jest
zysk, gdy zdecydować się na teoriostrunowe wyjaśnienia. Zanim jakieś „obserwacje specyficzne” zostaną zaproponowane, model ekpyrotyczny wsparty jest na
danych, które wykorzystuje także model inflacyjny i obserwacje nie sugerują,
który model wybrać. Mamy zatem do czynienia, co autorzy sami zauważają,
z sytuacją, w której „póki co” nierównoważne i nieredukowalne do siebie teorie
mają taką samą bazę empiryczną, tj. empirycznie są nieodróżnialne. Oczywiście,
nie jest możliwe wskazanie żadnego experimentum crucis, które rozstrzygnęłoby,
którą teorię należy wybrać. W pewnym sensie mamy zatem do czynienia z niejako wymuszonym niedookreśleniem teorii przez dane doświadczenia – po to,
aby ukazać, że alternatywa wobec dobrze ugruntowanej w środowisku naukowym teorii jest przynajmniej równie dobrze spójna z danymi empirycznymi. Co
ciekawe, ten manewr, zrealizowany explicite, pojawił się w ramach opracowań
innego modelu kosmologicznego konkurencyjnego wobec modelu standardowego w kosmologii. Idzie o nowsze badania nad modelem Leimatra-TolmanaBondiego (LTB) przeprowadzone przez J. Garcia-Bellido i T. Haugbolle23.
Tutaj również niedostatki predykcyjne próbuje się wygładzać pokazując, poprzez
analizę bayesiańską, że model LTB jest przynajmniej równoważny modelowi
standardowemu, więc nie należy go odrzucać - z racji tego, że jest kompatybilny
Zob. H. Putnam, Mathematics, Matter and Method, Cambridge University Press, Cambridge 1975.
23
J. Garcia-Belligo, T. Haugbolle, Confronting Lemaitre-Tolman-Bondi models with Observational Cosmology, http://arxiv.org/pdf/0802.1523v3.pdf, (dostęp: 27.02.2016).
22
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z danymi. Jednak, jak wspomniałem w kontekście „dojrzałej nauki”, to, jak się
zdaje, za mało, aby zdecydować się na alternatywę i np. finansować bardzo niepewne i zarazem bardzo kosztowne obserwacje tylko dlatego, że dana propozycja jest „alternatywna”.
Warto także zapytać, czy model ekpyrotyczny stanowi taką nowalię, na jaką
został wykreowany w opinii publicznej (przynajmniej amerykańskiej)24. Źródło
bran autorzy wiążą z instantonem S. W. Hawkinga i J. B. Hartle’a25, a więc
uwzględniają „powstanie z niczego”, ale nie tyle samego Wszechświata, co bran
właśnie (których status ontologicznie jest cokolwiek niejasny). Równania dotyczące momentów poprzedzających kolizję bran, a więc przed Wielkim Wybuchem pojawiały już w pierwszy projektach teorii strun G. Veneziana i jego
współpracowników. Problem przejścia od stanu BPS do jakiegokolwiek ruchu
(definiowanego na obiektach teoriostrunowych) podejmowany był przez Randall i Sundruma.
Poddając model ekpyrotyczny krytyce z perspektywy filozoficznej, nadmienić można także problematykę heurystyczną związaną z modelem. Frapującym
jest, że wszystkie intuicje, które da się wynieść z popularnonaukowych przedstawień koncepcji nie znajdują prawie żadnego zastosowania na poziomie średniozaawansowanym, natomiast intuicje z poziomu drugiego również nie stosują
się do poziomu zaawansowanego. Nie jest to problem przemawiania do zdrowego rozsądku – obecnie może wydawać się, że próba apelowania do zdrowego
rozsądku w przypadku zagadnień naukowych podpada pod naiwność – co zbyt
daleko posuniętych uproszczeń w stosunku do zaawansowania modelu. Nie
chodzi również o to, że na poziomie zaawansowanym po prostu pewną znajomość aparatu matematycznego się zakłada. Chyba najbardziej rażącym przykładem jest mówienie na poziomie popularnym o kolizji dwóch bran – podczas gdy
właściwie chodzi o przynajmniej trzy brany. Podobnie jest z równaniem stanu ω >> 1 , który także generuje chybione intuicje – wgląd w zaawansowany poziom omawiania modelu ekpyrotycznego jasno pokazuje, że jest on jednym
Zob. M. Heller, Kosmologia kwantowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 91–97.
J. B. Hartle, S. W. Hawking, Wave function of the Universe, „Physical Review D”, nr 28,
1983, s. 2960.
24
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z wielu czynników, który dotyczy zresztą warunków w fazie kontrakcji, niewiele
zaś mówi o najważniejszym problemie przejście ze stanu BPS do kontrakcji.
Okazuje się, że trudności z zaakceptowaniem modelu ekpyrotycznego nie biorą
się z jakiegoś dogmatyzmu, ale raczej np. z tego, że wykorzystywany aparat matematyczny jest obliczeniowo nieefektywny, tzn. ze względu na jego złożoność
nie da się określić jednoznacznych procedur rozwiązywania równań. Prostota
matematyczna z pewnością nie mogłaby służyć jako argument za wybraniem
modelu ekpyrotycznego. Co więcej, właśnie z powodu zbyt rozbudowanej
i w konsekwencji uginającej się pod własnym ciężarem maszyny matematycznej
teorii strun, teoria ta co rusz przechodzi kolejne fundamentalne metamorfozy.
Początkowo mieliśmy zwykłą teorię strun, potem teorię superstrun, następnie
M-teorię (na której bazują autorzy modelu ekpyrotycznego), obecnie natomiast
wśród badaczy zajmujących się stricte fizyką fundamentalną dominuje w kontekście teorii strun tzw. podejście AdS/cft (z korespondencją przestrzeni antydessitera i konforemnej teorii pola).
Najbardziej obiecująca wydawała się interpretacja ciemnej energii. Jakkolwiek w równaniach wykorzystanie lambdy daje interesujące twierdzenie, że
trzonem czy osią rozwoju Wszechświata jest właśnie ciemna energia, to autorzy
niestety nie mają jednolitego stanowiska w odnośnej kwestii. Steinhardt samodzielnie rozwijał inną interpretację ciemnej energii jako „kwintesencji”, czyli
nowym, specjalnym polu skalarnym26. Przy pomocy ciemnej energii również,
obok odpowiednio zdefiniowanych czarnych dziur, tłumaczy się zachowanie
energii w przechodzeniu od cyklu do cyklu, jest to jednak zagadnienie trudne do
intuicyjnego wyłożenia. Co również może wydawać się dziwne, Steinhardt
i Turok stwierdzają, że to, iż obecnie zaczęliśmy (pośrednio chociażby) przekonywać się o istnieniu ciemnej energii, to żaden przypadek: właśnie znajdujemy
się w fazie dominacji ciemnej energii. Trudno oceniać obecnie, na ile postulowana zbieżność naszego odkrycia ciemnej energii z fazą cyklu Wszechświata jest
rzeczywiście trafnym ujęciem problemu.

P. J. Steinhardt, A Quintessential Introduction to Dark Energy, http://physics.princeton.
edu/~steinh/steinhardt.pdf, (dostęp: 28.02.2016).
26
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Podsumowanie
Mogłoby się zdawać, że formułowane z filozoficznej perspektywy zastrzeżenia wobec śmiałego scenariusza rozwoju Wszechświata w modelu ekpyrotycznym stanowi wyraz pewnego konserwatyzmu, to wrażenie to, jak mi się zdaje,
jest błędne. Nie idzie o wypominanie naukowcom, że postępują nieprawidłowo,
ale o ostrożność w odniesieniu do prawomocności uznawania jakiegoś obrazu
świata. Starałem się pokazać, że są pewne przyczynki do umiarkowanego entuzjazmu wobec ekpyrotycznego modelu Wszechświata, czyli: wobec cyklicznego
obrazu świata. Niekoniecznie jednak musi oznaczać to całkowitą porażkę rozważań nad takim obrazem w kontekście współczesnej kosmologii. Ostatecznie,
pewne niedostatki modelu ekpyrotycznego pochodzą od teorii, w języku której
ten model został sformułowany, czyli M-teorii.
W swoich rozważaniach przedstawiłem kilka problemów, które wydają mi
się ważne metodologicznie i epistemologicznie. W dużej mierze bazowały one
na zagadnieniu obserwowalności i mocy prewidystycznej. Można by argumentować, że, ostatecznie, propozycje konstruowane w oparciu o jakąś wersję teorii
strun w istocie są jednak śmiałymi hipotezami, które jedynie wykraczają obecnie
poza możliwości technologiczne. To jednak nie do końca tak, problem bowiem
jest głębszy i dotyczy w ogóle kandydatek na nowe teorie fundamentalne, które
za jeden z kluczowych celów mają scalenie kwantowej teorii pola i OTW.
W ramach żadnej z dotychczasowych teorii nie zdołano opracować pełnej koncepcji tego, co właściwie jest obserwowalne (tj. stosownych operatorów, dzięki
którym można by zdefiniować działanie obiektów kwantowych w kontekstach
grawitacyjnych). Być może zatem nie należy porzucać ani modelu ekpyrotycznego ani cyklicznego obrazu świata, tylko wyczekiwać dalszych postępów w badaniach nad kwantową grawitacją.
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CYCLIC WORLD-PICTURE IN CONTEMPORARY COSMOLOGY.
A PHILOSOPHICAL EVALUATION OF STEINHARDT’S
AND TUROK’S EKPYROTIC MODEL
Summary
I present a brief history of cosmology, where I point at a certain class of cosmological models in which the Universe is conceived as an endless cycle of phases evolving in a specific way.
Here I state an analogy with the discussion about the status, or rather: the “topology”, of time – is
it linear or does it have the structure of a cycle? This leads me to bring up one of the newest concepts in cyclic cosmology – the Ekpyrotic Model. After reconstructing the model and giving a
summary of the scenario of how the Universe develops in the Ekpyrotic model, I attempt to criticise it from a philosophical perspective. I make several claims regarding some epistemological and
methodological issues. In connection with the Ekpyrotic Model, I discuss problems with underdetermination, theory choice and mathematical simplicity.
Keywords: scientific world-views, cosmology, Ekpyrotic model, cyclic and linear time
Słowa kluczowe: naukowe obrazy świata, kosmologia, model ekpyrotyczny, czas cykliczny i
linearny
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DEMOKRACJA A LIBERALIZM

Patrząc na polityczną mapę Europy trzeba stwierdzić, że dominującą formą
ustroju poszczególnych państw oraz sprawowania w nich władzy jest demokracja. Przybiera ona z reguły postać demokracji liberalnej, którą niekiedy utożsamia się z demokracją parlamentarną lub konstytucyjną. Demokracja liberalna
charakteryzuje się systemem przedstawicielskim, przestrzeganiem praw człowieka, rządami prawa oraz respektowaniem praw mniejszości. Szacuje się, że obejmuje ona swoim zasięgiem ok. 40 % populacji.
Może się wydawać, że związek demokracji z liberalizmem jest rzeczą naturalną. Jednak nie jest to przekonanie słuszne. Początkowo bowiem liberalizm
jako pewna ideologia stał w opozycji do demokracji. Dopiero z czasem doszło
między zwolennikami obu stanowisk do swoistego porozumienia, w wyniku
którego wykrystalizowała się właśnie demokracja liberalna.
Poniższe rozważania stanowią próbę zaprezentowania zasadniczych założeń
zarówno demokracji, jak i liberalizmu. Na tym tle zostanie dopiero ukazana
możliwość istnienia demokracji liberalnej. Należałoby też podkreślić, że owe
analizy, nawiązujące do poglądów wybranych teoretyków życia społecznopolitycznego, będą miały charakter głównie filozoficzny.
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1. U podstaw demokracji
Słowa „demokracja” używa się na określenie władzy ludu. Władza może
przybrać formę bezpośrednią (decyzję podejmuje ogół obywateli) lub pośrednią
(społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli, którzy sprawują władzę ustawodawcza oraz powołują władzę wykonawczą i sądowniczą)1.
Jedynym zatem władcą nie podlegającym żadnej kontroli jest zatem lud,
który jest nazwany suwerenem2. Z tej racji, że podmiotem władzy jest ostatecznie lud, to demokracja jest przeciwieństwem każdej formy autorytaryzmu3. Suwerenność ludu jako wspólnoty wolnych osób jest istotą demokracji jako ustroju,
w którym lud cieszy się swoją społeczną i polityczną dojrzałością w kierowaniu
życiem wspólnym. Lud jest zatem wspólnotą osób duchowo dojrzałych, a więc
zdolnych do współdziałania i współpracy w różnych dziedzinach. Nie jest on
jakąś masą, ale właśnie wspólnotą osób, która jest spojona od wewnątrz wzajemnym zrozumieniem i porozumieniem oraz zdolna wyłonić władzę4. W przeszłości pojawiał się często problem z tym, kto należy do ludu. Padały w tej kwestii różne odpowiedzi. Jedni uważali, że w tej kwestii są decydujące partykularne
okoliczności historyczne. Drudzy podkreślali, że sama społeczność decyduje
arbitralnie o tym. Inni jeszcze akcentowali potrzebę posiadania kwalifikacji do
rządzenia. Zgodnie z tradycją wywodzącą się od J. Locke’a i J.J. Rousseau do
ludu zaliczano osoby dorosłe, będące członkami stowarzyszenia z wyjątkiem

M. Król, Słownik demokracji, Kraków 1989, s. 5-6. Zwraca się niekiedy uwagę na to, że
w demokracji natrafia się na opozycję między pojęciem osoby i pojęciem obywatela. Osoba jest
pojęciem o charakterze metafizycznym, a obywatel o charakterze socjologiczno-prawnym. Każdy
człowiek jest zarówno osobą, jak i obywatelem. Osobą jest jednak z natury, a obywatelem z racji
przyznania mu praw obywatelskich. Statusu osoby nikt go nie pozbawi, ale mogą być mu odebrane prawa obywatelskie. Prawa osoby są jednak uwarunkowaniem praw obywatelskich. Z tej racji
eliminacja pojęcia osoby z polityki prowadziłaby do zaciemnienia ontologicznych podstaw godności i znaczenia człowieka jako obywatela, por. A. Siemianowski, Czy demokracja może być nadzieją
Europy?, w: M. Chrząstowska (red.), Rok 1989 – konsekwencje – demokracja – pluralizm – uczestnictwo, Poznań 2012, s. 126-127.
2
M. Król, Słownik demokracji, wyd.cyt., s. 52.
3
M. Dzielski, Bóg, wolność, własność, Kraków 2007, s. 54-55.
4
A. Siemianowski, art.cyt., s. 123-125.
1
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ludzi należących do niego tylko chwilowo oraz uznanych za upośledzonych
umysłowo5. Właśnie w głos ludu powinna wsłuchiwać się władza demokratyczna, która go reprezentuje i jemu służy. W związku z tym rodzi się konieczność
prowadzenia nieustannego dialogu, znaczonego niekiedy wieloma napięciami6.
Obecnie mamy do czynienia głównie z dwoma rodzajami państw: monarchią konstytucyjną oraz republiką. Wobec demokracji jako ustroju politycznego
jest wykazywana natomiast nieufność z tej racji, że może dochodzić w niej do
wybuchu nieokiełznanych namiętności, dominacji partykularnych interesów, czy
też przewagi ludzi prostych. Przeciwwagą jest dla niej właśnie republika, czyli
forma ustroju mieszanego, scalającego najlepsze cechy monarchii, arystokracji
i demokracji. Demokracja, będąca formą bezpośrednich rządów obywateli, została więc obecnie odrzucona na rzecz republiki. Przyjęto ponadto rozumienie
demokracji jako pewnej zasady porządkującej, która akcentuje potrzebę równości, zwłaszcza równości możliwości7. Tradycja republikańska ma swoje źródła
w Sparcie i Rzymie. Podkreśla się w niej zróżnicowanie ludu, którego funkcją
nie jest rządzenie, a jedynie wybór reprezentantów w tym celu. Republika charakteryzuje się mieszanym systemem rządów (podział władzy na ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą). Wybór przedstawicieli nie nawiązuje jednak do
tradycji demokratycznej, ale raczej monarchiczno-arystokratycznej, w której
miało miejsce zwoływanie przez króla zgromadzeń różnych stanów8. System
republikański został wypróbowany najlepiej w Stanach Zjednoczonych., gdzie
składa się on z prezydenta (element monarchiczny), Senatu (element arystokratyczny) oraz Izby Reprezentantów (element demokratyczny). Ponadto wykazuje
się w nim troskę o niezależną interpretację prawa, której dokonują mianowani
dożywotnio sędziowie. Opiera się ona na przekonaniu, że najważniejsza część
prawa nie pochodzi w pierwszym rzędzie od ludzi, ale zawarta jest w naturze
rzeczy, odkrywanych przez rozum pierwszych zasadach oraz orzeczeniach poR.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1995, s. 172-186.
A. Siemianowski, art.cyt., s. 128-129.
7
D. Gawin, Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei, Kraków
2007, s. 116-120.
8
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 39-48.
5
6
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przednich sędziów9. W systemie republikańskim akcentuje się rolę wspólnoty,
cnoty i obowiązki obywatelskie10.
W kontekście demokracji należałoby zauważyć za R. A. Dahlem, że ma
ona swój początek w czterech zasadniczych źródłach. Należą do nich starożytne
polis greckie, republikański Rzym i inne miasta włoskie, idea rządu przedstawicielskiego oraz logika równości politycznej11. M. Novak wspomina jeszcze
o piątym źródle, jakim jest tradycja judeochrześcijańska i wyrosła z niej kultura12.
R.A. Dahl zwraca też uwagę na trzy ważne transformacje, które miały
wpływ na rozwój demokracji. Pierwsza polegała na uformowaniu się struktury
państw-miast w Grecji, Rzymie i Italii, w których doszło do bezpośredniego
uczestnictwa ludu w rządach. Druga transformacja dokonała się w momencie
pojawienia się państw narodowych, w których system przedstawicielski zastąpił
bezpośrednie uczestnictwo, doszła do głosu różnorodność obywateli, rozszerzono uprawnienie osobiste, pojawiły się stowarzyszenia i partie polityczne oraz
nastąpił rozrost instytucji państwowych (poliarchia). Trzecia transformacja miała natomiast związek z ukształtowaniem się państwa ponadnarodowego13.
R. Neuhaus, nawiązując do myśli S. Huntingtona, podkreśla, że w świecie
współczesnym można wyróżnić trzy fale rozwoju demokracji. Pierwsza trwała
od lat 20. XIX w. do lat 20. XX wieku i miała miejsce w krajach północnoamerykańskich oraz europejskich. Jej korzenie tkwiły w rewolucji amerykańskiej
i francuskiej. Druga fala zaczęła się pod koniec II wojny światowej i objęła swoim zasięgiem Niemcy Zachodnie, Italię, Austrię, Japonię, Koreę, Turcję, Grecją
oraz wiele krajów Ameryki Łacińskiej. Cechą wspólną obu tych fal rozwoju
demokracji było to, że objęły one kraje zdominowane przez chrześcijaństwo
w wersji protestanckiej. Natomiast trzecia fala, która zaczęła się w 1974 roku,
jest przeważnie katolicka. Wystąpiła ona w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce PoR. Buttiglione, Chrześcijanie a demokracja, przekł. zbior., Lublin 1993, s. 23-28.
R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
przeł. J. Szacki, Kraków 1995, s. 131-132.
11
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 21-22.
12
M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, przeł. T. Stanek, Poznań 2001, s. 380-381.
13
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 299-310.439-444.
9
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łudniowej i Środkowej, Azji Wschodniej i Filipinach, w końcu w Europie
Wschodniej i Środkowej14. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że demokracja
amerykańska i europejska wyrosły na innym podłożu duchowym. Pierwsza
z nich opiera się na religijnej tradycji purytańsko-kalwińskiej, druga natomiast
na rewolucyjnej idei równości15. R. Neuhaus podkreśla wręcz, że idee demokracji w Ameryce muszą pozostać w stałym dialogu z intuicjami moralnymi artykułowanymi przez religię. Religia dostarcza bowiem systemu znaczeń i odpowiedniej struktury dla dyskursu moralnego16.
Warto mieć na uwadze, że w demokracji starożytnej stawiano sobie konkretne cele, do których zaliczano cnotę, szczęście i sprawiedliwość. Ludzie dążyli w niej nie tylko do celów prywatnych, ale także do wspólnego dobra.
W związku z tym obszar państwa musiał nie być duży, aby można było wiedzieć, co jest dobre dla każdej osoby. Porządek społeczny musiał spełniać sześć
głównych warunków. Po pierwsze, obywatele mieli podzielać jedną koncepcję
dobra wspólnego. Po drugie, społeczność musiała być jednorodna, aby nie dochodziło w niej do konfliktów. Po trzecie, ciało obywatelskie miało być niewielkie, aby nie wywoływać dysharmonii i umożliwić lepsze poznanie siebie. Po
czwarte, obywatele musieli mieć możliwość gromadzenia się i bezpośredniego
decydowania o prawach i kierunku polityki. Po piąte, obywatele mieli rządzić
krajem także poprzez administrowanie miastem jako urzędnicy. Po szóste
w końcu, miasto-państwo musiało być niezależne i samowystarczalne17.
Demokracja nowoczesna jest natomiast próbą zbudowania porządku państwowego od oddolnej aktywności jednostki. Bazuje się przy tym na przekonaniu, że człowiek jest dobry z natury i zdolny do ustanawiania praw. Ponadto
dzięki współgraniu interesów indywidualnych wytwarza się wewnętrzna harmonia. Ważnym elementem jest także równość, która wynika z rozumnego charakteru człowieka. Fundamentem demokracji jest zatem indywidualistyczna, egaliR.J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, przeł.
B. Szlachta, Poznań 1993, s. 34-35.
15
E-W. Böckenförde, Wolność-państwo-Kościół, przeł. P. Kaczorowski, Kraków 1994, s. 35.
16
R.J. Neuhaus, dz.cyt., s. 30.
17
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 24-26.29-31.
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tarna i optymistyczna wizja jednostki18. Wiele osób jest także przekonanych
o tym, że państwo demokratyczne ma obecnie charakter wyłącznie formalny,
czyli nie może przesądzać o treści przekonań oraz określać dobra wspólnego.
Jest to bowiem postrzegane jako niedopuszczalna uzurpacja i przejaw żądzy
władzy nad sumieniami jednostek19. Demokracja jest zatem rozumiana nie tylko
jako zespół politycznych instytucji i praktyk, ale także jako proces zbiorowego
podejmowania wiążących decyzji przez jednostki. Uznaje się, że zapewnia ona
pokojowe procedury, za pomocą których większość ludzi może skłonić rząd do
czynienia tego, co chcą i powstrzymania od tego, czego woleliby uniknąć. Demokracja nie jest więc uzależniona od rozstrzygania nierozwiązywalnych problemów dotyczących moralności20. Sprowadza się ona do procedur kierujących
relacjami między rządem i obywatelami. Jednostki oddziałują na rząd, a rząd
winien reagować na ich potrzeby21.
Etyczny fundament demokracji polega na gotowości do uznania przez każdego człowieka decyzji większości, nawet wówczas, gdy ich nie pochwala. Rządzące grupy nie powinny jednak absolutyzować siebie pod względem ideologicznym i prawnym, a tym samym pozostawić swoim oponentom wolność demokratyczną w prezentacji swoich poglądów. Etos demokracji ma więc charakter formalny. Żadna konkretna treść nie jest w niej nadana odgórnie, ale uzależniona od postawy jednostek i grup. Tak rozumiany etos demokracji stanowi
rdzeń dobra wspólnego. Wszystkie inne treści muszą być oparte na tym fundamencie i nie mogą być zakwestionowane w imię wyższych wartości. Na etos
demokracji składają się zatem cztery zasady: udziału wszystkich w sprawowaniu
władzy, równości, wolności oraz większości w podejmowaniu decyzji22.
W kontekście pierwszej zasady ważną kwestią jest rozdzielenie kompetencji
władz i przyznanie odpowiedniego miejsca dla szczebla najniższego, opartego na
demokracji bezpośredniej. Demokracja lokalna stanowi też najlepsze zabezpieE-W. Böckenförde, dz.cyt., s. 26-28.
D. Gawin, dz.cyt., s. 139-140.
20
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 12.137.145.
21
R.D. Putnam, dz.cyt., s. 98.
22
E-W. Böckenförde, dz.cyt., s. 30-33.256-257.
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czenie przed dwoma istotnymi zagrożeniami, mianowicie biurokratyzacją i oligarchizacją. Sprzyja ona natomiast zachowaniu spontaniczności, autentyczności
postaw społecznych oraz wychowaniu obywatelskiemu23. Istotną kwestią są w tej
sytuacji kryteria postępowania demokratycznego. Należą do nich: skuteczny
udział (rzeczywista i jednakowa możliwość wyrażania swych preferencji odnośnie ostatecznego wyniku przez wszystkich obywateli), równość głosów w stadium decyzyjnym (jednakowa możliwość wyrażenia swych preferencji równie
ważnych, jak preferencje innych ludzi), warunki rozeznania (odpowiednie i jednakowe możliwości stwierdzenia i oceny wariantu najlepiej służącemu ludzkim
interesom), kontrola „wokandy” (ludzie mają wyłączną możliwość decydowania
o zakresie spraw podlegającym procedurom demokratycznym) oraz inkluzja (do
ludu należą wszyscy dorośli, których wiążą zbiorowe decyzje stowarzyszenia)24.
W demokracji mamy zatem do czynienia z partycypacją, czy samorządnością.
Ważną kwestią jest w tym kontekście podkreślenie roli samorządu terytorialnego lub nieterytorialnego (np. zawodowego, gospodarczego), który dysponuje
władzą niezależną od nikogo w ramach prawa obowiązującego w danym państwie. Prowadzi to do pewnego stopnia decentralizacji, która sprzyja rozwojowi
demokracji25.
Zgodnie z zasadą równości wszyscy członkowie państwa są dostatecznie
kompetentni pod wszelkimi względami, aby brać udział w podejmowaniu zbiorowych decyzji dotyczących ich dóbr czy interesów26. J. Locke mówił też o równości na bazie natury, ale nie rozumiał on pod tym pojęciem wszystkich postaci
równości. Ludzie są bowiem jego zdaniem nierówni ze względu na wiek, prawość życia, talenty, czy urodzenie. Równość, która go interesuje odnosi się zatem jedynie do prawa i realizacji swojej wolności27. J. Rawls podkreślał natomiast, że równość dotyczy poczucia sprawiedliwości i sądzenia, co jest dobrem

M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 13-16.
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 156-171.
25
M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 41.73-74.
26
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 139-140.
27
J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 199-200.
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dla danego człowieka28. W demokracji współczesnej akcentuje się zwłaszcza
równość szans i możliwości. Wydaje się jednak, że całkowita równość jest praktycznie nierealna. Szanse można natomiast zmniejszać lub zwiększyć poprzez
stosowanie różnych mechanizmów (np. wyrównywanie, równanie do góry29.
W starożytnej Grecji rozumiano ją jako równe uprawnienie wszystkich obywateli do przemawiania w zgromadzeniu oraz równość wobec prawa. Obecnie
zasada równości jest jednak dość kontrowersyjna. Wysuwa się wobec niej pewne
zastrzeżenia. Koncepcja równości miałaby dwie słabe strony. Po pierwsze, nie
określałaby ona dopuszczalnych nierówności. Po drugie, zezwalałaby w imię
równości na rządy określonej grupy, której członkowie potrafiliby określić dobro
indywidualne i zbiorowe oraz cieszyliby się zaufaniem innych osób30. Mielibyśmy ponadto do czynienia z dwoma dalszymi zarzutami. Po pierwsze, zwracano
by uwagę na różny wkład poszczególnych osób w życie społeczne (nie tylko
z racji zdolności, ale także chęci). Po drugie, podkreślałoby się, że ludzie są nie
tylko równi, ale także wolni. Zatem mechaniczna realizacja równości prowadziłaby do ograniczenia wolności. Zasada egalitaryzmu jest w takim razie traktowana jako element programów socjalistyczno-utopijnych. Należałoby ją chyba
ograniczyć do równości możliwości lub szans. Polegałaby ona wówczas na tym,
że każdy człowiek mógłby zmierzać do dóbr i celów, jakie byłyby dla niego interesujące31. Równość zaś polityczna nie byłaby wartością autoteliczną, ale raczej
środkiem ochrony dóbr i interesów poszczególnych jednostek32.
W demokracji jest też realizowana zasada wolności człowieka. Po pierwsze,
demokracja zapewnia określone swobody (m.in. słowa, tworzenia organizacji
politycznych, wolności wyborcze). Po drugie, pozwala na samookreślenie, czyli
samodzielne stanowienie prawa, co ma związek także z autonomią moralną. Po
trzecie, demokracja sprzyja rozwojowi człowieka i pożądanych cech jego osobowości (m.in. niezależności, pewności siebie, zainteresowaniem sprawami pu28
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa1994, s. 426n.
29
M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 7-8.
30
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 22.125-127.
31
M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 61-64.
32
R.A. Dahl, dz.cyt., s. 445.
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blicznymi, poczucie własnej wartości, tolerancji). Po czwarte, demokracja jest
narzędziem ochrony własnych interesów, czyli tego, co uzna się za takowy na
podstawie najlepszego rozeznania konsekwencji płynących z tego wyboru oraz
wyborów alternatywnych33.
Zasada większości w podejmowaniu decyzji jest uważana w demokracji za
korzystną z kilku racji. Przede wszystkim maksymalizuje liczbę osób, które korzystają z możliwości samookreślenia odnośnie stanowienia prawa i podlegania
mu. Jest ona następnie konsekwencją wymagań stawianych regułom demokratycznym (m.in. konkluzywność, brak faworyzowania kogokolwiek, neutralność
wobec przedmiotu). Daje też większe szanse na uzyskanie słusznych decyzji.
W końcu maksymalizuje użyteczność i zadowolenie wszystkich obywateli
z praw34. Jest ona jednak obarczona dwoma rodzajami błędu: metodologicznym
(sfera faktów społecznych określa powinności jednostek) i normatywnym (wymaga się od jednostek rezygnacji z fundamentu absolutnego)35.
Można śmiało powiedzieć, że demokracja posiada wiele różnych zalet.
Można wśród nich wyróżnić najlepszy rozwój (m.in. gospodarczy, edukacyjny,
kulturalny) oraz wysoki poziom współuczestnictwa we władzy. Demokracja
zdaje się być idealnym rozwiązaniem dla społeczeństw, które wyrosły w kręgu
ceniącej wolność kultury łacińskiej 36. W demokracji podkreśla się znaczenie
uczestnictwa wszystkich obywateli, ale wykazuje się też zalety pewnego poziomu
apatii. Wspomaga on bowiem stabilność i elastyczność systemu politycznego,
a także stanowi swoisty zapas instrumentów, które można wykorzystać w sytuacjach kryzysowych. Społeczeństwo musi być bowiem zarówno aktywne, jak
i bierne; wpływowe i uległe37.
Demokracja zabezpiecza również mniejszości przed tyranią większości. Poznaje się ją bowiem po tym, jak są w niej traktowane różne mniejszości. Narzędziami ochrony są prawo (zwłaszcza konstytucję), decentralizacja władzy, podTamże, s. 127-138.427.
Tamże, s. 195-203.
35
B. Szlachta, Wokół katolickiej myśli politycznej, Kraków 2008, s. 147.
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M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 97-100.
37
A.O. Hirschman, Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji
i przedsiębiorstwa, przeł. J. Kochanowicz, I. Topińska, Kraków 1995, s. 21.38.
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kreślenie roli samorządów, bazowanie na jakiejś formie prawa naturalnego, działalność stowarzyszeń i uwzględnienie obyczajów politycznych. Warto mieć jednak na uwadze, że żadne zabezpieczenia nie pomogą, jeżeli zabraknie woli społeczeństwa, aby nie dopuścić do tyranii38.
W czasach współczesnych mówi się jednak coraz częściej o kryzysie demokracji. Przede wszystkim jesteśmy obecnie świadkami końca demokracji pojmowanej na sposób dziewiętnastowieczny jako ustroju skoncentrowanego jedynie
na pomnażanie kapitalistycznego zysku39. Ponadto zwraca się uwagę na niebezpieczeństwa demokracji, która często prowadzi do rządów przeciętności, uniformizacji życia, egalitaryzmu, czy też do przeświadczenia, że mechanizmy demokratyczne mogą działać sprawnie we wszystkich dziedzinach życia40. Tymczasem są takie sfery życia, które nie podlegają decyzji większości (np. kwestie
moralne). Inni jednak uważają, że demokracja powstała na skutek absolutyzacji
idei wolności i nie uwzględnia się w niej jakiejkolwiek krytyki owej idei41. Wyrazem kryzysu miałoby być też poczucie ludzi, że nie mają oni realnego wpływu na
rządzenie państwem. W związku z tym może pojawić się pytanie, kto w takim
razie rządzi, w czyim imieniu i w jakim celu? Warto może też spytać się o to,
kto ponosi winę za ów kryzys demokracji?42 Trzeba mieć jednak na uwadze, że
demokracja zakładała jednak zawsze pewne ograniczenia. Już w starożytności
nie wszyscy mieszkańcy polis brali udział w posiedzeniach zgromadzenia. Mogli
brać w nim udział wyłącznie obywatele, czyli dorośli mężczyźni urodzeni w niej
z rdzennych rodziców. Wykluczeni byli więc kobiety, cudzoziemcy i niewolnicy.
Ponadto wyłącznie obywatelom, a nie wszystkim przedstawicielom gatunku
ludzkiego przyznawano jednakowe prawa oraz takie cechy, jak wolność i równość43.

M. Król, Słownik demokracji, wyd. cyt., s. 9-12.37-40.
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Nie można też zapominać, że demokratyczna forma ustroju ma swoich
oponentów. Jednym z nich są zwolennicy anarchizmu, których zdaniem każde
państwo jest złe z racji stosowania przymusu. W związku z tym możliwe jest
społeczeństwo bez organizacji państwowej (W. Goodwin, P.A. Kropotkin,
M. Bakunin, P.J. Proudhon, E. Goldman, R.P. Wolff). Wydaje się jednak, że
wizja anarchistów jest w dużej mierze utopijna. Nawet bowiem w sytuacji zniesienia państwa mielibyśmy do czynienia z jakąś formą przymusu. Ponadto niektórzy anarchiści usprawiedliwiają stosowanie przymusu chociażby w celu zniesienia państwa (np. M. Bakunin)44.
Krytyka demokracji płynie także ze strony zwolenników idei kurateli, według których rządzić nie powinien lud, ale odpowiednio dobrane kompetentne
jednostki (Platon, W.I. Lenin, B.F. Skinner). Także ta teoria wydaje się być
problematyczna. Trudną kwestią jest w niej nie tylko sprawa sposobu doboru
odpowiednich osób. Uzasadnione wątpliwości można mieć także odnośnie tego,
czy osoby kompetentne są w stanie posiadać pełną wiedzę nie tylko techniczną,
ale także związane z nią kwalifikacje moralne na najwyższym poziomie. Ponadto
posiadana przez nie władza byłaby właściwie niepodważalna, odporna na wszelką krytykę, a w wyniku tego podatna na zapędy totalitarne45.
Można jednak powiedzieć, że istnieją powody przemawiające na rzecz istnienia i podtrzymywania demokratycznego sposobu rządzenia. Demokracja jest
bowiem metodą pokojowego rozwiązywania konfliktów, strażnikiem wolności
i swobód obywatelskich oraz metodą rządzenia umożliwiającą lepiej zrozumieć
sprawy publiczne46.

2. Fundamenty liberalizmu
Zasadniczym problemem, przed jakim stajemy w obliczu liberalizmu, jest
przede wszystkim właściwe zrozumienie tego pojęcia. Należałoby bowiem po
Tamże, s. 55-67.
Tamże, s. 77-116.
46
W. Osiatyński, Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa 1984, s. 49.
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pierwsze odnieść słowo „liberalizm” do pewnej postawy duchowej oraz zbioru
zasad moralnych (m.in. otwartości, wspaniałomyślności, życzliwości, dialogiczności, skłonności do eksperymentowania). Po wtóre, słowo „liberalizm” oznaczałoby nade wszystko „wolność od czegoś”. Trzeba byłoby również zauważyć,
że mamy do czynienia z różnymi rodzajami liberalizmu, m.in. politycznym
(promuje instytucje republikańskie, uprawnienia obywatelskie, powszechne prawo wyborcze), ekonomicznym (ma na celu rozwój życia ludzkiego)47. Pojęcie
liberalizmu opiera się więc ścisłej definicji. Tym bardziej, że mają na nią wpływ
pewne uwarunkowania narodowe. Trzeba więc raczej mówić o wielości różnych
liberalizmów. Jedyną ich wspólną cechą jest posługiwanie się językiem przysługujących z natury uprawnień jednostki. Natomiast zdaje się nie wynikać z tego
żaden program polityczny, ani nie wiążą się z tym jakieś określone poglądy filozoficzne48. Określenie istoty liberalizmu jest trudne także z tego powodu, że
mówiąc o nim miesza się niekiedy dwa porządki: postulatywny (liberalizm zaleca się jako postawę człowieka) i referencyjny (liberalizm jako opis ideologii lub
programu politycznego). Liberalizm bywa ponadto traktowany jako swoista
metafizyki wolności lub empiryczna teoria i praktyka49.
W związku z tym należałoby stwierdzić, że liberalizm nie jest zespołem
czysto technicznych dyrektyw, które można stosować z takim samym powodzeniem w każdych warunkach. Nie jest on też jakąś prostą ideą, której dzieje można łatwo prześledzić. Liberalizm jest raczej zbiorem wielu praktyk i idei, spośród
których dokonuje się wyboru. Może przyjąć on formę projektu dobrego społeczeństwa lub metody działania politycznego50. W liberalizmie zwraca się ponadto uwagę na współpracę między ludźmi, a nie na jakieś wspólne cele. Jeśli nawet
pewne cele wydają się być wspólne, to okazuje się w dalszej perspektywie, że są

47
M. Novak, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła a
instytucje liberalne, przeł. W. Büchner, Poznań 1993, s. 55-58.
48
J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 23-24.39-40.44.
49
J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004, s. 7.231232.
50
J. Szacki, dz.cyt., s. 18-19.
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one wyznaczana na podstawie różnych przesłanek i prowadzą ostatecznie do
innych rezultatów51.
R. Buttiglione odróżnia dwa znaczenia słowa „liberalizm”. W pierwszym
odnosi się ono do systemu instytucji, których celem jest obrona wolności i praw
osoby przez podział władzy, niezależność sądownictwa oraz odpowiedzialność
władzy wykonawczej i ustawodawczej wobec elektoratu. W drugim używamy go
na określenie systemu filozoficznego opartego na relatywizmie oraz odrzuceniu
ugruntowania powinności moralnej na prawdzie52.
Podążając tym śladem należałoby zatem rozróżnić liberalne instytucje (np.
własność prywatna, przedsiębiorstwa, rynki) i ideologie. Tym bardziej, że instytucje liberalne mogą uwzględniać szerokie spektrum teorii i ideologii. Nie trzeba
ponadto wyznawać ideologii liberalnej, aby popierać instytucje liberalne. Tym
bardziej, że filozofia liberalna jest niekiedy nieodpowiednia jako fundament
instytucji liberalnych. Te ostatnie bowiem, mając wewnętrzną zdolność do
zmian i reform, podlegają stałemu rozwojowi w wyniku doświadczeń kolejnych
pokoleń. Instytucje powinny być zatem podatne na krytykę oraz zmianę53. Krytyka jest zaś domeną polityki. Jej celem jest doprowadzenie właśnie do zmiany,
niekiedy stopniowej, jakiegoś stanu rzeczy. Mechanizm krytyki zostaje uruchomiony dzięki lojalności obywatela wobec społeczności, z którą nie chce się on
rozstać54. Liberalizm byłby zatem związany z konkretnymi instytucjami, które
podlegałyby sukcesywnym przemianom. Szczególny związek zachodziłby między liberalizmem i instytucjami państwowymi. Trzeba mieć bowiem na uwadze,
że liberalizm nigdy nie wykazywał tendencji anarchistycznych i nie dążył do
likwidacji państwa. Liberałowie uznawali podstawowe funkcje państwa, zmierzając jednocześnie do ograniczenia jego roli55.
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M. Novak, R. Neuhaus, R.A. Sirico, G.M.A. Gronbacher wiążą słowo „liberalny” właśnie ze specyficznymi formami instytucjonalnymi56. Instytucji tych
nie można wytworzyć jednak w kulturowej próżni. Ich funkcjonowanie jest uzależnione nie tylko od etosu, w obrębie którego żyją ludzie, ale także od codziennego praktykowania odpowiednich cnót57. Wspomniane instytucje z jednej
strony są kształtowane przez historię i kulturę, z drugiej natomiast kształtują
one politykę. Są one bowiem swoistymi instrumentami służącymi do osiągania
określonych celów. Sprawność ich działania może mieć związek z trzema czynnikami. Po pierwsze, zależy ona od sposobu ich konstrukcji (J.S. Mill). Po drugie, wpływają na nią czynniki społeczno-ekonomiczne (R.A. Dahl, S.M. Lipset). Po trzecie, zauważa się też oddziaływanie czynników społecznokulturowych (Platon, A. de Tocqueville)58.
Za R. Neuhausem można natomiast wyróżnić dwie odmiany liberalizmu:
indywidualistyczną i wspólnotową. Zwolennicy liberalizmu indywidualistycznego podkreślają rolę autonomicznej jednostki, której wolność jest pojmowana
jako uwolnienie od wszelkich ograniczeń. Natomiast zwolennicy liberalizmu
wspólnotowego umieszczają jednostkę w ramach wspólnoty, a jej wolność wiążą
z odpowiedzialnością i troską o słabszych. Pierwszy z liberalizmów bazuje na
indywiduum i jego uprawnieniach, a drugi na wspólnocie i współczuciu. Konsekwencją ich są dwie różne wizje społeczności. W jednej ukazuje się państwo
złożone z zatomizowanych jednostek, w którym miarą postępu jest mała liczba
ograniczeń i więzów. W drugiej akcentuje się natomiast rolę jednostek dążących
do budowania różnych form wspólnoty (rodziny, miasta, regionu, kraju, czy
Kościoła)59. Liberałowie uciekali jednak z reguły od wspólnoty, czyli od tradycyjnej grupy ludzi opartej na bezpośrednich stosunkach i poczuciu solidarności,
a opowiadali się za nowoczesnym, racjonalistycznym i bezosobowym społeczeństwem funkcjonującym na zasadzie osobistych interesów60. Tym samym byli
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przeciwni pamięci zbiorowej w postaci symboli i mitów, ponieważ od samego
początku uciekali oni od przeszłości61.
Należałoby też odróżnić amerykańską i europejską wersję liberalizmu.
Pierwsza z nich ma charakter lewicowy, druga natomiast libertariański62. Obie
wersje liberalizmu podlegały jednak pewnej ewolucji. Proces kształtowania się
społeczności liberalnych był związany ze stopniową emancypacją społeczeństwa
obywatelskiego wobec instytucji państwowych. Dokonywała się ona na dwóch
głównych obszarach: duchowym i ekonomicznym. Powstanie społeczeństw liberalnych zbiegło się więc z upadkiem państw wyznaniowych oraz zanikiem więzi
feudalnych i pojawieniem się swobody wymiany kapitału63. Początkowo dominowała w nich osiemnastowieczna koncepcja państwa jako „nocnego stróża”,
a następnie nastąpiło ukierunkowanie w stronę znaczonej ideami socjalistycznymi lub socjaldemokratycznymi koncepcji „państwa opiekuńczego”. Można
wyodrębnić więc niejako trzy fazy rozwoju liberalizmu. Pierwsza znaczona była
walką z feudalizmem i obroną interesów arystokracji (XVIII w.). W drugiej
skoncentrowano się na dążeniach mas, czego wyrazem była troska o suwerenność ludu, powszechne prawa wyborcze i ustrój parlamentarny (poł. XIX w.).
Trzecia faza stała pod znakiem przejmowania szeregu postulatów socjalistycznych, wyrazem czego był wzrost interwencjonizmu państwa, opieki społecznej
i troski o dobrobyt (XX w.)64. W liberalizmie XIX w. próbowano ponadto dokonać centralizacji władzy kosztem ciał pośredniczących (pozwalały na odnalezienie sensu wolności jednostkowej w odniesieniu do dobra), negowano potrzebę zakorzenienia prawa w wyższym porządku normatywnym (opierano je na
zasadzie większości) oraz odrzucano obecność Boga jako fundamentu ładu65.
Trzeba też podkreślić, że liberalizm rozwijał się inaczej w Europie zachodniej, a inaczej w Polsce. W Polsce był on dość słaby z trzech powodów. Po
pierwsze, w Europie dążący do społeczeństwa obywatelskiego liberalizm zrodził
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się w opozycji do absolutyzmu monarchicznego, w Polsce natomiast nigdy nie
mieliśmy do czynienia z absolutyzmem, ale raczej z republiką. Po drugie, liberalizm europejski był związany z aspiracjami mieszczaństwa, a w Polsce dominowali chłopi i szlachta. Po trzecie, w wieku XIX, gdy liberalizm odnosił sukcesy,
Polska nie istniała jako suwerenny podmiot państwowo-polityczny, a w związku
z tym koncentrowano się na kwestii nieodległości i narodowości66.
Wydaje się, że pomimo różnych postaci liberalizmu, można jednak wskazać
elementy im wspólne. J. Gray zalicza do nich: indywidualizm (prymat jednostki
nad roszczeniami społeczeństwa), egalitaryzm (równość wszystkich ludzi), uniwersalizm (niezmienność natury ludzkiej i drugorzędne znaczenie kontekstom
historyczno-kulturowym) oraz melioryzm (instytucje społeczno-polityczne są
zdolne do samodoskonalenia)67. Ważną cechą liberalizmu jest zwłaszcza melioryzm, który odnosi się nie tyle do natury jednostki, ile raczej do sfery życia publicznego. Natura ludzka nie jest bowiem przedmiotem zainteresowania liberała, ale koncentruje on swoją uwagę raczej na zmianie społeczeństwa68. Akcentując rolę melioryzmu, liberałowie zdają się jednak często zapominać o ludzkiej
skłonności do zła69.
J. Bartyzel wyróżnia natomiast konieczne i fakultatywne cechy liberalizmu.
Do cech koniecznych należą: indywidualizm antropologiczny, pierwszeństwo
wolności, sekularyzm polityczny (negacja religijnej legitymizacji władzy i ustroju), światopogląd prawniczy (prawo ma postać zapisaną), uniwersalizm praw
fundamentalnych, związek wolności jednostki z własnością prywatną oraz
skłonność do reformowania. Do cech fakultatywnych zalicza on: zeświecczoną
koncepcję prawa naturalnego, optymizm antropologiczny, nieufność wobec państwa i władzy, kontraktualizm, demokrację polityczną i harmonię światopoglądową70.
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Liberalizm nie mógłby być tym, czym jest, gdyby zapomniano o wolności.
Jest ona bowiem wartością najwyższą i nie może być podporządkowana innym
wartościom. Liberałowie dążą zwłaszcza do ochrony wolności prywatnej, czyli
sfery intymności. Stąd wielką wagę przywiązuje się do podziału na publiczną
i prywatną sferę życia człowieka. Prawo, polityka i debata publiczna są zarezerwowane do pierwszej i nie mają wstępu do drugiej. Wolność prywatna wydaje
się być warunkiem nie tylko naszej tożsamości, ale także odczuwania i pogłębiania uczuć wyższych71.
Wyrazem owej wolności jest z jednej strony autonomia jednostki (prawo do
osądzenia porządku politycznego za pomocą swego rozumu i sumienia), z drugiej natomiast ukształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego (życie publiczne
będące ekspresją autentycznych potrzeb jednostki i niezależne od władzy państwa). W liberalizmie chodziłoby zatem o istnienie wolnych jednostek i swobodnych zrzeszeń72.
W społeczeństwie obywatelskim jednostka, świadoma ograniczonej roli
państwa, winna liczyć na własne siły i przedsiębiorczość. Ponadto między kierującymi się własnymi interesami jednostkami ma istnieć sieć stosunków opartych
na porozumieniu i współpracy73. Termin „społeczeństwo obywatelskie” był początkowo używany jako synonim społeczeństwa politycznego. Dopiero w okresie
późniejszym (XVII i XVIII w.) zaczęto go używać na określenie przeciwnego
bieguna państwa. Społeczeństwo obywatelskie było wówczas rozumiane jako
swoisty typ związku politycznego, który cechował się rządami prawa, ograniczoną władzą i aktywnością obywateli. W sensie szerszym obejmowało ono zbiór
społeczno-politycznych instytucji, do których należałaby także ograniczona władza lub państwo respektujące rządy prawa, ponadto rynki, dobrowolne stowarzyszenia i sfera publiczna. W sensie węższym natomiast było ono wiązane
z instytucjami społecznymi (rynki, stowarzyszenia, sfera publiczna), a wyklucza-
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ło ono instytucje państwowe. W drugim znaczeniu oznaczałoby przejście do
demokracji liberalnej74.
Państwo i społeczeństwo obywatelskie stanowiłyby dwa różne zbiory instytucji, pozostających w stosunkach wymiany. Cechą państwa byłoby prawo do
posługiwania się siłą, ponieważ posiadałoby ono aparat przymusu. Pomagałoby
ono osiągnąć społeczeństwu dobrobyt ekonomiczny, integrację społeczną i poczucie zbiorowej tożsamości. Domagałoby się ono jednak uprawomocnienia,
które mogłoby być formalne (konsensus oparty na przekonaniu człowieka) lub
substancjalne (dobro wspólne)75. Społeczeństwo obywatelskie byłoby natomiast
radykalnie przeciwstawione państwu. Owo przeciwstawienie wydaje się jednak
być niemożliwe do utrzymania, ponieważ istnieje wzajemny wpływ i oddziaływanie między władzą państwową i społeczeństwem obywatelskim zarówno
w momencie jego powstania, jak i późniejszego funkcjonowania. Obywatele są
też w większości pracownikami państwa, które tworzy określone warunki rozwoju gospodarczego. Ponadto wspomniane przeciwstawienie państwu jest trudne do realizacji z racji chociażby konfliktów, które wprawdzie występują zwykle
w państwie, ale odnoszą się także do społeczeństwa obywatelskiego76.
Należałoby jednak podkreślić, że rozwiązania liberalizmu w sferze politycznej wydają się być przedmiotem mniejszego zainteresowania niż chociażby
w sferze gospodarczej. Związane jest to między innymi z brakiem jakiejś w pełni
ukształtowanej formacji politycznej, rozporządzającej spójną koncepcją państwa
i konkretnym zapleczem intelektualnym77. Trudno jest też stworzyć liberalną
koncepcję życia społeczno-politycznego bez odwołania się do elementów nieliberalnych. Świadczą o tym chociażby dwie takie koncepcje, których autorami są
F. Hayek i J. Gray. Według nich bowiem ład liberalny istnieje dzięki czynnikom nieliberalnym. W obu przypadkach społeczeństwo liberalne składa się
z grup posiadających partykularne dążenia i nieaspirujących do osiągnięcia jakieV.M. Perez-Diaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, przeł. D. Lachowska,
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goś nadrzędnego ideału. W przypadku koncepcji Hayka ważną rolę ogrywają
w nich pełne inicjatywy jednostki, normy i wartości oraz prawo. W propozycji
Graya ważną rolę w kształtowaniu się społeczności ogrywa natomiast historia
i tradycja, własność prywatna i prawo78.
Ponadto zwolennicy solidaryzmu (np. H. Pesch) zauważają, że nie można
stworzyć żadnej koncepcji życia społeczno-politycznego, gdy osoby traktuje się
jako zatomizowane jednostki, zapominając o ich charakterze społecznokulturowym, a stowarzyszenia jako grupy indywiduów, zamiast jako organiczne
wspólnoty oparte na dobru wspólnym79.

3. Czy demokracja może być liberalna?
Pytanie powyższe może brzmieć dość dziwnie, ponieważ wydaje się, że
demokracja jest ściśle związana z liberalizmem. Niektórzy wskazują szereg
wspólnych cech występujących między nimi (np. równość szans, równość wobec
prawa, znaczenie prawa w państwie)80. Nie ma jednak, zdaniem M. Króla, bezpośredniego związku między demokracją jako formą ustroju a liberalizmem jako
formą ideologii. Można sobie wyobrazić demokrację nieliberalną, choćby republikańską, w której wymaga się od ludzi praktykowania cnót obywatelskich
i tym samym pewnego ograniczenia ich wolności prywatnej. Liberałowie są
ponadto świadomi wielu wad demokracji. Przyjmują ją jedynie jako pewną formę ustroju, pozwalającą na praktykowanie wolności, a nie jako formę ideologii,
stawiającą na pierwszym miejscu równość81. Już klasyczni liberałowie XVIIIwieczni nie widzieli związku między własnymi ideami a demokracją, którą kojarzyli z ustrojem bezpośredniej demokracji ateńskiej czy z modelem demokracji
78
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wywodzonym z pism Rosseau, Saint-Simona i Fouriera. System demokratyczny
nie był zatem możliwy do zastosowania w czasach nowożytnych albo z racji
liczebności poszczególnych państw, albo posiadania antywolnościowych implikacji (despotyzm większości). Liberałowie ówcześni kładli ponadto większy
nacisk na wskazanie słusznego celu władzy politycznej, a nie jakiejś konkretnej
formy rządu. Chodziło im przede wszystkim o ochronę wolności jednostki
przed despotyzmem monarchii absolutnej. W związku z tym zalecali ograniczenie władzy politycznej w imię naturalnych uprawnień i wolności człowieka. Najlepszą formą ustroju była wówczas według nich monarchia konstytucyjna (parlamentarna) w Europie lub republika w Stanach Zjednoczonych. W wieku XIX
natomiast demokracja zaczęła być kojarzona z ustrojem niebezpiecznym, ponieważ patrzono na nią przez pryzmat podobnych do rewolucji francuskiej haseł
i ich tragicznych następstw82. Liberałowie mieli krytyczny stosunek do demokracji także z tego powodu, że byli oni rzecznikami burżuazji i kapitalistów.
Demokrację postrzegali zaś jako formę rządów tłumu, które są niekiedy niebezpieczne. Ich rezultatem może być chociażby tzw. „tyrania większości”, prowadząca do naruszenia wolności jednostki i jej praw (zwłaszcza prawa własności)83.
Demokracją i liberalizmem rządzą zatem dwie odmienne logiki. W demokracji
liczy się przede wszystkim logika równości (równość nie może być jednak uniwersalna z racji istnienia ludu, w którym są zawsze jacyś „inni”), a w liberalizmie
logika poszanowania praw jednostki84. W związku z tym demokracja i liberalizm
różnią się także rodzajem politycznej aktywności człowieka. W demokracji polityka charakteryzuje się dyskursywnością, zorientowaniem na interes publiczny
i partycypacją obywatelską. W liberalizmie natomiast aktywność polityczna jest
zdominowana przez interesy prywatne, strategie negocjacyjne i ograniczone
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zaangażowanie obywatelskie85. W tej perspektywie związki między demokracją
i liberalizmem nie są więc oczywiste.
Jako bardziej naturalne traktowano początkowo powiązania między demokracją a socjalizmem, które uważano za komplementarne. Proces demokratyzacji
miał bowiem prowadzić do powstania państwa socjalistycznego, opartego na
przekształconej instytucji własności i kolektywizacji przynajmniej głównych
środków produkcji. Ponadto nadejście społeczeństwa socjalistycznego miało
wzmocnić i rozszerzyć zakres uczestnictwa w polityce, a więc pełne urzeczywistnienie demokracji86. Z czasem uświadomiono sobie jednak, że w demokracji
zakłada się trzy niezbędne mechanizmy, które są nie do przyjęcia dla zwolenników socjalizmu. Należą do nich głosowanie większościowe, reprezentacja oraz
kontrola władzy przez opozycję87.
„Demokracja liberalna” jest zatem pojęciem problematycznym. Odnosi się
ono nie tylko do określonego systemu politycznego (znaczonego m.in. procedurami, prawem, konstytucją, parlamentaryzmem, partyjnością), ale także do pewnego porządku kulturowego, zbudowanego na wartościach wolności i równości88. Pojęcie powyższe jest tym bardziej skomplikowane, ponieważ jego elementy składowe dotyczą innych sfer życia. Demokracja wykazuje związki z pewną
formą ustroju i rządów, w której wszyscy ludzie mają równe prawa polityczne.
Liberalizm natomiast jest przykładem myśli politycznej (ideologii) stawiającej
wolność na pierwszym miejscu89. Mówiąc jeszcze inaczej. W demokracja określa
się procedurę stanowienia prawa, a w liberalizmie jego treści, cele i przeznaczenie. Demokrację można zatem traktować jak swoisty środek (metodę), a liberalizm jako cel90. Chodzi zatem o dwie różne kwestie. Pojęcie „demokracji liberal-
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nej” jest zatem swoistą zbitką słowną, w której utożsamiane są dwie niesprowadzalne do siebie i będące niekiedy z sobą w konflikcie rzeczy91.
Trzeba zgodzić się z N. Bobbio, że państwo liberalne nie musi być koniecznie demokratyczne. Zwłaszcza, gdy przez liberalizm będzie się rozumiało
pewną koncepcję państwa, w myśl której ma ono ograniczony zakres funkcji
i władzy (tym samym przeciwstawia się państwu absolutnemu i socjalnemu),
a przez demokrację jedną z wielu form rządzenia, w której władza znajduje się
w rękach większości obywateli. Ograniczenie funkcji państwa prowadziło do
powstania państwa minimalnego, a ograniczenie władzy do państwa prawa
(szczególna rola przypada prawu konstytucyjnemu)92. Należałoby zauważyć niejako na marginesie, że wprawdzie niektórzy liberałowie (F.W. Humboldt,
H. Spencer, R. Nozick) uważali, że funkcje państwa powinny być ograniczone
do ochrony praw i stania na straży sprawiedliwości, ale przekonanie to nie ma
dostatecznego uzasadnienia w zasadach liberalnych i jest poglądem mniejszości
liberałów. Większość z nich uważa bowiem, że państwo liberalne może pełnić
wiele funkcji wykraczających poza ochronę praw i sprawiedliwości. Może ono
właściwie obejmować każdy rodzaj funkcji usługowych pod warunkiem, że nie
będą one związane ze stosowaniem przymusu93.
Pomiędzy początkowo obcymi sobie zwolennikami liberalizmu i demokracji nastąpiło z czasem porozumienie. Sytuacja zmieniła się pod wpływem rewolucji z 1848 r. Liberałowie doszli do wniosku, że wolność można pogodzić
z polityczną równością demokracji. Ponadto wpływ utylitarystycznej filozofii
J. Benthama i J.S. Milla doprowadził do zaakceptowania demokracji jako formy
rządów, które najlepiej chronią wolność indywidualną i prawa obywatelskie.
W ten sposób doszło do powstania demokracji liberalnej jako propozycji ustrojowej, w której liberalizm zawłaszczył demokrację. Dla liberałów bowiem mechanizmy demokratyczne nie są celem samym w sobie, ale jedynie środkiem do
ochrony wolności. W demokracji liberalnej występują obok siebie idee i instytucje liberalne (poszanowanie wolności, legitymizacja władzy przez zgodę, rządy
J. Bartyzel, dz.cyt., s. 233; J. Szacki, dz.cyt., s. 191-192.
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prawa, rząd reprezentatywny) oraz idee demokratyczne (suwerenność ludu, powszechne i równe prawo wyborcze, ustrój parlamentarny, rządy większości), ale
prymat zostaje przyznany zasadom i wartościom liberalnym94.
Jedną z pierwszych konsekwencji powyższego porozumienia było odejście
od demokracji bezpośredniej na rzecz systemu przedstawicielskiego. Została
natomiast zachowana idea suwerenności ludu i dążenie do egalitaryzmu politycznego. Za jedyny prawowity rząd zaczęto uznawać ten, który jest wyłaniany
na drodze powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborów parlamentarnych. J.S. Mill podał wówczas definicję rządu reprezentatywnego. Rozumiał
go jako wykonywanie władzy najwyższej kontroli przez naród za pośrednictwem
deputowanych wybieranych okresowo. Demokracja miała polegać na rządach
społeczeństwa, prawie do głosu przy wykonywaniu władzy, rzeczywistym udziale w rządzie przez sprawowanie urzędów publicznych oraz gwarancji praw
mniejszości95.
Demokracja, rozumiana jako pewna formuła polityczna, stała się ponadto
zdaniem N. Bobbio naturalną konsekwencją liberalizmu. Demokratyczny sposób postępowania jest obecnie niezbędny dla ochrony podstawowych praw ludzkich, a prawa polityczne są naturalnym dopełnieniem praw wolnościowych.
Ponadto ochrona tych praw jest konieczna do poprawnego funkcjonowania
demokratycznych procedur, ponieważ udział w głosowaniu można uznać za
poprawną formę sprawowania władzy politycznej tylko wówczas, gdy jednostka
cieszy się wolnością sumienia, prasy, zgromadzeń (swobody stanowiące istotę
państwa liberalnego)96.
Więź między liberalizmem i demokracją jest zdaniem Bobbio możliwa także z tej racji, że mają one wspólny punkt wyjścia, jakim jest opór wobec różnych
form organicyzmu oraz akcentowanie roli jednostki. Liberałowie wyrywają jednak jednostkę z kontekstu społecznego i umieszczają ją w świecie znaczonym
walką o przetrwanie. Podkreślają wolność jednostki wbrew państwu, zdolność
do kształtowania swego życia, rozwój zdolności, postęp duchowy i materialny.
D. Sepczyńska, dz.cyt., s. 22-23.89-90.
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96
N. Bobbio, dz.cyt., s. 28-29.
94
95

Karol Jasiński

128

Demokraci natomiast łączą jednostkę z innymi ludźmi w celu utworzenia społeczeństwa jako stowarzyszenia wolnych osób. Postrzegają ją jako aktywnego
uczestnika życia społecznego dzięki zdolności do przełamywania izolacji97.
Szczególnie istotna jest owa myśl o stowarzyszeniach. Związana jest ona
zdaniem A. de Tocqueville’a z przekonaniem ludzi, zwłaszcza na terenie Stanów
Zjednoczonych, że ich obowiązkiem i interesem jest bycie pożytecznym dla
innych. Wyrazem tego jest poczucie życzliwości, a także gotowość do pracy
i służby na rzecz współobywateli. Wyrazem powyższego podejścia są właśnie
liczne stowarzyszenia o charakterze intelektualnym, moralnym, politycznym
i przemysłowym98. Stowarzyszenia te przyczyniają się do efektywności i stabilności rządu demokratycznego. Ponadto ich członkowie wykazują większą orientację polityczną, aktywność polityczną i kompetencję obywatelską. Zostaje im
też wpojona umiejętność współpracy, jak i poczucie wspólnej odpowiedzialności99.
Demokracja liberalna posiada dwa ważne wymiary: poziomy i pionowy.
Pierwszy związany jest z przekonaniem, że ludzie posiadają identyczną naturę
i w związku z tym także identyczne prawa. Drugi wymiar natomiast dotyczy
wartościowania rzeczy, a w konsekwencji przedkładania jednych nad drugie.
Ważny jest zwłaszcza ów drugi, dziś często przeoczony, wymiar. Tym bardziej,
że myśl liberalna miała u swoich podstaw silne przekonania aksjologiczne.
W czasach postmodernizmu wykluczona została natomiast wszelka hierarchia,
a w związku z tym utracono pionowy wymiar życia. Konsekwencją tego była
destrukcja życia człowieka100.
Usunięcie pionowego wymiaru z życia publicznego może ponadto prowadzić do rozerwania więzi społecznych. Mogą być one wówczas uratowane wyłącznie poprzez odwołanie się do idei społeczeństwa obywatelskiego, które albo
obejmuje całość idealnie działającego państwa na wszystkich jego szczeblach,
Tamże, s. 30-32.
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, przeł. B. Janicka i M. Król, Kraków
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albo jest rzeczywistością działającą obok państwa i uzupełniającą je. Wydaje się,
że obecnie dominuje owo drugie podejście. Społeczeństwo obywatelskie zastępuje państwo rozumiane jako aparat biurokratyczny oraz składa się z różnych
grup i stowarzyszeń. Ma ono charakter antypolityczny i racjonalny. Uwzględnia
się w nim wolność jednostek i odrzuca autorytet tradycji, co jest jednak zjawiskiem dość ryzykownym. Ponadto nie obejmuje ono wszystkich ludzi w danej
społeczności. Niektóre bowiem grupy etniczne, religijne, czy polityczne, z uwagi
na swoje założenia ideowe, stoją poza jego zasięgiem101.
Z kwestią pionowego wymiaru demokracji liberalnej związane jest zagadnienie neutralności państwa i sfery publicznej. Sugeruje się, że identyfikacja
ludzi z instytucjami służącymi celom publicznym i bezosobowy charakter tych
instytucji są ceną, jaką obywatele powinni zapłacić za życie w społeczności,
w której traktuje się wszystkich równo, niezależnie od ich tożsamości narodowej, religijnej, rasowej, czy seksualnej. Owa równość odnosi się jedynie do
wspólnych cech i potrzeb, do jakich należą dochód, opieka zdrowotna, edukacja,
wolność religijna, wolność sumienia, słowa i prasy, prawo do stowarzyszeń, głosowania w wyborach i sprawiedliwego procesu. Instytucje nie potrzebują więc
uznawać indywidualnej tożsamości człowieka, która wynikałaby z innych czynników. Są jednak zdaniem A. Gutmann dwa rodzaje podejścia do kwestii neutralności państwa. W jednym domaga się neutralności w imię różnorodności
i możliwego konfliktu między koncepcjami dobrego życia, wyznawanymi przez
obywateli w społeczeństwie pluralistycznym. W drugim natomiast podejściu
pozwala się instytucjom na popieranie określonych wartości kulturowych pod
warunkiem, że będą chronione podstawowe prawa obywateli, nie będzie manipulacji odnośnie akceptacji wartości kulturowych reprezentowanych przez instytucje oraz instytucje publiczne będą posiadały charakter demokratyczny102. Postulowana przez niektórych liberałów neutralność państwa wydaje się być jednak
niemożliwa. Wszelkie prawa, gdyby nie odnosiłyby się do zasad moralnych,

Tamże, s. 66-71.
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byłyby pozbawione substancji. Słuszność proceduralna stałaby się tym samym
zagrożeniem, gdyby odwoływała się jedynie do prawa pozytywnego103.
Demokracja liberalna stawia sobie zatem proste cele i skupia swoją uwagę
na sposobach ich osiągania. Dawniej walczono w niej o wartości, zwłaszcza
o wolność. Obecnie natomiast przedmiotem sporu są głównie kwestie techniczne i sposoby funkcjonowania mechanizmu społecznego104. Demokracja liberalna
jest ponadto swoistym projektem kulturowym, nie zgadzającym się z tymi instytucjami życia społecznego, w których tradycja i autorytet odgrywają ważną rolę.
Tradycja zakłada bowiem wizję wspólnoty pokoleń przeszłych, teraźniejszych
i przyszłych, a autorytet jakąś formę władzy i kontroli. Liberałowie dostrzegają
w nich przede wszystkim charakter represywny105.
Demokracja liberalna nie jest też wolna od zagrożeń. Jednym z nich może
być nacjonalizm. Ogranicza on nie tylko wolność osób nie należących do narodu, ale także tych, które należą do niego. Nakłada się na nie pewne wymagania
i utrudnia tym samym zachowanie jednostkowej autonomii. Nacjonalizm występuje w wersji „miękkiej” (patriotyzm) i „twardej” (nacjonalizm integralny),
czyli jako jeden ze sposobów organizacji życia społecznego, lub ideologia wyłączająca inne poglądy i systemy wartościowania. Warto przy tym zauważyć, że
nacjonalizm „miękki” może iść jednak w parze z liberalizmem106.
Innym niebezpieczeństwem demokracji liberalnej jest brak konfliktu, co
wskazywałoby na brak pluralizmu. Jedność w społeczności demokratycznej powinna się ograniczać do celów podstawowych, które winny być przyjmowane na
zasadzie zgody powszechnej. Celów tych jest jednak stosunkowo niewiele. Natomiast cała reszta spraw winna podlegać dyskusji107. Konflikty są nieodłącznym
elementem demokracji liberalnej, Są one jej potrzebne chociażby z tej racji, że
stanowią one warunek postępu technicznego i moralnego, czy też okazję do
rozwoju potencjalności i talentów człowieka108. Demokracja liberalna winna
M. Król, Liberalizm strachu, czy liberalizm odwagi, wyd. cyt., s. 65.
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jednak pomagać ludziom w ich rozwiązywaniu. Brak umiejętności rozwiązania
świadczy o braku liberalizmu w społeczności109.
Jednym z ważnych sposobów rozwiązywania konfliktów w demokracji liberalnej jest kompromis. Polega on na porozumieniu między dwiema stronami,
w wyniku którego muszą one z czegoś zrezygnować. Chodziłoby w nim
o uzgodnienie takiego rozwiązania określonego konfliktu, które pozwoliłoby
obu stronom pozostać przy swoim, a jednocześnie działać w ramach większej
całości. Wydaje się jednak, że kompromis nie może mieć charakteru handlowego. W celu uniknięcia takiego podejścia należałoby najpierw ustalić przedmiot
sporu, a następnie zorientować się, czy można go rozstrzygnąć przez oddzielenie
sfer aktywności i wpływów obu stron oraz sformułowanie odmiennych zasad
działania110. Kompromis nie zawsze jednak jest możliwy. Należy go brać pod
uwagę, gdy zwycięstwo jednej ze stron groziłoby naruszeniem ładu demokratyczno-liberalnego. Zdaniem niektórych jest on ostatecznością, a nie podstawową zasadą demokracji. Kompromis domaga się też stosowania odpowiednich
procedur111. W demokracji liberalnej zwraca się zatem szczególną uwagę na
doskonalenie formalnych, proceduralnych form życia zbiorowego112. Tym bardziej, że w przekonaniu wielu osób społeczeństwo liberalne ma zapewnioną
trwałą egzystencję jedynie pod warunkiem akceptacji przez znaczną większość
ludzi określonych procedur. Kompromis jest tym bardziej ważny, ponieważ
demokracja pojawiła się w celu uniknięcia wyniszczających społeczeństwo walk.
Wydaje się ona być pewną techniką proceduralną, która jest nastawiona na rozwiązywanie konfliktów i uzgadnianie interesów113. Zwolennicy poglądu, że demokracja jest jedynie zespołem technik, niekoniecznie jednak podzielają przekonanie, że moralność nie powinna ingerować w życie publiczne. Ich zdaniem
system demokratyczny stanowi jakby ramy, w których jednostki i grupy społecz-
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ne mogą się swobodnie poruszać. Jest natomiast rzeczą tych jednostek i grup,
jakie wartości są im najbliższe114.
Demokracja liberalna dopuszcza inną jeszcze formę porozumienia, jaką jest
konsensus. Wymaga się w nim możliwości uzgodnienia stanowisk. W konsensusie zakłada się pewien rodzaj więzi, która nie rodzi się jedynie z racjonalnych
ustaleń, ale ma charakter głębszy. Można mówić wręcz o swoistym napięciu
między racjonalną i krytyczną wersją konsensusu a jego kulturową i przedracjonalną odmianą115. Konsensus stanowi pewną wersję zgody powszechnej dotyczącej jedynie najważniejszych spraw z zakresu funkcjonowania państwa (tzn. polityka zagraniczna, zasady ustroju, zasady polityki gospodarczej, czy unikanie
wstrząsów społecznych). Jest on dobrowolnym porozumieniem w celu ochrony
dobra wspólnego oraz nie opiera się na jakiejkolwiek wspólnocie programów
i ideologii. Jest porozumieniem pozytywnym, które nie może być narzucone siłą,
a jedynie zaakceptowane przez grupy mające równe uprawnienia116.
Podsumowując, należałoby za A. Heywoodem scharakteryzować współczesne systemy demokracji liberalnej w następujący sposób. Są one demokratyczne,
ponieważ rząd opiera się w nich na zgodzie rządzonych. Mamy więc do czynienia z demokracją reprezentatywną, w której prawo do sprawowania władzy zdobywa się przez zwycięstwo w wyborach. Systemy te chara kteryzują się powszechnym prawem wyborczym, tajnym głosowaniem i przestrzeganiem wielu
praw demokratycznych (np. wolności wypowiedzi i zgromadzenia się). Fundamentem rządu jest pluralizm polityczny, czyli różnorodność poglądów politycznych, ideologii i filozofii. Systemy te są liberalne, ponieważ uznaje się w nich
zasadę ograniczonego rządu, który chroni prawa i wolności jednostek. Rząd ów
jest ograniczany przez konstytucję, fakt podziału władzy oraz społeczeństwo
obywatelskie117.
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Zakończenie
Celem powyższych analiz było zaprezentowanie najpierw zasadniczych założeń zarówno demokracji, jak i liberalizmu, a następnie ukazanie możliwości
istnienia demokracji liberalnej.
Demokracja jest zatem ustrojem, w którym władzę sprawuje lud w sposób
bezpośredni lub pośredni. Między demokracją starożytną i współczesną można
zauważyć pewną różnicę. W pierwszej akcentowano rolę cnoty i dobra wspólnego, w drugiej natomiast podkreśla się formalny jej charakter (procedury). Ustrój
demokratyczny opiera się na czterech głównych zasadach, do jakich można zaliczyć udział wszystkich obywateli w sprawowaniu władzy, równość i wolność
jednostek oraz większościowy udział w podejmowaniu decyzji. Demokracja
wykazuje się wieloma zaletami: zapewniona jest w nim wolność człowieka,
chroni się w niej mniejszości, umożliwia się rozwój każdej jednostki, daje się
każdemu szansę udziału we władzy i wpływu na stanowienie prawa. Obecnie
mówi się jednak często o jej kryzysie, który przejawia się chociażby w braku
wpływu obywateli na rządzących, postępującej uniformizacji życia, obniżaniu
standardów i dochodzącej do głosu przeciętności.
Liberalizm natomiast może być różnie rozumiany (np. postawa duchowa,
zbiór zasad, instytucje, system filozoficzny). Specyficzne jest w nim podkreślanie
roli jednostki, jej wolności i uprawnień. Głównymi cechami liberalizmu współczesnego są indywidualizm, uniwersalizm, melioryzm i sekularyzm. Wyróżnia
się różne jego typy (polityczny, społeczny i gospodarczy; indywidualistyczny
i wspólnotowy; amerykański i europejski). Podkreśla się w nim znaczenie istnienia społeczeństwa obywatelskiego, które dystansuje się wobec państwa. Pewną
słabością liberalizmu jest brak spójnej koncepcji państwa oraz solidnego zaplecza
intelektualnego.
Ciesząca się dziś dużą popularnością demokracja liberalna początkowo była
zjawiskiem problematycznym z racji opozycji liberalizmu wobec ustroju demokratycznego. Między innymi z tej racji, że zwolennicy obu kierunków reprezentowali interesy innych warstw społecznych. Z czasem jednak liberałowie zaczęli
traktować demokrację jako swoistą konsekwencję własnej ideologii. Zaczęto

Karol Jasiński

134

upatrywać w demokracji najlepszy sposób ochrony praw człowieka, a jednocześnie podkreślać, że prawa wolnościowe są koniecznym warunkiem właściwego
funkcjonowania demokracji. Zwrócono też uwagę na występujące między nimi
cechy wspólne (m.in. akcentowanie roli jednostki, ochronę praw człowieka,
suwerenność ludu, system przedstawicielski). Odtąd demokracja liberalna stanowi nie tylko pewien system polityczny, ale też porządek kulturowy. Może
posiadać dwa wymiary: poziomy (równość natury ludzkiej i praw) i pionowy
(odniesienie do wartości). Obecnie podkreśla się w niej potrzebę neutralnego
charakteru państwa i skoncentrowania się na technicznych kwestiach funkcjonowania mechanizmu politycznego. Uważa się, że podstawą funkcjonowania
państwa winien być konsensus zawarty między jednostkami o różnym światopoglądzie.
Jak już było wspomniane demokracja liberalna stanowi obecnie dominującą
formę państwa. Jej olbrzymią zaletą jest nie tylko dowartościowanie człowieka
i jego autonomii, ale także pobudzanie go do aktywności, uczestnictwa i dialogu
na forum społeczności. Dobrym tego przykładem jest kształtujące się społeczeństwo obywatelskie lub funkcjonujące w dojrzałym państwie demokratycznym
stowarzyszenia. Do demokracji nie można jednak podchodzić bezkrytycznie.
Wydaje się ona mieć kilka mankamentów. Przede wszystkim zakłada się w niej,
niekiedy nieco pochopnie, zbytnią dojrzałość i odpowiedzialność w korzystaniu
z wolności (rozumianej często w sposób wyłącznie negatywny) przez poszczególne jednostki. Zdaje się zapominać o tym, że wolność ludzka musi być kształtowana. W związku z tym potrzebne jest nie tylko odniesienie do świata wartości, ale także pozytywne ujęcie wolności. Tymczasem nie uwzględnia się niekiedy w państwie demokratycznym owego odniesienia i próbuje się je budować
jedynie na bazie procedur. W rezultacie może to prowadzić do degradacji nie
tylko jednostek, ale także całego społeczeństwa. Niebezpieczne jest także rozciąganie mechanizmów demokratycznych na wszystkie obszary życia, np. sferę
moralności (stanowienie o dobru i złu na bazie kompromisu). Wydaje się, że
niekiedy zbyt jednostronnie mówi się o uprawnieniach człowieka, a zapomina
się o jego obowiązkach. Należałoby też chyba przyznać, że demokracja liberalna
jako forma ustroju państwa jest raczej zjawiskiem lokalnym, specyficznym dla
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kultury Zachodu. Nie sprawdza się ona w społeczeństwach z innych kręgów
kulturowych.
Pomijając powyższe trudności trzeba jednak stwierdzić, że w demokracji liberalnej tkwi pewien potencjał, który może być właściwie wykorzystany. Przede
wszystkim posiada ona liczne instytucje, które są podatne na permanentną reformę. Jeżeli zatem będzie ona sukcesywnie realizowana w oparciu o świat wartości, to wówczas jest szansa na trwałą obecność tej formy ustrojowej przynajmniej na obszarze kultury zachodnioeuropejskiej.

DEMOCRACY AND LIBERALISM
Summary
The aim of this paper is to present the presumptions of democracy and liberalism, and then
to show the possible existence of liberal democracy. The paper consists of three parts. In the first
part the author presents democracy as a political system, where power is exercised by all people
directly or indirectly. Four main principles of democracy are discussed: participation of all citizens
in the exercise of power, equality, freedom of individuals and a majority stake in decision-making.
The author also mentions many of its advantages: human freedom, protection of minorities,
development of each individual, the individuals’ possibility to participate in power and influence
on lawmaking. In the second part the author presents liberalism, which can be understood in
different ways (e.g. spiritual attitude, set of rules, institutions, philosophical system). He presents
the main features of contemporary liberalism and distinguishes its different types (political, social
and economic; individualistic and community; American and European). He emphasizes its
advantages (civil society) and defects (lack of a coherent conception of the state and solid intellectual base). In the third part the author shows liberal democracy as an initially problematic phenomenon. He pays attention to its characteristics (emphasis on the role of the individual, human
rights, sovereignty of the people, representative system, neutral character of the state, focus on the
technical issues of the functioning of the political mechanism and consensus as the basis of functioning of the state).
Keywords: political system, power, democracy, liberalism, individual, civil society.
Słowa kluczowe: system polityczny, władza, demokracja, liberalizm, jednostka, społeczeństwo obywatelskie.
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RELIGIA A POLITYKA
W BUDDYZMIE TYBETAŃSKIM:
KONTROWERSJE WOKÓŁ DORDŻE ŚUGDENA

Buddyzm jest uważany za jedną z najbardziej tolerancyjnych religii w historii. Choć i z nim są związane pożałowania godne epizody1, to jednak na tle innych tradycji duchowych wypada bardzo korzystnie. Dlatego w świecie zachodnich buddystów w latach 90. XX wieku konsternację wywołały represje wobec
tybetańskich zwolenników praktyki Dordże Śugdena2.
Dordże Śugden (tyb. rDo-rje Shugs-ldan), czyli „Potężny (albo: Ryczący)
Piorun” to jedno z wielu bóstw tybetańskiej tantrajany. Opis otoczenia, w jakim
ono przebywa, przywodzi bardziej na myśl powieść grozy, piekielną scenerię,
albo krajobraz kojarzony z potępianymi przez buddystów ofiarami z ludzi. Śugden zamieszkuje górę szkieletów znajdującą się na morzu krwi. Górę opływają
1
J. Sieradzan, Buddyzm a wojna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Studia Religiologica”, 2003, nr 36, 119-132; tenże, Buddyzm a fundamentalizm i przemoc, „Nomos”, 2004, nr
47/48, s. 33-50.
2
S. Batchelor, Letting Daylight into Magic, „Tricycle”, 1998, nr 3, http://www.tricycle.com/
feature/letting-daylight-magic-the-life-and-times-dorje-shugden (13.06.2013). Poglądy emigracyjnego rządu tybetańskiego na temat sprawy Dordże Śugdena można znaleźć na stronie
www.tibet.com/dholgyal, zaś opinie zwolenników bóstwa z Międzynarodowej Koalicji Dordże
Śugdena (Dorje Shugden International Coalition) na stronie www.shugden.com.
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strumienie trucizny, z których unoszą się trujące opary. Wokoło spadają meteoryty i deszcz broni, okolicę spowija gęsta mgła powstała z wyziewów krwi, ropy
i tłuszczu. Na górze gromadzą się demony. Wszędzie widać porozrzucane trupy
śmiałków, ofiar demonów, i dzikich zwierząt; ich skóry służą za kurtyny, z ich
krwi powstało jezioro, zaś zwłoki ofiar składa się w ofierze całopalnej. W środku
góry stoi pałac bóstwa. W upiornej atmosferze pałacu tańczą ożywione trupy
oraz szkielety i demoniczne rakszasy.
Dla swoich wyznawców Dordże Śugden nie jest, naturalnie, postacią demoniczną, tylko gniewną emanację bodhisattwy mądrości Mańdziuśri. To, że
jest w pełni wyświęconym mnichem, oznacza dla nich, że przestrzeganie ślubowań mnisich jest niezbędne do osiągnięcia oświecenia. Jego gniewną sylwetkę
tłumaczy się tym, że posiada on moc niszczenia przeszkód na drodze tych, którzy zachowują ślubowania. Na głowie ma koronę z pięciu czaszek, a na szyi girlandę z 50 świeżo ściętych głów. Z uszu zwisają mu węże, a za dywan służy mu
ludzka skóra. W prawej ręce trzyma płomienny, falisty miecz, a w lewej czarkę
(skt. kapāla) pełną organów wewnętrznych i krwi złoczyńców. W innej tradycji
ikonograficznej w lewej ręce trzyma serce (zwane w jego rytuale „sercem współczucia”3), symbolizujące współczucie i błogość, będące rezultatem realizacji
praktyk ścieżek sutr i tantr.4 Ma troje oczu, symbolizujących poznanie trzech
czasów, przy czym trzecie oko na czole symbolizuje wszechwiedzącą mądrość,
która postrzega wydarzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Siedzi na
śnieżnym lwie, symbolizującym cztery nieustraszoności Buddy: miłującą dobroć,
współczucie, radość i bezstronność. Jego okrągły żółty kapelusz pokazuje, że
reprezentuje on pogląd madhjamaki (środkowej drogi) Nagardżuny. Miecz odcina niewiedzę, będącą przyczyną cierpienia samsary, unicestwia łamiących ślubowania i demony powodujące przeszkody.5 Siedząca na jego ramieniu mangu3
A Daily Sadhana of the Peaceful and Fierce Lama Tsongkhapa, http://www.dorjeshugden.
com/prayers/daily-prayers/a-daily-sadhana-of-the-peaceful-and-fierce-lama-tsongkhapa
(13.06.2013).
4
R. de Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet: The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities, Mouton, Hague 1956, s. 136–138.
5
Generalnie miecz w ikonografii buddyjskiej symbolizuje odcinanie niewiedzy i, jako taki,
jest głównym atrybutem bodhisattwy Mańdziuśri. Jednak w przypadku Dordże Śugdena, indyj-
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sta, zwierzę, które na wielu tybetańskich malowidłach trzyma w ustach klejnot,
jest symbolem bogactwa i ma zapewniać dobrobyt jego czcicielom.
Zwolennicy Dordże Śugdena z jednej strony zapewniają, że przynosi on
pomyślność nie tylko jego czcicielom, ale – ponieważ jest istotą oświeconą –
także nie buddystom a, z drugiej strony, utrzymują, że aby mógł on przynieść
pożytek, trzeba polegać na nim bez przerwy przez dłuższy czas. Za retoryczne
należy uznać pytanie, czy jego współczucie obejmuje także tych, którzy aktywnie
zwalczają jego kult?6 Ikonografia i wojowniczy charakter Śugdena sprawiły, że
jeden z autorów porównał go do chrześcijańskiego św. Jerzego, ten zaś nie miał
litości dla przeciwników chrześcijaństwa.7
Tantrycy praktykujący rytuał czyli sadhanę (skt. sādhana) Dordże Śugdena
traktują go tak samo, jak inni tantrycy traktują swoje bóstwa. Jego sadhana nie
odbiega od analogicznych praktyk innych bóstw.8 Uważają, że potrafi się on
manifestować w wielu aspektach: łagodnych i gniewnych. Podobnie jak Padmasambahwa, twórca buddyzmu tybetańskiego, tak i Śugden ma pojawiać się jako
bóstwo, człowiek świecki i mnich, a nawet w emanacjach zwierzęcych.9 Zdaniem Stephena Batchelora: „Według psychologii współczesnej na Dordże Śugdena można patrzyć jak na personifikację określonych lęków i wierności w formie boga. Lecz dla buddystów tybetańskich nie jest on tylko metaforą. Jest rze-

skiego Aćala(nathy) (Akalanathy) i Fudo, jego odpowiednika, bardzo popularnego w Japonii
samurajów, miecz symbolizuje walkę z wrogami czciciela. Por. H. Nakamura, Systemy myślenia
ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 467.
6
The Dharma Protector Dorje Shugden; M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in
Shangri-La, „Cross Currents”, Spring 1999, http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-EPT/
wilson.htm (13.06.2013).
7
Dorje Shugden and Saint George – Brothers in arms, http://kwelos.tripod.com/
dorjeshugden.htm (13.06.2013). Por. współczesną opinię o św. Jerzym: „Dosiadając białego konia
bez litości zabijał promieniem, podobnym do pioruna, wszystkich Maurów, jacy weszli mu
w drogę” (M. Kuczyński, Niebiańscy wojownicy, http://www.gwiazdy.com.pl/component/content/
article/4749-niebianscy-wojownicy, 13.06.2013). Piorun (skt. vajra; tyb. rDo-rje) to nie tylko
część imienia Dordże Śugdena, ale typowa broń gniewnego bóstwa tantrycznego.
8
Por. A Daily Sadhana of the Peaceful and Fierce Lama Tsongkhapa, wyd. cyt.
9
M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La – internal conflicts in Tibetan
Buddhist Sect, wyd. cyt.
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czywistym, żywym bogiem/buddą, którego niezadowolenie może poczynić
w ludzkich umysłach spustoszenie”10.
Chcąc zrozumieć kontrowersje, jakie narosły wokół Dordże Śugdena, trzeba cofnąć się do czasów V Dalaj Lamy (1617-1682), który urodził się jako Kunga Njingpo. Po śmierci IV Dalaj Lamy innym, poza Kungą Njingpo, kandydatem do objęcia tego stanowiska, był Dragpa Gjaltsen (1618-1655). Okoliczności
jego śmierci do dziś pozostają niewyjaśnione. Podejrzewa się chorobę, samobójstwo lub zabójstwo. Według jednego z przekazów nazajutrz po tym, jak pokonał
on Kungę Njingpo w dyspucie, znaleziono go martwego. Jako przyczynę śmierci
podano uduszenie się szarfą, którą znaleziono w jego gardle. Przed śmiercią
Dragpa Gjaltsen miał powiedzieć, że zemści się i powróci jako duch, aby szkodzić Tybetańczykom. Miał nawiedzić swoje srebrne mauzoleum a nawet, jak
wierzono, zrzucać kamienie na dach pałacu Dalaj Lamy, uniemożliwiając mu
sprawowanie codziennych obowiązków. Chcąc się go pozbyć, jego mauzoleum
włożono do łodzi i spuszczono wodą rzeki na południe Tybetu. Tam wzniesiono mu świątynię11. Kiedy magom, egzorcystom i samemu Dalaj Lamie nie udał
się egzorcyzmować jego ducha12, ważniejsi mnisi w hierarchii gelugpów poprosili, aby został strażnikiem ich szkoły. Nadali mu imię Dordże Gjaltsena, wskazujące na to, że jest on inkarnacją Dragpy Gjaltsena13.
S. Batchelor, Letting Daylight into Magic, wyd. cyt.
R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair: History and Nature of a Quarrel, „Journal of the International Association of Buddhist Studies”, 21:2 (1998), s. 230-231.
12
W 1669 roku V Dalaj Lama w zbudowanej specjalnie świątyni w Döl próbował bezskutecznie z pomocą pokojowych środków okiełznać Śugdena i dopiero ceremonia ognia przyniosła
oczekiwany rezultat. Zob. Dolgyal Research Committee (red.), A Brief History of Opposition to
Shugden, http://info-buddhism.com/A_Brief_History_Of_Opposition_To_Shugden_by_The_
Dolgyal_Research_Committee.pdf (13.06.2013). Dolgyal (dol rGyal) czyli „Król Döl” to inne imię
Dordże Śugdena, odwołujące się do tybetańskiego rejonu Döl (Dhol), gdzie powstał jego kult.
13
Według jeszcze innej tradycji Dordże Śugden był inkarnacją Sönama Czöpela (?-1657),
premiera rządu V Dalaj Lamy i wroga Dragpy Gjaltsena. Por. G. Sparham, Why the Dalai Lama
Rejects Shugden, „Tibetan Review”, June 1996, http://www.friendsoftibet.org/databank/hhdlgeneral/
hhdlg14.html (13.06.2013); R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair, wyd. cyt., s. 236; M. von Brück,
Canonicity and Divine Interference: The Tulkus and the Shugden-Controversy, w: V. Dalmia,
A. Malinar, M. Christof (red.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian
Subcontinent, Oxford University Press, New Delhi 2003, s. 338-343.
10
11
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Gelugpowie, którzy do tego doprowadzili, pozostawali w opozycji wobec
polityki V Dalaj Lamy, prowadzącej do zbliżenia z njingmą, najstarszą szkołą
buddyzmu tybetańskiego. Polityka V Dalaj Lamy polegała m.in. na włączeniu
nauk i praktyk njingmy do ceremonii pałacowych. Wielu gelugpów uważało to
za szkodliwe dla czystości nauk ich szkoły. Przypominali, że szkoła gelug głosi
program odrodzenia pierwotnie czystych nauk Buddy, których kodyfikacji – jak
wierzono – dokonał Tsong Khapa. Tymczasem V Dalaj Lama, który nie tylko
oficjalnie propagował nauki njingmy, ale sam nawet w tajemnicy praktykował
dzogczien, najbardziej tajemne (a oficjalnie zakazane) nauki njingmy, był pierwszym, który wydał oficjalny zakaz kultu Śugdena14. Co więcej, ściany swojego
domku odosobnieniowego pokrył malowidłami, które świadczą o dogłębnym
wglądzie uzyskanym za sprawą dzogczien. Dla zwolenniów Śugdena był to sygnał odejścia od właściwych, prawowiernych zasad ustanowionych przez Tsong
Khapę.
Zdaniem Batchelora i George’a Dreyfusa kontrowersje wokół Śugdena narastają zawsze wtedy, kiedy Tybetem rządzi zbyt upolityczniony Dalaj Lama15.
Tak było za czasów V i XIII Dalaj Lamów, tak było też za rządów (choć już nie
nad Tybetem) XIV Dalaj Lamy. W opinii Batchelora dyskusja nad Śugdenem
zawsze przyjmuje charakter zarówno religijny jak i polityczny16. Jednak Dreyfus
wyraźnie oddziela od siebie konflikt V Dalaj Lamy z Dragpą Gjaltsenem, który
miał miejsce w XVII wieku od XX-wiecznych kontrowersji związanych z czystością nauk i postacią Śugdena17. XIII Dalaj Lama potępił kult Śugdena, gdyż
w jego opinii powodował on niepokoje społeczne. Za jego czasów kult Śugdena
popularyzował charyzmatyczny nauczyciel Phabongkha Deczien Njingpo Rinpocze (1878–1941), najwybitniejszy uczony tybetański pierwszej połowy XX
wieku. Innowacją, jaką wprowadził do gelug, było uznanie Wadżrajogini, głów-

M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt.
S. Batchelor, Letting Daylight into Magic, wyd. cyt.; R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair,
wyd. cyt., s. 261-263.
16
S. Batchelor, Letting Daylight into Magic, wyd. cyt.
17
R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair, wyd. cyt., s. 269.
14
15
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nego bóstwa szkół kagju i sakja, ale nie gelug, za główne bóstwo jego nauk,
a Dordże Śugdena za głównego strażnika18.
Czciciele Śugdena odrzucali ponadto niektóre tradycyjne ceremonie (np.
modlitwy za zmarłych) i praktyki (np. obracanie młynków modlitewnych),
utrzymując, że nie mają one żadnego sensu. Co więcej, z inicjatywy Tobdena
Rinpocze, jednego z najbardziej gorliwych uczniów Phabongkhi, fanatyczni
zwolennicy Śugdena siłą przekształcili kilka klasztorów njingmy na klasztory
gelug, a także zniszczyli szereg posągów Padmasambhawy i niektórych bóstw,
głosząc, że ich kult jest bezcelowy19. Znaczna liczba mnichów z południowego
Tybetu miała zostać nawiedzona przez Śugdena i w amoku biegać, niszcząc
posągi Buddy, stupy i pisma. Można to uznać za klasyczny przejaw „boskiego
szaleństwa”20. XIII Dalaj Lama wydał proklamację, w której potępił niszczycielską działalność śugdenowców, uznał ją za zagrożenie dla buddyzmu i zakazał
kultu Śugdena21.
Śugdenowcy dążą do odrodzenia Tybetu pod rządami gelugpów. Niektórzy
podejrzewają, że współpracują z władzami w Pekinie22. Chińczycy, którzy na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku zniszczyli niemal wszystkie klasztory tybetańskie, teraz mają aktywnie wspierać budowę ośrodków Śugdena, dawać pierwszeństwo przy wjeździe do Tybetu tym Tybetańczykom, którzy praktykują jego
kult, a także (w tajemnicy) finansować budowę ośrodków Śugdena w Indii
i innych krajach23.

Tamże, s. 245-246.
Tamże, s. 253.
20
Na jego temat zob. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Wydawnictwo Inter Esse,
Wydawnictwo Wanda, Kraków 2005.
21
Od V do XIV Dalaj Lamy znane są imiona 21 wybitnych lamów, którzy potępili praktykę
Śugdena. Wśród nich znajdują się tak wybitne postacie, jak Terdag Lingpa, V Panczen Lama,
oraz XIV i XVI Karmapowie. Zob. Dolgyal Research Committee (red.), A Brief History of Opposition To Shugden, wyd. cyt.
22
Shugden versus pluralism and national unity controversy and clarification, 02.11.1997,
http://kathodos.com/shugden1.html (13.06.2013).
23
J. Zubrzycki, A Tibetan Tempest over Deity, „Christian Science Monitor”, 18.05.1998,
http://www.csmonitor.com/1998/0518/051898.intl.intl.2.html (13.06.2013). Por. Sonam Choephel, Divide and Rule, w: Letters, http://oliver.friends.tas.edu.au/ni/issue309/letters.htm
18
19
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Sprawa Dordże Śugdena ponownie stała się głośna w 1973 roku, kiedy to
Dzeme Rinpocze (1927–1996) opublikował tak zwaną Żółtą Księgę, w której –
powołując się ustne pouczenia otrzymane od Tridzianga Rinpocze (1901–1983),
byłego ucznia Phabongki Rinpocze a także jednego z głównych wychowawców
XIV Dalaj Lamy – dowodził, że przypadki chorób, tortur i przedwczesnych
śmierci wśród gelugpów stanowią rezultat działalności Śugdena, który mści się
za wypaczenie czystości nauk ich szkoły. Sam Phabongka bez ogródek nazwał
Śugdena „głównym bogiem wojny tradycji Tsong Khapy i jej zwolenników”,
a za jego najważniejsze zadanie uznał „wyzwalanie” (co w nomenklaturze tantrycznej oznacza zabijanie) jej wrogów, przede wszystkim tych, którzy próbują
integrować (czyli mieszać) nauki gelugpów z naukami innych szkół, głównie
z dzogczien upowszechnianymi przez njingmapów.24
Szukając przyczyn konfliktu Dreyfus doszedł do przekonania, że praca
Dzeme Rinpocze oraz kult Śugdena stanowiły zagrożenie dla „eklektycznego
systemu skupionego na czci Guru Rinpocze i przywoływaniu [wyroczni] Neczung” i „podważała system rytualny, na którym wspiera się instytucja Dalai
Lamy”. Dlatego XIV Dalaj Lama, chcący kontynuować politykę V Dalaj Lamy,
w której Tybet pełni aktywną rolę w regionie, a nie jest tylko marginalnym,
odizolowanym od świata państwem buddokratycznym, rządzonym przez hierarchów bardziej zainteresowanych pomyślnością swoich klasztorów i swoimi posiadłościami, niż losem własnego kraju, poczuł się zobligowany do zastosowania
ostrych środków. Polityka otwartości Dalaj Lamy wobec njingmy obejmowała
nie tylko zaproszenie lamów z tej szkoły do udzielania gelugpom nauk i inicjacji,
prowadzenia corocznych sesji składania 100 000 ofiar dla Padmasambhawy, ale
nawet kierowania ich odosobnieniami medytacyjnymi. Większość gelugpów
podporządkowała się nowej tradycji, część jednak stawiła zdecydowany opór.
Praktyka Śugdena służy integracji najbardziej konserwatywnych elementów
tradycji gelug, skoncentrowanych wokół niego25.
(13.06.2013). Por. Shugden versus pluralism and national unity controversy and clarification, wyd.
cyt., s. 6.
24
Cyt. w: R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair, wyd. cyt., s. 248.
25
Tamże, s. 252, 255, 265, 268.
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XIV Dalaj Lama, który decyzję o emigracji podjął prawdopodobnie po poradzeniu się wyroczni Śugdena26 i który jeszcze w połowie lat 70. codziennie
modlił się do Śugdena, nie tylko potępił tę książkę, ale nawet jej autora wyrzucił
z jednego ze swoich wykładów.27 Pikanterii temu dodaje to, że do oddawania
czci Śugdenowi zachęcali go Tridziang Rinpocze i Ling Rinpocze, wybitni gelugpowie i jego prywatni nauczyciele.28 Dalaj Lama zaczął głosić, że Śugden jest
„duchem mrocznych sił”29, a nawet „chińskim demonem pomagającym rządowi
chińskiemu”30, zaś jego kult zagraża zdrowiu i uniemożliwia duchowy postęp.
Zapowiedział też, że nie udzieli żadnej inicjacji jego czcicielom31 i nie odwiedzi
żadnego klasztoru, w którym czci się Śugdena. Na posiedzeniu rządu zaproponował, aby imiona Phabongkhi Rinpocze i Tridzianga Rinpocze usunięto z list
guru lamrim i innych linii przekazu32.
To oświadczenie wywołało niedowierzanie uczniów Tridzianga Rinpocze,
którzy otrzymali od niego inicjację Śugdena. Było ono tym większe, iż przecież
sam ich zapewniał, że jej otrzymanie niesie z sobą nie tylko błogosławieństwo
bóstwa, ale także samego Dalaj Lamy33. Swój związek z Śugdenem podkreS. Batchelor, Letting Daylight into Magic, wyd. cyt.
R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair, wyd. cyt., s. 258.
28
M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 2.
29
L. Froman, Dissidents Buddhist Challenge Dalai Lama’s Edicts, cyt. w: S. Batchelor, Letting
Daylight into Magic, wyd. cyt. Por. M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La,
wyd. cyt.
30
Of the Dalai Lama and a witch-hunt: Interview with the 13th Kundaling Tagtsha Jetsung
Rinpoche, „Frontline”, vol. 17, Issue 26, 23.12.2001 – 6.01.2002, http://www.frontline.in/
navigation/?type=static&page=flonnet&rdurl=fl1726/17260840.htm (13.06.2013). Joanna Grela,
bez podania źródeł, podała dwie sprzeczne informacje odnośnie Śugdena związane z XIV Dalaj
Lamą. Z jednej strony miał on przypisać eksterminację Tybetańczyków i buddyzmu w Tybecie
zaniedbaniom w składaniu ofiar Śugdenowi a, z drugiej strony, zakazać oddawania mu czci
(J. Grela, Mahakala: sześcioraki strażnik w buddyzmie tybetańskim, TAiWPN Universitas, Kraków
2005, s. 31).
31
L. Froman, Dissidents Buddhist Challenge Dalai Lama’s Edicts, „Pacific News Service”,
05.05.1998.
32
J. Burns, Gelug Tradition Threatened, http://www.well.com/~willard/shugden.html
(13.06.2013).
33
V. Trimondi, V. Trimondi, The Shadow of the Dalai Lama: Sexuality, Magic and Politics in
Tibetan Buddhism, 2003, http://www.trimondi.de/SDLE/Part-2-07.htm (13.06.2013), part II,
chapter 7.
26
27
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śla(ło) wielu wybitnych gelugpów. Na przykład geśe Rabten uważał praktykę
Dordże Śugdena za najlepszy sposób okiełznania umysłu34. Gonsar Rinpocze,
który niemal od początku życia czci Śugdena, stwierdził, że gdyby zastosował się
do zakazu praktyki, oznaczałoby to, że nauczyciele, którzy mu ją przekazali, byli
czcicielami demonów35. Jak pisał geśe Kelsang Gjatso (o którym dalej) w liście
otwartym do Dalaj Lamy, dyskredytowanie trzech najwybitniejszych gelugpów
XX w. – Phabongki Rinpocze, Tridzianga Rinpocze i Linga Rinpocze – stawia
pod znakiem zapytania czystość linii przekazu całej szkoły gelug, a więc i samego Dalaj Lamy, który wszak jest gelugpą36. Stwierdzenie Kelsanga Gjatso nie
jest pozbawione słuszności, gdyż nieumiejętność okiełznania zwykłego ducha
(Śugdena) w XVII wieku, wystawia na szwank umiejętności gelugpów, jak również autorytet samego XIV Dalaj Lamy, który przez wiele lat modlił się do tego
bóstwa, zanim uznał go za „demona”37.
XIV Dalaj Lama jeszcze w 1978 roku ostrzegał, aby nie oddawać czci Śugdenowi. W 1986 roku nakazał parlamentowi tybetańskiemu na emigracji zakazać kultu Śugdena w instytucjach klasztornych, związanych z rządem. Dalaj
Lama uważa, że jego polecenie było podyktowane troską o to, aby buddyzm
tybetański nie przerodził się w kult duchów.38 Zakaz ten podtrzymał w 1996
roku, powołując się na państwową wyrocznię Neczung, która stwierdziła, że
bóstwo to stanowi zagrożenie dla jego życia, oraz dla bezpieczeństwa i przyszło-

H. Gassner, Dalaj Lama, Dorje Shugden, 1999, http://www.wisdombuddhadorjeshugden.
org/speechnaumannfoundation.pdf (13.06.2013).
35
S. Chamberlain, Deity banned: Outrage as Dalai Lama denounces Dorje Shugden, „New Internationalist”, Issue 304, August 1998, http://newint.org/features/1998/08/05/update/
(13.06.2013); J. Goetz, On the Outs, „Now”, 22-28.01.1998, http://journeyeast.tripod.com/
shugden_buddhists.html (13.06.2013).
36
Geshe Kelsang’s Open Letter, 09.12.1997, http://wisdombuddhadorjeshugden.org/
dorjeshugden06.php (13.06.2013). Por. G. Kelsang Gyatso, False Accusations against the Innocent,
1997, http://www.newkadampatruth.org/false-accusations-against-the-innocent (16.04.2016).
Ten list był odpowiedzią na artykuł Cult Mystery, „Newsweek International”, 28.04.1997, opublikowany w amerykańskiej edycji „Newsweeka”, 05.05.1997, http://wisdombuddhadorjeshugden.
org/article.php (13.06.2013).
37
Por. M. von Brück, Canonicity and Divine Interference, wyd. cyt., s. 343-345.
38
J. Zubrzycki, A Tibetan Tempest over Deity, wyd. cyt.
34
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ści Tybetu, sprzyja sekciarstwu i prowadzi do degeneracji buddyzmu39. Źródłem
zamieszania związanego z Śugdenem może być to, że wyrocznia Śugdena udzielała odmiennych odpowiedzi na te same pytania, które zadawano wyroczni Neczung, choć kapłanów obu wybrano po przejściu rygorystycznych procedur40.
Jednak 20 listopada 1996 roku Dalaj Lama przyznał, iż rząd tybetański kilka miesięcy wcześniej popełnił błąd, stwierdzając, że Dordże Śugden nastawał
na jego życie41. Podczas jednej z inicjacji Kalaćakry, której udzielał Dalaj Lama,
kobieta-medium Tsering Czienma stwierdziła, że 30 członków Stowarzyszenia
Dordże Śugdena przygotowuje zamach na życie Dalaj Lamy. Zarządzono przeszukanie uczestników inicjacji mające na celu znalezienie broni. Wysiłki te jednak nie przyniosły żadnych rezultatów42. W 1996 i w 1997 roku stosowne proklamacje w sprawie zakazu kultu wydał rząd tybetański na uchodźctwie43.
O paranoi związanej z Śugdenem świadczą choćby słowa Szamara Rinpocze ze szkoły karma kagju, który wspomniał, iż buddyści z kagju i njingmy obwiniają Dordże Śugdena nawet o swoje złe sny44. Namkhai Norbu, mistrz
dzogczien od ponad półwiecza mieszkający we Włoszech, który z reguły niczego

S. Chamberlain, Deity banned, wyd. cyt.
M. von Brück, Canonicity and Divine Interference, wyd. cyt., s. 345. Czöjang Kuten (19172002), który był medium zarówno Dordże Śugdena jak i innego strażnika tantrycznego, Setrapa,
został w 1939 roku rozpoznany jako medium Śugdena przez komisję, w której decydującą rolę
pełnili Tridziang Rinpocze i Song Rinpocze. Po wykonaniu praktyk oczyszczających przed stupą
założyciela szkoły gelug, Tsong Khapy, autentyczność jego nawiedzenia została potwierdzona
w obecności dwóch tysięcy mnichów. Jak zapewniał w swojej autobiografii: „Tak rygorystycznej
praktyki sprawdzającej nigdy nie podjęto w przypadku żadnej innej wyroczni tybetańskiej” (Autobiography of Venerable Choyang Kuten Lama, s. 2, http://www.kolumbus.fi/hemming.paroll/
KutenLama02.html, 13.06.2013).
41
J. Burns, Gelug Tradition Threatened, wyd. cyt.
42
V. i V. Trimondi, The Shadow of the Dalai Lama, wyd. cyt.
43
Points of the Kashag’s Statement Concerning Dolgyal, 31.05.1996, http://www.dalailama.com/
messages/dolgyal-shugden/kashags-statement (13.06.2013); Special Committee on Dholgyal Dispute
Formed,
15.07.1996,
http://www.radioradicale.it/exagora/special-committee-on-dholgyaldispute-formed (13.06.2013); The Assembly of Tibetan People’s Deputies’ Resolutions, June 1996,
http://www.dalailama.com/messages/dolgyal-shugden/atpd-resolutions (13.06.2013); The Assembly of Tibetan People’s Deputies’ Resolutions, 17.09.1997, http://www.dalailama.com/messages/
dolgyal-shugden/atpd-resolutions (13.06.2013).
44
Shugden versus pluralism and national unity controversy and clarification, wyd. cyt.
39
40
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nie krytykuje, uznał sadhanę Śugdena za szkodliwą dla zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego nie tylko tych, którzy ją wykonują, ale także dla otaczających ich osób. Swoim uczniom Namkhai Norbu rozdaje ochronne sznureczki
i wisiorki mające ich chronić przed wcielonym złem, za jakie uważa nauki Kelsanga Gjatso, którego oskarża też o pozostawanie na żołdzie Pekinu45.
Dobrze znana, również w Polsce46, jest sprawa zamordowania w lutym
1997 roku w indyjskiej Dharamsali trzech osób z najbliższego otoczenia Dalaj
Lamy na czele z dyrektorem Instytutu Dialektyki Buddyjskiej Lobsangiem
Gjatso. Wcześniej członkowie Dobroczynnego i Religijnego Stowarzyszenia
Dordże Śugdena (Dorje Shugden Devotee’s Charitable and Religious Society)
mieli grozić śmiercią Lobsangowi Gjatso i 13 innym osobom z otoczenia Dalaj
Lamy. Jednak ujawniony w telewizji szwajcarskiej dokument, który miał o tym
świadczyć, jak się okazało, wcale nie zawierał takich treści. Stał się on jednak
podstawą do uwięzienia zwolenników Śugdena przez władze indyjskie47.
Lobsang Gjatso powiedział, że kult Śugdena wzmaga sekciarskiego ducha,
powoduje niepokoje w społeczności tybetańskiej i przeszkadza w działalności
emigracyjnego rządu tybetańskiego48. W opinii Helmuta Gassnera sam Lobsang
Gjatso był znany „z oszczerczych pism, w których mieszał z błotem wszystkich
mających choć trochę odmienne zdanie od kursu ustalonego przez rząd emigracyjny. Celem jego ataku byli sławni mistrzowie, wielkie uniwersytety klasztorne,
a nawet tybetańscy partyzanci”49. Członkowie Stowarzyszenia odpierając te zaMost Prolific Internet Smears against the NKT, http://www.newkadampatruth.org/behindthe-lies (13.06.2013).
46
T. Clifton, Okrutne morderstwo w Dharmsali, „Forum”, 1997, nr 19, s. 14. Por. tenże,
Murder in a Monastery: Who Killed Three of the Dalai Lama’s Inner Circle?, „Newsweek”,
05.05.1997, http://www.questia.com/library/1G1-19360588/murder-in-a-monastery-who-killedthree-of-the-dalai (13.06.2013).
47
W programie „Sternstunde” („Godzina z gwiazdą”), który wyemitowano 25.01.1998, H.
Gassner przetłumaczył ten tekst i stwierdził, że zawiera on wyłącznie wyszczególnienie różnic
zdań w polemice między obu stronami (H. Gassner, Dalaj Lama, Dorje Shugden, wyd. cyt.). Por.
V. Trimondi, V. Trimondi, The Shadow of the Dalai Lama, wyd. cyt.
48
T. Kerasote, Tibetan Murder Mystery: Why the Dalai Lama’s Push to Modernize Cost Lobsang Gyatso his Life, „Legal Affairs”, May/June, 2003, http://www.kerasote.com/essays/Tibetan
Murder.pdf (13.06.2013).
49
H. Gassner, Dalaj Lama, Dorje Shugden, wyd. cyt., s. 7.
45
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rzuty, tłumaczyli, że treść listów została źle zrozumiana z powodu jego wieloznacznej treści. Mordy przypisali grupie mieszkańców Dharamsali a jako przyczynę podali motyw rabunkowy. Zapewniali, że w toku dochodzenia sfałszowano raport policyjny, a z policyjnego magazynu zniknął worek z kilkuset tysiącami dolarów zabezpieczonymi jako dowód rzeczowy. Samemu Lobsangowi Gjatso zarzucano łamanie celibatu. Wybitny amerykański buddolog i tybetolog Robert Thurman posunął się do stwierdzenia, że zabójstw dokonali wyznawcy
Dordże Śugdena50. Nazwał ich „Talibanem buddyzmu tybetańskiego”51. Zdaniem Gassnera przyczyną agresywnego określenia Thurmana było to, że lamowie dwukrotnie odmówili mu udzielenia inicjacji Śugdena ze względu na jego
„kapryśny (fickle) charakter”.
Lokalna gazeta w Dharamsali nazajutrz po zbrodni oskarżyła o nią członków radykalnego tybetańskiego Stowarzyszenia Dordże Śugdena52. Podkreślano
rytualny charakter mordu: zabójstw dokonano nożami, które wbito w ciała ofiar,
tak jak podczas ceremonii tantrycznych wbija się rytualne sztylety (skt. kīla; tyb.
phur ba) w kukły symbolizujące zło. Indyjskie źródła policyjne koncentrowały się
na ukazaniu związku zabójców z władzami chińskimi: natychmiast po dokonaniu zbrodni mieli oni jakoby przekroczyć granicę chińską i być eskortowani do
swoich wsi przez chińskich żołnierzy53. W 2007 roku Interpol miał wydać nakaz
aresztowania i zażądać od władz chińskich ekstradycji dwóch osób podejrzewanych o dokonanie tego mordu54.
Z Śugdenem wiąże się Nowa Tradycja Kadampy (New Kadampa Tradition), założona w 1991 roku w Wielkiej Brytanii przez Kelsanga Gjatso szkoła
Cyt. w: M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 2.
Cyt. w: T. Clifton, Did an obscure Tibetan sect murder the three monks close to the Dalai Lama?, „Newsweek”, 28.04.1997, http://www.cesnur.org/press/Newsweek.htm (13.06.2013).
52
H. Gassner, Dalaj Lama, Dorje Shugden, wyd. cyt., s. 7. Por. M. Wilson, Schisms, murder,
and hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 2.
53
Two More Shugden Activists Identified as Murderers, „The Tribune”, 29.11.1997,
http://www.friendsoftibet.org/databank/tibetexile/tibete6.html (13.06.2013). Na Zachodzie tę
wersję upowszechnił „Der Spiegel” (1998, nr 16, s. 119), bywa ona jednak kwestionowana. Por. V.
Trimondi, V. Trimondi, The Shadow of the Dalai Lama, wyd. cyt.
54
Dorje Shugden controversy, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Dorje_Shugden_
controversy (13.06.2013).
50
51
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tantrajany. Kelsang Gjatso, uczeń Tridzianga Rinpocze, jest autorem 24 książek
o buddyzmie tybetańskim, napisanych po angielsku i wydanych w Wielkiej Brytanii; dwie z nich stały się bestsellerami.55 Uznaje wiedzę, jakie przekazuje, za
czyste, nieskażone nauki Tsong Khapy, założyciela szkoły gelug. Nowa Tradycja
Kadampy jest najszybciej rozwijającą się organizacją buddyjską na Zachodzie56,
a sam Kelsang Gjatso jest przez swoich zwolenników uznawany za „trzeciego
buddę”, po Śakjamunim i Tsong Khapie (gelugpowie nie uznają Padmasambhawy za drugiego buddę, jak czynią to inne szkoły buddyzmu tybetańskiego).
Wśród uczniów Kelsanga Gjatso krążą pogłoski o jego nadzwyczajnych
umiejętnościach, z wszechmocą i wszechwiedzą na czele. Wierzą, że nie je on
i nie śpi, a w kieszeni nosi kamienie mające mu uniemożliwić lewitację podczas
medytacji. W kontekście poruszanych tu zagadnień niezwykle istotna jest informacja, że wuj Kelsanga Gjatso jest kapłanem Śugdena.57
Nowa Tradycja Kadampy jest przeciwna jakiemukolwiek dialogowi z innymi szkołami buddyzmu tybetańskiego, zwłaszcza z njingmą. Jej członkowie
występują przeciw Dalaj Lamie, którego oskarżają o zdradę sprawy tybetańskiej.
Podobnie jak ma to miejsce w wielu nowych ruchach religijnych, członków Nowej Tradycji Kadampa zachęca się do szczodrych danin na rzecz wspólnoty.
Zapewnia się ich, że przyniesie im to ogromną zasługę w przyszłych żywotach.
Ponadto, w sposób typowy dla tego typu ruchów, bezlitośnie tępi się wszelkie
przejawy krytyki, a także pobieranie nauk od nauczycieli innych, niż Kelsang
Gjatso. Odnotowano przypadki wyrzucania z ośrodków tych, którzy wyrażają
aprobatę dla poczynań Dalaj Lamy. Wszelką krytykę guru Kelsanga uznaje się
za poczynanie demoniczne i manifestację negatywnej karmy z poprzednich żywotów. Nauczycielom Nowej Tradycji Kadampy zaleca się prowadzenie aktyw-

55
Kelsang
Gyatso,
Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelsang_Gyatso#Books
(16.04.2016).
56
Kelsang Gjatso posiada 200 ośrodków w Wielkiej Brytanii i około 50 w innych krajach:
w Europie, USA, Australii, Malezji, Brazylii i Meksyku (M. Wilson, Schisms, murder, and hungry
ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 3).
57
Tamże.
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nego werbunku nowych członków, co jest sprzeczne z tradycją buddyjską58, a co
przypomina działalność niektórych nowych ruchów religijnych oraz protestantów i muzułmanów.
Z drugiej strony, nawet byli uczniowie Kelsanga Gjatso, którzy rozczarowali się czy to do buddyzmu w ogóle, czy do jego nauk, podkreślają, że jest on
człowiekiem prawym o kryształowej uczciwości. Kontrowersje, jakie istnieją
wokół jego osoby Mike Wilson tłumaczy jego naiwnością, tym, że nie on zdaje
sobie sprawy z konsekwencji niektórych swoich słów czy działań, mających na
celu zdyskredytowanie Dalaj Lamy. Przyczynia się w ten sposób do osłabienia
jego pozycji w oczach opinii publicznej na całym świecie59.
Niektórzy podejrzewają też, że Nowa Tradycja Kadampy jest powiązana
z radykalnym Dobroczynnym i Religijnym Stowarzyszeniem Dordże Śugdena,
które również czci Śugdena, choć sam Kelsang Gjatso zdecydowanie odcina się
od związków z nimi. Jim Belither, sekretarz Nowej Tradycji Kadampa, w styczniu 1997 roku oświadczył, że jego organizacja jako całość przestała brać udział
w sporach związanych z Śugdenem. Nie wykluczył jednak, że angażują się w nie
poszczególni jej członkowie60.
Kelsang Gjatso odrzuca oskarżenia o to, że propaguje niechęć i wrogość
wobec przedstawicieli innych szkół buddyzmu tybetańskiego. Protestuje, kiedy
Śugdena nazywa się złym duchem, który prześladuje i zabija zwolenników innych tradycji tybetańskich. Nie zgadza się z dyskredytowaniem tej praktyki jako
złej i z nazywaniem tych, którzy ją wykonują mianem „sekciarzy” i „fanatyków”.
On i geśe Dragpa Gjaltsen porównują prześladowanie śugdenowców do prześladowań Żydów. Kelsang Gjatso określa siebie i swoich zwolenników mianem
„Żydów buddyzmu tybetańskiego” i „ofiar irracjonalnych prześladowań”61.
58
M. Bunting, Shadow Boxing on the Path to Nirvana, „The Guardian”, 06.07.1996,
http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/archive/old?y=1996&m=7&p=6_3 (13.06.2013).
59
M. Wilson, Schisms, murder, and hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 3.
60
G. Walsh, Worries as Buddhist Sect Spreads in North – Residential Centre to be Opened, „The
Journal”, 26.01.1999, http://www.rickross.com/reference/nkt/nkt1.html (13.06.2013).
61
Geshe Kelsang Gyatso, False Accusations against the Innocent, wyd. cyt.; D.S. Lopez Jr.,
Two Sides of the Same God, „Tricycle”, 1998, no 3, s. 76, cyt. w: M. Wilson, Schisms, murder, and
hungry ghosts in Shangri-La, wyd. cyt., s. 3.
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Jednak w Modlitwie do Dordże Śugdena można znaleźć słowa: „Modlę się
do ciebie, groźny boże nauk Żółtych Czapek, który ścierasz na proch wielkie
istoty, wysokich urzędników i zwykłych ludzi, zanieczyszczających i niszczących
doktrynę gelug”62. Ta modlitwa ma wyraźnie polityczny charakter; po pierwsze
dlatego, że nawołuje do zniszczenia, a nie wyzwolenia innych istot a, po drugie,
z powodu wyszczególnienia osobliwej kategorii „wysokich urzędników”, w domyśle tych, którzy zwalczają kult Śugdena, czego nie praktykuje się w modlitwach innych tradycji buddyjskich.
Śugdenowcy traktują proklamacje wydawane przez Dalaj Lamę jako wyraz
braku tolerancji wobec nich i oskarżają go o podsycanie nienawiści i przyczynianie się do aktów przemocy. Skarżą się, że represje wobec nich stanowią pogwałcenie konstytucji wolnego Tybetu, którą sam Dalaj Lama podpisał w 1963 roku,
a która gwarantuje wolność wyznania i równość wobec prawa wszystkim denominacjom. Dalaj Lama nie chciał podpisać deklaracji, gwarantującej swobodę
kultu Śugdena. Wręczono mu więc petycję podpisaną przez 15 000 osób, której
sygnatariusze akcentowali potrzebę rozwoju wszystkich tradycji tybetańskich63.
Wizyty Dalaj Lamy w Londynie i Nowym Jorku były pikietowane przez śugdenowców, oskarżających go o łamanie podpisanej przez niego konstytucji. Kelsang Gjatso oskarżył Dalaj Lamę o łamanie powszechnej deklaracji praw człowieka, gwarantującej swobodę kultu religijnego, oraz konstytucji Indii64.
W związku z tym niektórzy śugdenowcy zaczęli widzieć w Dalaj Lamie inkwizytora65. Kundeling Rinpocze, jeden z głównych tybetańskich czcicieli Śugdena,
uważa, że Dalaj Lama uczynił z tego bóstwa kozła ofiarnego, odpowiedzialnego
za brak postępów w walce o wolność Tybetu66. Oskarżył go też o „religijną dyktaturę”67.

Praise to Dorje Shugden, cyt. w: S. Batchelor, Letting Daylight into Magic, wyd. cyt.
S. Chamberlain, Deity banned, wyd. cyt.
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65
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Keshav Pradhan, Nepal takes action against Dalai Lama, „Kathmandu Post”, 25.07.2002,
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Dalaj Lama zaprzeczył, jakoby zakazał kultu Śugdena i namawiał do przemocy wobec jego wyznawców68. Rząd tybetański w Dharamsali wydał w maju
1996 roku specjalne oświadczenie, w którym odrzucił oskarżenia o prześladowania wyznawców Dordże Śugdena69. Jednak jeszcze w 2008 roku władze Dobroczynnego i Religijnego Stowarzyszenia Dordże Śugdena porównały restrykcje
ogłoszone przez Dalaj Lamę wobec śugdenowców do postępowania papieża
wyklinającego czcicieli szatana czy nieuznanych oficjalnie świętych70.
Tybetańscy zwolennicy Dalaj Lamy traktują śugdenowców jak zadżumionych i nie utrzymują z nimi żadnych kontaktów. Śugdenowcy skarżą się, że żyją
w obawie o własne życie. Ich najbardziej zagorzali przeciwnicy mieli wdzierać
się do ich domów w Dharamsali, konfiskując lub niszcząc posążki i malowidła
przedstawiające Śugdena, oraz niszcząc ich wyposażenie. Miano pobić wielu
nauczycieli i wyznawców Śugdena. Wielu z nich miało też stracić pracę w instytucjach rządu tybetańskiego na uchodźctwie po odmowie rezygnacji z praktyki
Śugdena. Zwolennicy Śugdena żalili się w liście do premiera Indii, że ze szkół
tybetańskich wyrzuca się dzieci wyznawców Śugdena71. Tę ostatnią informację
zdementował w lipcu 1996 roku przedstawiciel rządu tybetańskiego S.P. Datta72.
Rezolucja Tybetańskiej konwencji Czolsum, podjęta w sierpniu 1998 roku,
nakłada na wyznawców Śugdena zakazy podróży za granicę, pobierania pensji,
domagania się świadczeń na rzecz dzieci, oraz pobierania świadczeń z opieki
społecznej. Zakazuje nie tylko czytania pism wydawanych przez zwolenników
L. Froman, Dissidents Buddhist Challenge Dalai Lama’s Edicts, wyd. cyt.
The False Allegations of Dholgyal Devotees and Clarifications, Department of Information
and International Relations, Central Tibetan Administration, Gangchen Kyishong, Dharamsala,
http://kathodos.com/shugden2.html (13.06.2013). Por. V. Trimondi, V. Trimondi, The Shadow
of the Dalai Lama, wyd. cyt.
70
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71
Jampel Yeshe, Sonam Yangdzom, N. Gillespie, Allegations of Religious Persecution,
19.06.1996, http://www.friendsoftibet.org/databank/indiageneral/indiag1.html (13.06.2013). Por.
Of the Dalai Lama and a witch-hunt, wyd. cyt.
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shugden1.html (13.06.2013).
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Śugdena, ale nawet zmusza się ich posiadaczy, aby je spalili73. W listopadzie
1996 roku w kolonii tybetańskiej w Clement Town koło Dehradunu w północnej Indii, zaatakowano przy użyciu kamieni i bomb zapalających rodzinę uczonego Lobsanga Thubtena po opublikowaniu przez niego sześciu kaset, wyjaśniających źródła kultu Dordże Śugdena. Lobsang Thubten zarzucił Dalaj Lamie,
że wydany przez niego zakaz praktyki Śugdena jest sprzeczny z konstytucją
i etyką74.
W siedzibach rządu tybetańskiego i klasztorach wywiesza się plakaty z podobiznami tych, których uważa się za czcicieli Śugdena, co oznacza, że traktuje
się ich jak przestępców wyjętych spod prawa75. Podobno grożono śmiercią nie
tylko zwykłym wyznawcom Śugdena, ale nawet rozpoznanym inkarnacjom wybitnych gelugpów: Tridziangowi Rinpocze (ur. 1985) i Songowi Rinpocze (ur.
1987), którzy nie zarzucili praktyki Śugdena76. We wrześniu 2000 roku
w Mundgod 2000 lamów usiłowało zniszczyć świątynię wyznawców Śugdena.
Broniących się śugdenowców oraz interweniujące oddziały policji obrzucono
kamieniami77. W obronie ofiar zajść wypowiedziała się Amnesty International78.
Z drugiej strony pojawiły się informacje o napadach śugdenowców na tych, którzy występują publicznie przeciw kultowi Śugdena79.
Gassner zauważył, że krytyka Dalaj Lamy nie dotyczy właściwie bóstwa jako takiego, ile raczej sposobu, w jaki jego kult jest wykorzystywany, ponieważ
restrykcje dotyczą wyłącznie śugdenowców z gelug, a nie z sakji80. Pikanterii
całej sprawie dodaje fakt, że choć swój silny związek z Dordże Śugdenem podTamże.
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75
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kreślają niektórzy gelugpowie, to jego praktyka została zapoczątkowana w szkole
sakja81. Mając to wszystko na względzie, trudno nie przyznać słuszności Garethowi Sparhamowi, który uznał śugdenowców za zwolenników fundamentalizmu
i przeciwników pluralizmu propagowanego przez Dalaj Lamę82. Tradycje fundamentalistyczne wśród mnichów żyjących w klasztorach są bardzo silne83, ale
oznacza to wyłącznie wierność wobec czystości praktyki. W żadnym wypadku
nie jest to równoznaczne z tym, że są oni zwolennikami a tym bardziej czynnymi uczestnikami przemocy czy zbrodni.
Tybetańczycy od ponad półwiecza są narodem bez państwa. W czasach
kryzysu szuka się kozłów ofiarnych. Kozłami ofiarnymi i ofiarami przemocy
padają nierzadko ci, którym się lepiej powodzi. Ponieważ Nowa Tradycja Kadampy odniosła na Zachodzie spektakularny sukces i prowadzi też aktywną
działalność w Indii, jest postrzegana jako zagrożenie. Prześladowania śugdenowców przypominają prześladowania zwolenników katolickiej prorokini Marii
Franciszki Kozłowskiej (1862-1921) na początku XX wieku przez zwolenników
głównego nurtu katolicyzmu, które miały miejsce w czasach zaborów na terenie
Polski, czy prześladowania betanek na początku XXI wieku. Śugdenowcy są
bardziej konserwatywni od Dalaj Lamy, w identyczny sposób jak polscy katolicy
są bardziej konserwatywni od kolejnych papieży, próbujących wdrożyć reformy
liturgii.
Konflikt między zwolennikami i przeciwnikami Śugdena wpisuje się w kryzys diaspory tybetańskiej i samej duchowości na styku religii i polityki. Wśród
przyczyn tego stanu rzecz można wymienić też upowszechnienie nowych technologii, procesy globalizacyjne, oraz ideologię neoliberalną. Odpowiedzią na
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82
G. Sparham, Why the Dalai Lama Rejects Shugden, wyd. cyt.
83
R. Dreyfus, The Shuk-Den Affair, wyd. cyt., s. 258, 262-263.
81

Jacek Sieradzan

156

kryzys są fundamentalizacja postaw, polityzacja religii, a także pojawienie się
kultu gniewnych bóstw84.

RELIGION AND POLITICS IN TIBETAN BUDDHISM:
CONTROVERSIES ABOUT DORJE SHUGDEN
Summary
The present text describes controversies connected with cult of Dorje Shugden, a deity of
Tibetan Buddhism on the background of crisis of Tibetan diaspora in India. The author presents
points of view of followers of Shugden and 14th Dalai Lama who banned the practice of the cult.
It shows examples of intolerance and mutual attacks of Shugden’s followers and their enemies in
India. The conflict is a symptom of the crisis of the Tibetan diaspora and of spirituality itself in
times of domination of fundamentalists tendencies in religion and politics.
Key words: Tibetan Buddhism, fundamentalism, politics, diaspora, Dalai Lama
Słowa kluczowe: buddyzm tybetański, fundamentalizm, polityka, diaspora, Dalai Lama
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ZNACZENIE WYMIARU HISTORYCZNEGO
DLA KSZTAŁTOWANIA SIĘ SFERY
GEISTESWISSENSCHAFTEN.
UJĘCIE WILHELMA DILTHEYA
I ERNSTA CASSIRERA

Znamienną cechą ostatnich dziesięcioleci dziewiętnastego wieku oraz początku dwudziestowiecznej refleksji filozoficznej są, często rozbieżne, dyskusje
nad zagadnieniem szeroko rozumianych nauk o duchu jako nauk humanistycznych. Czas przełomu wieków jest także okresem wzrostu znaczenia czynnika
antropologicznego. Umacnia się historyczny namysł nad granicami wiedzy
o człowieku. Poprzedza go wielostronna i dogłębna analiza ludzkiego ducha,
którą funduje antynaturalistycznie zorientowana filozofia kultury. Zainteresowanie naukami humanistycznymi i pogłębioną refleksją antropologiczną znaczy
swoją obecność zarówno w Diltheyowskiej filozofii życia jak i neokantowskiej
teorii Cassirera, przyczyniając się do wzrostu ważności sfery Geisteswissenschaften. Obydwa systemy, wskazując na potrzeby człowieka, wykorzystując metodę
analizy filozoficznej i odwołując się do argumentu ludzkiej rozumności, wyrokują o sposobie patrzenia na kulturową rzeczywistości decydując o formie jej obra-
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zowania; zwalczania tendencji naturalistyczno-pozytywistycznych, ukazywania
ponadnaocznego obszaru ludzkich działań a poprzez to, fundowania podstaw
rozbudowującej się w toku historycznego procesu, kulturowej świadomości pojedynczego człowieka, która decyduje o sferze duchowego zaplecza całej ludzkości1.
Dilthey – autor przełomu antypozytywistycznego i projektodawca metodologii Geisteswissenschaften, zwalczając metodologiczny monizm pozytywizmu –
nazywa historię, a w związku z tym także kulturę, domeną realizacji nauk o duchu2. Historia jako jedyna spośród dziedzin wiedzy odpowiada na pytanie „czym
jest człowiek”, sugerując zarazem, że ludzka natura pełni jedynie funkcję drugorzędną3. Wierny doświadczeniu przeszłości, Dilthey odgrywa rolę czołowego
humanisty, dążącego do uchwycenia historycznego sensu-znaczenia pojęcia
człowiek „w całej jego złożoności a wytwory kultury wywodzi nie tylko z czysto
intelektualnej pracy”4.
Wyraźnie metodologiczny klimat negacji dogmatycznego monizmu oddaje
także myśl Cassirera. Jako krytyczna filozofia kultury przyjmuje ona postać logiki transcendentalnej, w ramach której toczy się proces obiektywizacji w obrębie
nauk nieścisłych i nieprzyrodoznawczych. Użycie Kantowskiej logiki intelektu
i właściwych jej form myślenia nie dotyczy wyłącznie matematycznego przyrodoznawstwa, lecz jest także – obejmującym język, mit, religię, sztukę i historię –
apriorycznym ujęciem kulturotwórczej roli człowieka i tworu kultury w dziejach
ducha. Dokonując systematyczno-genetycznego opisu powszechnej Geistesgeschichte, twórca filozofii form symbolicznych stwierdza, że „naturę i nauki o duZob. E. Cassirer, Gesammelte Werke, Felix Meiner Verlag, Hamburg–Berlin 2002,
s. VII22. Zob. A.J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, Katowice 2005, Zob.
A.J. Noras, Filozofia jako myślenie historyczne. Spór o filozofię współczesną. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia
pracy nauczycielskiej, red. J. Bańka, Katowice 1998, s. 112–120.
2
Zob. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das
Studium der Gesellschaft und der Geschichte, Bd. 1. In: Gesammelte Schriften. Leipzig–Berlin 1933,
s. 373–386.
3
Zob. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992, s. 354.
4
J. Kuczyński, Filozofia życia, Warszawa 1965, s. 106.
1
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chu, prawo i moralność, historię i religię łączy swoista treść, ponieważ stoją one
na wspólnym piedestale ideału nowej logiki”5.
Cassirerowska historia ducha nie jest więc ułudnym zwrotem, lecz – bazującym na systemie logicznych pojęć – rezerwuarem treści kształtujących kulturowy dyskurs. Jest antytezą natury i ducha; wyrażoną w czynie i uwarunkowaną
emocjonalnie asymetrią akcji i reakcji człowieka. Jej treść jest swoistą polaryzacją
życia i świadomości; sumą ludzkich zachowań wyrażających się w każdej formie
aktywności.
Argumentem z zakresu historii ludzkiej myśli, potwierdzającym ważność
sfery ducha są chętne odwołania Cassirera do twórczości intelektualnopoetyckiej, zwłaszcza do przesłanek epoki renesansu, oświecenia i romantyzmu.
Liryka Goethego, Schillera, Kleista czy Hölderlina, a także matematycznofizyczne a zarazem teologiczne myślenie Kartezjusza, filozoficzne systemy witalistów oraz Schelerowski projekt fenomenologicznie rozwijanej nauki o człowieku – w przekonaniu neokantysty – łączą w jedność dualizm życia i ducha; kojarzą w sobie czystą, naturalną żywiołową siłę z elementem ponadmaterialnym,
wyrażając się w bipolarności czującego ciała oraz wartości ducha i duszy. Dorobek minionych epok jest dla pielęgnującego ideały klasyki weimarskiej ucznia
szkoły marburskiej, nośnikiem duchowo-historycznej spuścizny intelektualnej6.

E. Cassirer, Gesammelte Werke, Felix Meiner Verlag, Hamburg–Berlin 2002, s. VII24.
Zob. E. Cassirer, Freiheit und Form. Studien zur deutsche Geistesgeschichte, Bd. 7. In: Gesammelte
Werke, Hamburg–Berlin 2002, s. IX440.
6
„Von neuen steht heute die große Antithese von »Natur« und »Geist«, die Polarität von
»Leben« und »Erkenntnis« im Mittelpunkt der philosophischen Betrachtung - und noch immer
sind es die von der Romantik geschaffenen Begriffsmittel, die von ihr geprägten Kategorien, in
denen die Problemstellung wie die Problemlösung sich bewegt […]. Was Schelers Lösung so
eigenartig und was sie auf den ersten Blick paradox und befremdlich macht ist dies: daß er den
Dualismus zwischen »Leben« und »Geist« in keiner Weise zu überwinden oder zu versöhnen
sucht, daß er aber nichtsdestoweniger von der Bedeutung und dem Sinn dieses Dualismus, dieser
ursprünglichen Entzweiung des Seins in sich selbst, eindurchaus anderes Bild als die traditionelle
abendländische Metaphysik entwirft.” E. Cassirer: Geist und Leben. Schriften zu den Lebensordnungen von Natur und Kunst. Geschichte und Sprache, Leipzig 2003, s. 34–35, 38, 43–44, 52. Por.
A. Musioł, Ernst Cassirer jako historyk myśli i filozof afirmacji nauki, „Diametrosˮ, wrzesień 2011,
nr 29, s. 74–75.
5
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Zaświadcza o tym Cassirerowska rozprawa Deutschland und Westeuropa im
Spiegel der Geistesgeschichte, opublikowana w Geist und Leben. Schriften. Cassirer
– stosując w wyróżnionym tekście formę historycznego szkicu – dokonuje wartościującej oceny polifonicznej kultury starego kontynentu7. Filozof restauruje jej
pierwotną definicję. Jego namysł nad rolą i znaczeniem kultury oraz humanizmu
wiąże się z przyjęciem życiowych wskazówek zawartych w Rozmowach tuskulańskich Marcusa Tulliusa Cycerona. Uznanie autorytetu rzymskiego mówcy i męża
stanu jest zgodą na definicję kultury jako pracy nad uszlachetnieniem człowieka
poprzez kształtowanie i pielęgnowanie duszy, bytu oraz historii; kultury jako
powinności wyrobienia w sobie klasycznej ogłady z poszanowaniem poczucia
godności, której ideę historyk filozofii czerpie z renesansowego Oratorium Pico
della Mirandoli8.
W swoim autorskim projekcie logiki nauk humanistycznych, Cassirer dokonuje swoistej morfologicznej rekonstrukcji pracy świadomości. Sugeruje, iż
o tożsamości europejskiej kultury wyrokuje ludzka świadomość jedności stanowiących ją wartości. Niemniejszą rolę odgrywa także umiejętność humanistycznego rozumienia. Akt rozumienia jest szansą realizacji epistemologicznej dyrektywy: poznaj samego siebie, która nie tylko określa pozycję człowieka w kulturze,
ale również rozumiejąco tłumaczy jej aktualną sytuację9. Potwierdza to ujęcie
kultury jako dyscypliny rządzonej prawem syntaktyki ducha; wiedzy domagającej się swego logiczno-naukowego uprawomocnienia. Logiczna legislacja gra-

Sięgam w tym miejscu po tekst Deutschland und Westeuropa im Spiegel der Geistesgeschichte,
ponieważ publikacja ta zasługuje na miano źródłowej w podjętej przez Cassirera tematyce nauk
o duchu (Geistesgeschichte). Warto jednak w tym miejscu nadmienić, iż Cassirer rozpatruje problematykę europejskiej humanistyki także w wielu pomniejszych tekstach, których przykładem
jest: »Geist«und »Leben« In der Philosophie der Gegenwart, znajdującym się w przytoczonym zbiorze
pism Geist und Leben. Schriften.
8
„Cassirer’s conception of the humanistic disciplines as »science« in their own right stems
from a German intellectual tradition at least as old as Lessing. Thus, for Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Wilhelm von Humboldt, Hegel, and many others, Kultur has its ancient humanistic
meaning of a cultivation or »education of the human race«ˮ. E. Cassirer, The logic of the humanities, transl. C.S. Howe, New Haven–London 1967, s. XVI.
9
Zob. E. Cassirer, Geist und Leben. Schriften zu den Lebensordnungen von Natur und Kunst,
7

s.218–219, s. 10.
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matyki kultury polega na jej podporządkowaniu trwałemu prawu i przewodniej
zasadzie-regule, w celu wykrycia jej „immanentnych bodźców i trwałych linii
rozwoju”10. Kultura powinna zatem podlegać pod kodeks logosu ludzkiego wnętrza, natomiast wyróżnione środki jej prezentacji powinny stać się instrumentami służącymi wykazaniu władzy ducha nad rzeczywistością materialną11. W ten
sposób człowiek-twórca, staje się pierwszym podmiotem kultury i historii.
Także Dilthey sprzeciwiając się trywializacji kultury, stoi na stanowisku akcentującym postawę duchowej aktywności człowieka, będącego prymarnym
celem historyczno-humanistycznych analiz. Jego myśl warunkowana tradycją
szkoły historycznej, zwłaszcza intelektualnym dziedzictwem Johanna Joachima
Winckelmanna, ujmuje ludzki byt w kategoriach pierwszego obiektu historycznych badań. Podobnie jak Cassirer, także autor Das Erlebnis und die Dichtung
przejmując rolę historyka idei, odwołuje się do humanistycznej teorii poszanowania kulturowych różnic narodów i kulturowego egalitaryzmu. Skupia uwagę
na ludzkim indywiduum, podkreślając znaczenie człowieczej autorefleksji oraz
wyobraźni.
O ile Cassirer pielęgnuje w swojej twórczości intelektualną spuściznę
Abrahama Warburga, o tyle Dilthey uznaje ważność psychicznych faktów świadomości, włączając w obszar swoich badań nie tylko historię, ale także zagadnienia psychologii humanistycznej, będącej „medium krytyki rozumu historycznego” poddającym psychofizyczne jakości życia, władzy poznania humanistycznego12. Uznając ważność psychicznych faktów świadomości, historii oraz psychologii opisowej, Diltheyowski antynaturalizm stawia w swoim centrum człowieka, pełniąc tym samym wobec nauk humanistycznych funkcję fundującą;
zapewniającą środki pozwalające wyodrębnić się sferze humanitas.
Dilthey, analogicznie w stosunku do krytyki czystego rozumu Immanuela
Kanta, dokonuje krytyki rozumu historycznego. Psychologicznie przekształcone
twierdzenia Kantowskiej filozofii, wykorzystuje w celu uzasadnienia wiedzy
10

H. Buczyńska, Cassirer, Warszawa 1963, s. 9.

11

E. Cassirer: Geist und Leben…, wyd. cyt., s.218–219, 232.

H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
1992, s. 200.
12
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historycznej, które – jego zdaniem – dokonuje się poprzez analizę faktów świadomości, przyjmujących postać analityki rozumu historycznego. W związku
z tym, oddany badaniu myśli Diltheya, Herbert Schnädelbach, w książce Filozofia w Niemczech 1831–1933 pisze, iż: „Dilthey nie tylko krytykuje rozum, który
zajmuje się tym, co historyczne, ale krytykuje go jako coś historycznego; jego
program to nie tylko uzupełnienie krytycyzmu Kantowskiego, ale również radykalne rozpoczynanie od nowa mające za tło historyczne oświecenie”13 Diltheyowskie zainteresowanie myślą Kanta wynika także z niskiej oceny założeń antropologii pragmatycznej. Zastrzeżenia wzbudza, szkicowany przez transcendentalistę, ahistoryczny i pozbawiony ducha portret podmiotu poznawczego,
w którego żyłach płynie jedynie „rozcieńczony sok rozumu jako czystej aktywności myślowej”14. Kantowski podmiot poznawczy wyłącznie logicznego myślenia, argumentuje za jedynie zintelektualizowaną analizą badanych zjawisk, nie
uwzględniając – podkreślanego przez Diltheya – poczucia jedności życia. Kategoria życia jest w Diltheyowskiej filozofii swoistą praprzyczyną wszelkich typowo ludzkich zjawisk, zwłaszcza danej w przeżyciu i doświadczeniu kultury
i form życia społecznego. To w wymiarze kultury i społeczeństwa człowiek wybiega poza granice samego siebie jako wyłącznie logicznego podmiotu. W myśli
Diltheya ten logiczny podmiot poznający zostaje zastąpiony psychologiczną
definicją człowieka, który żyje, czuje i pragnie15.
Wzgląd na całokształt ludzkiej natury i składających się na nią życiowych
procesów w postaci chcenia, odczuwania i wyobrażania, ukazuje człowieka
w wymiarze jego totalności16. W ten sposób Dilthey potwierdza konieczność
ufundowania humanistyki na deskryptywnej psychologii rozumiejącej, która jego
zdaniem jest pierwszą i elementarną spośród nauk o duchu, wskazujących na
psychiczne jakości życia i granice poznania, w których człowiek, wykorzystując
psychiczne elementy świadomości i doświadczenie wewnętrzne, strukturalizuje

Tamże, s. 92.
Tamże.
15
Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987, s. 39–40.
16
H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech…, wyd. cyt. s. 192, 200.
13
14
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zjawiska świata duchowego17. Jego program filozofii rozumiejącej, wiążąc
w jedno akt przeżycia, ekspresji i rozumienia, „zakotwicza byt zrozumiałych
przedmiotów”18, obejmując rozważania nad człowiekiem i jego historycznopsychiczną rzeczywistością.
Można zatem przyjąć pogląd, iż stanowisko Diltheya jest krytycznym studium filozofii, rozpatrywanym z perspektywy historyczno-psychologicznej, która łącząc w całość psychologiczny opis z – akcentującym znaczenie nieskończonego procesu dziejowego – myśleniem historycznym, ugruntowuje nauki o duchu19.
Dosadnie akcentowane w filozoficznych programach znaczenie historii, każe rozważyć merytoryczną zawartość tego pojęcia bardziej szczegółowo. Wykładowcy myśli Diltheya zauważają, że w jego światopoglądowym systemacie, historia jest „całością, która nigdy nie dochodzi swej pełni”20; jest zobiektywizowanym i budowanym w czasie królestwem życia21. W tym historycznym świecie
obiektywizacji, który proponuje Dilthey, człowiek odnajduje i manifestuje wła„Der einfachste Befund, welchen die Analysis der gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit abzugewinnen vermag, liegt in der Psychologie vor; sie ist demnach die erste und elementarste unter den Einzelwissenschaften des Geistes […]. Das Zentrum aller Probleme einer
solchen Grundlegung der Geisteswissenschaft ist sonach: die Möglichkeit einer Erkenntnis der
psychischen Lebenseinheiten und die Grenzen einer solchen Erkenntnis”. W. Dilthey, Einleitung
in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte, Bd. 1. In: Gesammelte Schriften. Leipzig–Berlin 1933, s. 33, 68.
18
H. Schnädelbach: Rozum i historia. Odczyty i rozprawy 1, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 198.
19
Zob. E. Paczkowska-Łagowska, Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya, Kraków 1981, s. 47–48. Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł.
A. Staniewska, Warszawa 1971, s. 311. „Sonach sind historisch und systematisch die Naturwis17

senschaften Voraussetzung und Grundlage der Geisteswissenschaften. Und noch mehr. Alle
einzelnen Geisteswissenschaften selber haben diesen psychophysischen Zusammenhang nicht nur
zur Unterlage, sondern er fällt in sie selber hineinˮ. W. Dilthey, Die geistige Welt. Einleitung in die
Philosophie des Lebens, Bd. V. In: Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften. Leipzig–Berlin 1924,
s. 252.
20
W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Hrsg. M. Riedel, Frankfurt am Main 1970, s. 298. H. Schnädelbach, Rozum i historia, wyd. cyt., s. 204.
21
H. Schnädelbach, Rozum i historia, s. 204. „Proces samowykładni życia Dilthey identyfikuje z „»duchem«, zaś nauki metodyczne opisujące ten proces »nauk o duchu«”. H. Schnädelbach,
Filozofia w Niemczech 1831–1933…, wyd. cyt., s. 94.
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sną tożsamość22. Dlatego historia zyskuje uznanie obiektywizującego się w czasie
siedliska życia, znaczonego kategorią celu, sensu, struktury i wartości, natomiast
proces interpretacji życia jest uwarunkowany historycznie i z tego powodu
o wartościującej ocenie kultury i jej tworu przesądza, podlegający zmianie moment historyczny. Schnädelbach tłumacząc stanowisko Diltheya wskazuje, iż
„zmienność jest właściwa obiektom, które konstruujemy poznając przyrodę, jak
też życiu, dostrzegającemu swoją zmienność we własnych określeniach. Ale
jedynie w życiu teraźniejszość obejmuje wyobrażenie o przeszłości w pamięci
i o przyszłości w fantazji, która tropi własne możliwości, i w aktywności, która
wybiera sobie spośród nich cele”23. Życie staje się więc wykładnią kontekstu
rozumianego znaczenia. Jak poszczególne znaczenia łączą się ze sobą w akcie
zrozumienia, „tak kontekst przeżyć tworzy znaczenie życiorysu. Podobnie ma się
rzecz z historią”24.
Skrupulatne dyskusje na temat statusu, wartości i sensu historii podejmuje
także Cassirer, który „»zdobycie świata historycznego« przedstawia jako osiągnięcie rzekomo ahistorycznie myślącej filozofii oświecenia”25. Historia, podobnie jak etyka, językoznawstwo i estetyka jest dziedziną nacechowaną atrybutami
ludzkimi; jest tworem zapładniającym nauki humanistyczne i zabarwiającym je
kolorytem danej epoki. Dlatego przywołując słowa Jakuba Burckhardta, Cassirer
„Die Methode des folgenden Versuchs ist daher diese: jeden Bestandteil des gegenwärtigen abstrakten, wissenschaftlichen Denkens halte ich an die ganze Menschennatur, wie Erfahrung, Studium der Sprache und der Geschichte sie erweisen und suche ihren Zusammenhang.
Und so ergibt sich: die wichtigsten Bestandteile unseres Bildes und unserer Erkenntnis der Wirklichkeit, wie eben persönliche Lebenseinheit, Außenwelt, Individuen außer uns, ihr Leben in der
Zeit und ihre Wechselwirkung, sie alle können aus dieser ganzen Menschennatur erklärt werden,
deren realer Lebensprozeß am Wollen, Fühlen und Vorstellen nur seine verschiedenen Seiten hat.
Nicht die allein Entwicklungsgeschichte, welche von der Totalität unseres Wesens ausgeht, kann
die Fragen beantworten, die wir alle an die Philosophie zu richten habenˮ. W. Dilthey, Einleitung
in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte…, s. 415. Por. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933…, wyd. cyt., s. 94,
192, 194.
23
H. Schnädelbach, Rozum i historia…, wyd. cyt., s. 23.
24
W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt, wyd. cyt., s. 290.
25
Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung…, s. 263. Por. Schnädelbach, Rozum i historia…,
wyd. cyt., s. 23.
22
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stwierdza, że obowiązkiem ludzkim jest wykształcenie się na rozumiejącego
człowieka, który ceniąc historyczną wartość prawdy, odczuwa powinowactwo
z tym, co duchowe i zachowuje w swojej pamięć to, co było przedmiotem wędrówki człowieka przez epoki26. Odwołując się do Scienza nuova Giovanniego
Battisty Vico i prac Johanna Gottfrieda Herdera uznaje, że wiązaną łańcuchem
kultury historię kształtuje czas27.
W zależnym od czynnika temporalnego podążaniu naprzód, historyk ustala
– składające się na dziejowy proces – elementy constans, które wpływają na historyczną świadomość człowieka. Świadomość ta jest jednością przeciwieństw
bowiem kojarzy przeszłość z otwartą na przyszłość teraźniejszością, decydując
o ciągłości rozwoju kultury uchwyconej w mondo civile. Świadomość przeszłości
jest czynnikiem progresywnym ludzkiego działania, ponieważ rozkłada szeroką
perspektywę teraźniejszości i rozbudza poczucie odpowiedzialności za kształt
przyszłość. Ta perspektywiczno-retrospektywna, podległa procesowi rozumienia, interpretacja przeszłości, otwiera nowe horyzonty przyszłości, stając się
bodźcem rozwoju życia umysłowo-społecznego28.
Przedmioty historii w postaci zabytków, dokumentów, annałów, książek
i pamiętników są zmaterializowanym wyrazem ducha minionych epok, a jednocześnie są także nośnikiem wartości duchowych i nadmaterialnym wyrazem
kultury29. Jako rozczłonkowane disiecta membra historii, stanowią dla badacza
dziejów przyczynek poszukiwania jedności wśród rozrzuconych cząstek przeszłości. Bezwątpienia ich umysłowe i materialne oblicze nadaje wyraz historii
i życiu człowieka w jego całokształcie. Proces zrozumienia złożonego układu
życia ogarnia w jedno przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wyróżniona trójjednia czasu dyktując pytania, wciąż w nowym świetle stawia problemy wyrokujące o ciągłości kreowanej przez człowieka kultury materialno-duchowej potwierdzając przekonanie, iż nadrzędnym celem wiedzy historycznej jest zrozu-

Zob. E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, s. 306, 328.
Zob. A. Musioł, Ernst Cassirer jako historyk myśli…, wyd. wyt., s. 75, 77.
28
Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku…, s. 289.
29
Tamże s. 281, 286, 288.
26
27

Znaczenie wymiaru historycznego dla kształtowania się...

169

mienie ludzkiego życia30. W historii życie jawi się jako wielki „realistyczny dramat, z wszystkimi napięciami i konfliktami, nędzą i wielkością, nadziejami
i złudzeniami, popisem sił i namiętności”31. Historia będąc nauką idiograficzną,
powstaje w wyniku krytyczno-twórczego działania wolnego człowieka. Z kolei
jej metoda będąca drogą krytyki źródłowej, zostaje zastosowana w analizie materiału naukowej historiografii, która uchwytując całość zjawisk kulturowych
i historycznych przeobrażeń, rozumiejąco wyjaśnia i typizuje32.
Tym samym historyczny świat jednostkowych faktów staje się w przekonaniu Cassirera badawczym polem przejętym przez naukę jako autonomiczną –
wolną od elementu nadnaturalnego – sferę ludzkich analiz przeszłości ożywionej
przez historyka33. Wyemancypowana nauka w jej przyrodoznawczym sensie,
wykorzystując własny potencjał badawczy, ogranicza proces poznawczy do wyjaśniania – kierowanej wyłącznie czynnikiem przyczynowym – natury. Takie,
właściwe przyrodoznawstwu wyjaśnianie przyczynowo-skutkowe jest w naukach
humanistycznych konieczne, aczkolwiek niewystarczające, gdyż – w celu umocnienia kontekstu przeszłości (znaczenia historii) – życie domaga się systematyzacji historycznych zjawisk. Porządkująca kwalifikacja przejawów historii angażuje podmiot, który zachowuje w pamięci wiedzę o badanym przedmiocie humanistyki. Historyk wykorzystuje potencjał własnego doświadczenia: jego bogactwo, różnorodność i duchową głębię. W jego oczach badany przedmiot nie
jest martwym reliktem przeszłości, lecz żywym podlegającym procesowi rozszyfrowania tworem kultury.
W chronologii zdarzeń, badający historię odkrywa tajemnicę wielopostaciowości życia i kultury: mnogości ludzkich zachowań i twórczych aktów jednostki. Historyczne zdarzenie jest dla historyka „łupiną, pod którą poszukuje on
życia ludzkiego i kulturowego – życia czynów i namiętności, pytań i odpowiedzi,
sporów i prób ich rozwiązań”34. Zatem to obszar ludzkich działań zapewnia
30
Zob. B. Andrzejewski, Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980, s. 154.
31
B. Andrzejewski, Animal symbolicum…, wyd. cyt., s. 327–328.
32
H. Schnädelbach, Rozum i historia…, wyd. cyt., s. 27.
33
Tamże, s. 23–24. Zob. E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung…, wyd. cyt., s. 263.
34
E. Cassirer, Esej o człowieku…, wyd. cyt., s. 288–289.
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historii istnienie, dlatego aby wejść w posiadanie poletka kultury, powinien on
podlegać konstruktywno-odtwórczemu procesowi historycznego przypomnienia.
Proces ten przejawia się w formie intelektualnej syntezy.
Tym samym historia, która w systemie Cassirera posiada status formy symbolicznej, syntetyzuje wiedzę o człowieku, stając się najsilniejszym instrumentem wglądu w ludzką naturę35. Chociaż jest ona otulona w mityczną formę myślenia, od chaotyczności mitu odróżnia ją systematyka faktu, wydobywanego na
skutek rekonstrukcji wykonywanych w celu wykazania jego obiektywności. Historia staje się żywym pomnikiem, w którym wyraża się kulturowe przeznaczenie symbolu.
Cassirer uzależnia historię od symboliczno-apriorycznego pośrednika bowiem „tym, co historyk znajduje na samym początku swych badań, jest nie świat
przedmiotów fizycznych, lecz świat symbolicznego universum – świat symboli.
[…] Każdy fakt historyczny, choćby wydawał się najprostszy, można określić
i zrozumieć jedynie po zanalizowaniu symboli”36, twierdzi filozof. Zaangażowanie symbolu poprzedza zatem proces gromadzenia faktów. To, wyposażone
w znaczenie medium historii, konstruuje jej logikę nadając przedmiotom szczególną głębię.
Historia jest zatem nie tylko palingenezą przeszłości, ale także symboliczną
wszech-przestrzenią humanistyki. Cechę zapośredniczenia w apriorycznym
emblemacie posiada treść każdego, składającego się na kulturę materialnoduchową, przedmiotu historii. Stąd celem pracy historyka nie jest jedynie zebranie i analiza dokumentacji, lecz także zabieg symbolicznej rekonstrukcji wynikająca z postawionego zadania zrozumienia działań i czynów historycznych postaci.
Próba kontaminacji dwóch filozoficznych projektów nasuwa kilka wniosków. Obaj myśliciele w swoich autorskich projektach, pytając o kondycję człowieka przełomu epok, noszą się z zamiarem uwolnienia go z okowów bezładnej
i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Jednak o ile Diltheyowskim remedium na
chaotyczność życia jest teoria światopoglądu, o tyle Cassirer ratunku upatruje
w formie symbolicznej, będącej narzędziem ludzkiego ducha. Zarówno Cassirer
35
36

Zob. tamże, s. 279–280.
Tamże, s. 284.
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jak i Dilthey sprzeciwiając się próbom wyjaśnienia kultury uznają, iż historia
pełni funkcję wiedzy o nas samych. Tak pojmowana, jest wykorzystującym metodę rozumienia, obiektywnym antropomorfizmem: wiedzą aranżowaną przez
człowieka i nauką traktującą o nim samym37. O ile w historii człowiek poznaje
siebie, o tyle historyczność jako cecha, jest własnością człowieka, który – uwikłany w przeszłość, wartościując teraźniejszość – projektuje przyszłość38.
Wagę Diltheyowskiej struktury poznania historycznego w kształtowaniu
świata kultury docenia poświadczająco Cassirer, który w pracy Zur Logik der
Kulturwissenschaften, powołując się na filozoficzne założenia filozofii życia, pisze: „»Duch wytwarza niezliczone dzieła, które istnieją dalej w osobliwej samodzielności, niezależnie od duszy, która je zrodziła, jak i każdej innej, która je
przyswaja bądź odrzuca […]. Stając się przedmiotem w formie bytu nieustępliwej egzystencji, duch przeciwstawia się potokom życia, wewnętrznej samo odpowiedzialności oraz zmiennym napięciom subiektywnej duszy; w wyniku tej
głębokiej sprzeczności form, człowiek przeżywa niezliczone tragedie między
subiektywnym życiem, które biegnie bez przerwy, ale jest skończone w czasie,
a jego treściami, które raz stworzone, nie zmieniają się, lecz obowiązują wiecznie«”39.
„So aufgefaßt, ist Anthropologie und Psychologie die Grundlage aller Erkenntnis des geschichtlichen Lebens, wie aller Regeln der Leitung und Fortbildung der Gesellschaft”. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften…, wyd. cyt. s. 32.
38
Z. Kuderowicz, Dilthey, Warszawa 1987, s. 54.
39
E. Cassirer, Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011,
s. 127. „Der Geist erzeugt unzählige Gebilde, die in einer eigentümlichen Selbständigkeit fortexistieren, unabhängig von der Seele, die sie geschaffen hat, wie von jeder anderen, die sie aufnimmt
oder ablehnt. So sieht sich das Subjekt der Kunst wie dem Recht gegenüber, der Religion wie der
Wissenschaft, der Technik wie der Sitte (...). Es ist die Form der Festigkeit, des Geronnenseins,
der beharrenden Existenz, mit der der Geist, so zum Objekt geworden, sich der strömenden
Lebendigkeit, der inneren Selbstverantvortung, den wechselnden Spannungen der subjektiven
Seele entgegenstellt; als Geist dem Geist innerlich verbunden, aber eben darum unzählige Tragödien an diesem tiefen Formgegensatz erlebend: zwischen dem subjektiven Leben, das rastlos,
aber zeitlich endlich ist, und seinen Inhalten, die einmal geschaffen, unbeweglich, aber zeitlos
gültig sindˮ. E. Cassirer, Formen und Formwandlungen des philosophischen Wahrheitsbegriffs.
W: ECW17, Hamburg 2004, s. 109. Zob. J. Ortega y Gasset, History as a System in Philosophy and
History. Essays Presented to Ernst Cassirer, transl. W.C. Atkinson, Oxford 1936, s. 293, 294, 300,
305, 313. Por. E. Cassirer, Esej o człowieku…, wyd. cyt. s. 280, 349–350.
37
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Ujawniająca się między dwiema filozoficznymi teoriami kongruencja nie
umniejsza faktu występowania znaczących różnic. O ile Dilthey odwołując się
do świadomości historycznej, uznaje fakt skończoności człowieka, o tyle Cassirer w tworze kultury poszukuje dowodów ludzkiej nieskończoności. Dilthey –
poplecznik filozofii życia – odwołując się do argumentu przeżycia, możliwości
poznania niezapośredniczonego i tez psychologii deskryptywnej, rozpatruje pojęcie Geisteswissenschaften. Cassirer, zwolennik symbolizmu – jako uczeń szkoły
Cohena i Natorpa – wykorzystując intelektualizm i odrzucając psychologizm,
roztrząsa zagadnienie Kulturwissenschaften. Ta uproszczona wersja terminologicznego rozróżnienia między Diltheyowską psychologią ducha i Cassirerowską
logiką nauk o kulturze nie oddaje w pełni heterogeniczności humanistycznych
terminów. Tym bardziej, że Cassirer poddaje krytyce Diltheyowski koncept
Geisteswissenschaften, zarzucając autorowi Der Aufbau der geschichtlichen Welt…
psychologizm40.
Trudności w wykazaniu metodycznej dyferencji pojęcia nauk o duchu oraz
nauk o kulturze dostarcza zwłaszcza ewoluująca filozofia Cassirera, który stosuje
oba terminy zamiennie, włączając w neokrytyczny, kulturowy panlogizm pojęcie
duchowej formy, fenomenu bazowego, ducha i życia41. Dlatego jednoznaczna
próba pełnego zrozumienia ducha i kultury nie jest możliwa z racji nie dającej
się wyczerpać, różnorodności materiału znaczeniowego.
Kultura, w której zawiera się pojęcie uhistorycznionych Geisteswissenschaften, przynależy do otwartej klasy pojęć, podlegających procesowi permanentnej
aktualizacji. Jako taka nie jest zamkniętą strukturą. Semazjologiczne wahania
tego pojęcia czynią je historycznie zmiennym i nieskończonym, stąd kategoria
kultury może zostać ujęta jedynie w formę idei regulatywnej, w której – jak pisze
Ralf Konersmann – „istnieje ponadczasowy system pojęć, nie podlegający zmianom semantycznym, i że również te pojęcia mają swoje konteksty czasowoprzestrzenne, w których się rozwijają”42. Kontekstów tych dostarcza historia
40
Por. P. Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje
»późnej« filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013, s. 32.
41
P. Parszutowicz, Logiczne podstawy nauk o duchu…, wyd. cyt., s. 19. Zob. E. Cassirer,
Formen und Formwandlungen des philosophischen Wahrheitsbegriffs. W: ECW17, Hamburg 2004,
s. 200–205.
42
R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 4.
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pełniąca funkcję trwałego fundamentu i warunku sine qua non rozwoju nauk
humanistycznych.

MEANING OF THE HISTORICAL DIMENSION
FOR THE FORMATION THE SPHERE OF GEISTESWISSENSCHAFTEN.
INTERPRETATION OF WILHELM DILTHEY AND ERNST CASSIRER
Summary
Followers of methodological antinaturalism in philosophy, who criticise the application of
methods representing the natural sciences to other realms of knowledge, argue for the necessity to
separate the humanities from the empirical instrumentarium of research. The exposed dualism of
investigation process reveals differences between axiomatic and deductive explanation of arguments of formal sciences and with the understanding of the humanistic interpretation and with
idealizing historical and comparative analysis in the area of sciences concerning the spirit.
An important contribution into historic analyses of the Geisteswissenschaften sphere came
from a disciple of the Marburg Neo-Kantianism and follower of Kantian apriorism, Ernst Cassirer, and an author of the antipositivistic turn and the historical philosophy of life, Wilhelm Dilthey. Both philosophers enter into the polemics with naturalistic ideas of the man and the culture;
they enter into polemic with a positivistic vision of the reality determined exclusively by physical
and biological factors. In their own considerations they stress the irreducibility of the historical
world to the dimension of nature. They underline the qualitative exceptionality of man as a conscious and creative (in cultural terms) individual.
Taking as the point of departure the question of history, I will show dependences, collected
at the perspective of the empirical (not metaphysical) ideas of the culture created by the selfconsciousness producing cultural meanings.
Key words: Marburg Neo-Kantianism, philosophy of life, history, the humanities,
Geisteswissenschaften, Dilthey, Cassirer
Słowa kluczowe: neokantyzm marburski, filozofia życia, historia, nauki humanistyczne, Geisteswissenschaften, Dilthey, Cassirer
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FENOMENOLOGIA
A DUCHOWY WYMIAR ŻYCIA

„Mądrość jest naszym naturalnym celem, ćwiczenie się
w niej byłoby ze wszystkiego najlepszym. Dlatego inne
czynności należy wykonywać […] przez wzgląd na dobro
duszy”1.

Celem artykułu jest pokazanie, że w myśli Husserla, którego pierwotnym
impulsem filozofowania jest motywacja praktyczno-etyczna, można doszukać się
wątków, w których perspektywie sama fenomenologia jawi się jako nauka podejmująca problematykę istoty życia świadomościowego, jaką jest to, co duchowe. Wymiar duchowy ludzkiej egzystencji, okazuje się więc podstawowym kontekstem, w którego perspektywie warto odczytywać dzieła oraz analizować problemy pozostawione przez twórcę fenomenologii. To właśnie on wpływa na
specyfikę Husserlowskiego sposobu filozofowania. Zdaniem Husserla bowiem
fundamentalne zadanie filozofii dotyczy sfery ludzkiego ducha i jego rozwoju.
„Każda wielka filozofia – pisze Husserl – jest nie tylko faktem historycznym,
Arystoteles, Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, [w:] tenże: Zachęta do filozofii. Fizyka,
przeł. K. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 17.
1
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lecz nadto spełnia wielką, ba jedyną w swym rodzaju funkcję teleologiczną
w rozwoju duchowego życia ludzkości, wznosząc mianowicie na najwyższy poziom życiowe doświadczenie, […] mądrość swego czasu”2.
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule dotyczą problematyki celu i zadań fenomenologii jako filozofii transcendentalnej i zarazem ukazują, iż
projekt filozofii Husserla przynosi rozstrzygnięcia istotne dla ludzkiego życia.
W związku z zadaniami, jakie stawia Husserl w odniesieniu do projektowanej
przez siebie filozofii można doszukać się następujących aspektów: po pierwsze,
filozofia umożliwia życie w prawdzie; po drugie, wiąże się ona z przemianą sposobu życia; po trzecie, ujawnia możliwość przezwyciężenia przesądów oraz postawy dogmatycznej względem świata. Ujęcie fenomenologii zostanie rozpatrzone w niniejszym artykule w związku z namysłem nad duchowym wymiarem
życia i ukazane w postaci dwóch wątków: pierwszy dotyczy życia duchowego
jako życia w prawdzie, drugi poświęcony jest namysłowi nad istotą ducha rozumianemu jako cel filozofowania.

1. Życie duchowe jako życie w prawdzie
Już we wczesnym tekście Husserla, pt. Badania logiczne, w których analizuje on podstawowe pojęcia swej filozofii (m.in. intencjonalność świadomości)
oraz przeprowadza krytykę psychologizmu, można dopatrzyć się nawiązań do
klasycznego rozumienia filozofii jako wiedzy autonomicznej, racjonalnej i niedogmatycznej, o własnym przedmiocie oraz adekwatnej do niego metodzie,
badającej warunki możliwości tego, co dane. Projekt takiej filozofii wiąże się
z antypsychologicznie nacechowanym namysłem nad strukturą aktów świadomości i ich korelacją z przedmiotem. W ramach rozważań prezentowanych
w niniejszym artykule, należy podkreślić, iż w odniesieniu do aktów świadomości, Husserlowi nie chodzi o ich naturalistyczne rozumienie. Ma on na uwadze

E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1990, s. 62.
2

Fenomenologia a duchowy wymiar życia

177

badanie polegające na odsłanianiu świadomości, dzięki któremu ukazana zostaje
sama istotowość subiektywności. Fenomenologiczne badanie będące nieustanną
pracą, umożliwia osiągnięcie stanu uwolnienia od jakichkolwiek uwikłań i odniesień, tradycyjnych przesądów oraz zajęcie, jak pisze Max Scheler postawy
bezpośredniego obcowania z samymi rzeczami w aktach przeżywania3. Ten odkryty wymiar poznawczy wiąże się z namysłem nad zadaniami filozofii. W odczycie wygłoszonym w Berlinie w 1931 roku, zatytułowanym Fenomenologia
i antropologia Husserl stwierdza wprost, iż „czasy nowożytne w filozofii są nieustannym trudzeniem się, aby wniknąć w ten nowy wymiar, dojść do właściwych
pojęć, do właściwego stawiania pytań i właściwej metody. Droga wiodąca do
tego celu jest długa, zrozumiałe więc, że nowożytność, pomimo swej autentycznej woli nauki, nie doszła do żadnej filozofii, która zadośćuczyniłaby motywacji
transcendentalnej. […] Czy w tym chaosie i pospiesznym następowaniu po sobie filozofii można ośmielić się mieć nadzieję, że jest już wśród nich taka,
w której transcendentalna tendencja nowożytności stała się całkowicie jasna
i doprowadziła do mocno i trwale ukształtowanej apodyktycznie koniecznej idei
filozofii transcendentalnej? […] Filozofię transcendentalną wypracowaną
w sposób czysty i prowadzącą rzeczywistą, naukową pracę dostrzec potrafię jedynie w transcendentalnej albo konstytutywnej fenomenologii”4. Dopiero
w fenomenologii Husserl widzi naukę, która okazuje się doniosła dla pytań
o istotę podmiotowości, naukę ujawniającą obszary duchowego życia dotąd nieprzebadane, zgłębiającą istotę subiektywności nie z punktu widzenia naturalnego (biologicznego, psychologicznego, czy antropologicznego), lecz transcendentalnego, umożliwiającego rozpoznanie godności człowieka jako osoby a mówiąc
ściślej: rozpoznanie faktu, ze podmiotowość jest zarazem konstytuująca i konstytuowana i jako taka nie daje się zredukować do świata, lecz nadaje sens światu.

M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, przeł. J. Machnacz, [w:] Fenomenologia, J. Machnacz (red.), Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1990, s. 73.
4
E. Husserl, Fenomenologia i antropologia, przeł. S. Walczewska, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 32, 1987, s. 337.
3
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W tym kontekście Husserla projekt fenomenologii transcendentalnej można rozumieć jako rezultat namysłu nad principium życia świadomościowego.
Sam Husserl pisze, że „naturalne, obiektywne życie w świecie stanowi jedynie
szczególny modus stale konstytuującego świat życia transcendentalnego tego
rodzaju, że podmiotowość transcendentalna, żyjąc z dnia na dzień, nie uświadamia sobie tych konstytucyjnych horyzontów i nigdy nie może ich sobie uzmysłowić”5. Jacques Derrida dostrzega, iż Husserlowska fenomenologia jest filozofią życia, „dlatego, że źródło sensu w ogóle zawsze jest określone jako akt życia,
jako akt bycia żywym, jako Lebendigkeit. Otóż jedność życia, ogniskowa Lebendigkeit, która załamuje jej światło we wszystkich fundamentalnych pojęciach
fenomenologii (Leben, Erlebnis, lebendige Gegenwart, Geistigkeit itd.), wymyka
się redukcji transcendentalnej i, jako jedność życia światowego i życia transcendentalnego, toruje jej drogę”6. W związku z tą problematyką odwołajmy się do
Emmanuela Levinasa, który eksponując jedną z najbardziej interesujących, jego
zdaniem, konsekwencji stanowiska Husserla, pisze następująco: „konkretne
życie – źródło istnienia świata – nie jest czystą teorią. […] Życie to jest złożone
z działania, uczuć, woli, sądów estetycznych, zaangażowania i obojętności itp.
Wówczas zaś świat związany z tym życiem jest oczywiście przedmiotem teoretycznej kontemplacji, ale również światem pożądanym, odczuwanym, światem
działania, piękna i dobroci, brzydoty i zła. Wszystkie te pojęcia na równi stanowią istnienie świata, składają się na jego ontologiczne struktury w tym samym
stopniu, co na przykład czysto teoretyczne kategorie przestrzenności”7. Warto
odwołać się do słów Jana Patočki, który pisze następująco: „Husserlowski postulat pierwotnej źródłowości, postulat zstąpienia do tego wszystkiego, co wyłania
E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, W. Biemel (hrsg.), [in:] Husserliana –
Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 6, M. Nijhoff, Den Haag 1962, s. 179. Cyt. za polskim
przekładem fragmentów Kryzysu... – E. Husserl, Wybór pism, przeł. S. Walczewska, [w:] K. Święcicka, Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s. 267-268.
6
J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla,
przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 18-19.
7
E. Levinas, Teoria intuicji w fenomenologii Husserla. Fragmenty, przeł. P. Mrówczyński,
[w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, J. Migasiński i I. Lorenc
(red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006, s. 111-112.
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się ze swego pierwszego źródła, prowadzi nas więc ku światu korelatywnemu
względem intuicji, która daje rzeczy same, […] ku światu, który jest przede
wszystkim światem dobra (i zła) i który z tej racji zasługuje na to, aby go nazwać
światem konkretnej ludzkiej egzystencji”8. Ten powrót do pierwotnego źródła
wszelkiego uzasadnienia, do wglądu oraz do oczywistości jest za każdym razem
powrotem do własnego „ja”, które odsłania prawdę o sobie.
Jeśli chodzi o refleksję nad światem życia, w Husserlowskiej fenomenologii
ujmuje się człowieka i jego świat w sposób wolny od naturalistycznego przesądu,
z perspektywy transcendentalnej umożliwiającej uchwycenie istoty tego, co subiektywne. Według Husserla zmianę nastawienia z naturalnego na transcendentalne, zmianę, która daje wgląd w principium życia, umożliwia redukcja fenomenologiczna, a redukcję fenomenologiczną można rozumieć jako akt angażujący całą osobę, samo z kolei przekroczenie nastawienia naturalnego jako przemianę o charakterze egzystencjalno-osobowym. „Odwrócenie – zauważa Paul
Ricoeur – przez które refleksja odrywa się od postawy naturalnej, jest równocześnie – za jednym zamachem […] epistemologiczne i etyczne”9. W świetle takiej
perspektywy nieodzowną od zmiany nastawienia refleksję można potraktować
jako pracę, mającą na celu ćwiczenie specyficznej postawy a samego Husserla
jako kontynuatora antycznej tradycji filozofii pojmowanej jako ćwiczenie się
w mądrości. W tym kontekście P. Hadot ujmuje filozofię jako konwersję, której
cech doszukuje się m.in. w koncepcji redukcji fenomenologicznej. Pisze o tym
następująco: „W starożytności filozofia była przede wszystkim konwersją, czyli
powrotem do siebie, do swej prawdziwej istoty wskutek nagłego wyrwania się
z obłędu nieświadomości. Ten fakt przełomowy stanowi punkt wyjścia rozwoju
filozofii Zachodu. […] Konwersja filozoficzna jest wyrwaniem się i zerwaniem
z tym, co powszednie, swojskie, z fałszywie »naturalną« postawą zdroworozsądkową; jest powrotem do tego, co pierwotne, […] co autentyczne, powrotem do
J. Patočka, Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii
„świata przeżywanego”, przeł. J. Zychowicz, [w:] Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, Z. Krasnodębski, K. Nellen (red.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 43.
9
P. Ricoeur, Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przeł. M. Drwięga,
[w:] Fenomenologia francuska, wyd. cyt., s. 199.
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głębi, do istoty; jest całkowitym rozpoczęciem od nowa i nowym punktem wyjścia, przeobrażającym przeszłość i przyszłość. Te same cechy dają się odnaleźć
w filozofii współczesnej, zwłaszcza w koncepcji redukcji fenomenologicznej”10.
Można dopatrzyć się tutaj nawiązania do koncepcji klasycznej, w szczególności do koncepcji ćwiczenia się w mądrości Arystotelesa. Według Arystotelesa
naturalny cel człowieka stanowi mądrość „a ćwiczenie się w niej jest ostateczną
czynnością, ze względu na którą powstaliśmy”11. Co więcej, zdaniem Stagiryty
„cała Natura jako posiadająca rozum niczego nie czyni na oślep, lecz zawsze
w jakimś celu”12. Husserl podobnie jak Arystoteles określa rozumność jako cechę
konstytutywną człowieka. Zdaniem twórcy fenomenologii, w człowieku objawia
się pęd do racjonalności13, sam zaś rozum jako naturalne światło a zarazem cel
sam w sobie. Fenomenologia nie jest niczym innym niż zachętą do ćwiczenia się
w mądrości (rozumności) i prawdzie będącymi osobowo-egzystencjalnym a zarazem dziejowym celem ludzkości. Jest rozważaniem umożliwiającym zrozumienie własnej osoby jako nosiciela rozumu. Być osobą znaczy wykraczać poza
to, co zmysłowe, to doświadczać pędu ku racjonalności, który stanowi impuls do
nieustannego ćwiczenia się w mądrości. Pęd ten oraz ćwiczenie się w mądrości
ma charakter nieskończony i jako taki pozostaje ideą regulatywną. „Filozofia
jako teoria czyni wolnym, a nie jedynie badaczem, każdego, kto jest filozoficznie
wykształcony. Autonomia teoretyczna pociąga za sobą autonomię praktyczną.
Przewodnim ideałem jest w renesansie człowiek antyczny, który rozumnie
kształtuje siebie opierając się na wolnym rozumie”14. Autonomia mentalna (racjonalna, transcendentalna) pociąga za sobą autonomię osobową – osoba stanowi urzeczywistnienie tej autonomii.
P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 232-233.
11
Arystoteles, Zachęta do filozofii, wyd. cyt., s. 16.
12
Tamże, s. 17.
13
Zob. E. Husserl, Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der
Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik. Texte aus dem Nachlass (1908-1937), R. Sowa und T. Vongehr
(hrsg.), [in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 42, Springer, Dordrecht
2014, s. 225, 243.
14
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Rolewski, Toruń 1999, s. 9-10.
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Nastawienie fenomenologiczne oznacza życie w prawdzie, w nieustannej
samorefleksji i namyśle nad życiowymi celami, wymagające uwolnienia od żywionych przesądów, zajęcia postawy absolutnej odpowiedzialności, autentyczności. W Erste Philosophie… Husserl podkreśla, że „życie filozoficzne jest życiem
z absolutnej samoodpowiedzialności”15. Zdaniem Dana Zahavi samoodpowiedzialne życie, opierające się na oczywistości czyni w ujęciu Husserla możliwym
poszukiwanie transcendentalnego ugruntowania16. Warto w tym kontekście
odwołać się również do komentarza Witolda Płotki, który akcentuje, iż
„w związku z niewystarczalnością racjonalności naukowej, niemiecki filozof
pisze o potrzebie odnowy. Odnowa opiera się na metaforycznym zbudzeniu
z »drzemki dogmatycznej« obiektywizmu i wykształceniu metody, służącej realizacji ideału racjonalności. […] Celem, który Husserl stawia przed człowiekiem
dążącym do odnowy, jest taka forma życia, która byłaby kierowaniem samym
sobą w codziennym życiu ze względu na racjonalne zasady działania”17. Zwrot
w stronę własnego „ja” wiąże się z przemianą sposobu życia. W Erste Philosophie… sam Husserl odwołuje się do Sokratejsko-Platońskiej koncepcji filozofii: „Sokratesa etyczna reforma życia charakteryzuje się przez to, że on zinterpretował prawdziwie spełnione życie jako życie z czystego rozumu”18. W interpretacji Husserla „Sokratejska metoda poznania jest metodą całkowitego wyjaśnienia, wyjaśnienia w sensie powrotu do oczywistości” 19, toteż można ująć zasadniczą intencję tej metody w kategoriach powrotu do oczywistości a w konsekwencji etyczna reforma życia w istocie prowadzi do życia w pełnej jasności20. AkcenE. Husserl, Erste Philosophie (1923/24), Teil 2: Theorie der phänomenologischen Reduktion,
R. Boehm (hrsg.), [in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 8, M. Nijhoff,
Den Haag 1959, s. 197.
16
Zob. D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 92.
17
W. Płotka, Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje, [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, t. II, W. Płotka (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, s. 242.
18
E. Husserl, Erste Philosophie (1923/24), Teil 1: Kritische Ideengeschichte, Elisabeth Ströker
(hrsg.), [in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Schriften, Bd. 6, Felix Meiner Verlag,
Hamburg 1992, s. 9.
19
Tamże.
20
Tamże.
15
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towanie duchowego wymiaru życia człowieka jest zadaniem a zarazem powołaniem filozofa, wypływającym z odpowiedzialnego namysłu nad celem ludzkości
i naturalnymi zdolnościami rozumu. „Wraz z pierwszą koncepcją idei – pisze
Husserl – człowiek stopniowo zaczyna stawać się nowym człowiekiem. Jego
duchowy byt wkracza w rozwijający się ruch kształtowania od nowa (Neubildung). Ruch ten od samego początku posiada charakter komunikatywny, budzi
nowy styl w sposobie życia osób pozostających w kręgu jego oddziaływania, a ci,
którzy tylko rozumieją idee zrodzone w innych osobach, pobudzani są do stawania się nowymi ludźmi. W jego ramach (a następnie również poza nimi)
upowszechnia się szczególny sposób bycia człowiekiem (Menschentum), taki
mianowicie, że żyjąc w skończoności, kieruje się on całym swoim życiem ku
biegunom nieskończoności”21.
W świetle takiego ujęcia fenomenologia jest nie tyle projektem filozofii,
nauką czy metodą, ile szczególną postawą. Fenomenologiczną postawę można
rozumieć jako swoistego rodzaju postawę oglądu duchowego. W taki sposób
ujmuje ją Max Scheler: „[…] fenomenologia – pisze ten filozof – nie jest ani
nazwą jakiejś nowej nauki, ani słowem zastępczym dla filozofii, lecz nazwą postawy pewnego oglądu duchowego, w której można zobaczyć lub przeżyć coś, co
bez niej pozostaje ukryte, a mianowicie królestwo »faktów« szczególnego rodzaju. […] Cele, dla osiągnięcia których jest konieczna ta metoda daje filozoficzna
problematyka świata tak, jak została ona w większej części sformułowana
w ciągu tysiącleci pracy filozofii”22. W rozumieniu Husserla bowiem tworzenie
pojęć rozumiane w sposób właściwy dokonuje się jako tworzenie pewnego duchowego stanu23. „Na pewno – czytamy w Ideach I – tworzenie pojęć […] rozgrywa się spontanicznie, a to, co spontanicznie wytworzone, jest oczywiście
wytworem ducha”24. Dlatego też pisze on o ślepocie na idee jako ślepocie du21
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Fundacja
Aletheia, Warszawa 1993, s. 20.
22
M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, wyd. cyt., s. 73.
23
Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga pierwsza,
przeł. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 75. [Dalej jako
Idee I].
24
Tamże, s. 77.
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chowej, ślepocie spowodowanej działaniem przesądów25. Wolność od przesądów
wyróżniająca fenomenologiczną postawę badawczą przesądza o szczególnym
znaczeniu fenomenologii. Racjonalizm fenomenologii różni się więc zasadniczo
od jego dotychczasowych form. Pisze o tym Max Scheler następująco: „To właśnie radykalnie oddziela filozofię fenomenologiczną od większości form dotychczasowego racjonalizmu, który przyjmował dla ważności swego postępowania
jakiekolwiek pojęcia, formuły, a nawet naukę, po to, aby uzyskać relatywnie jej
założenia lub aby doprowadzić jej wyniki dla niesprzecznego związku. Wyjaśnienie nauki i jej przedmiotów – oto główne zadanie filozofii fenomenologicznej, ale jest nim również wyjaśnienie sztuki, religii, moralności”26.
Według Husserla, pomijać konstytuującą rolę subiektywności oznacza pozostawać w duchowym zaślepieniu, bowiem jak stwierdza Husserl „pod działaniem (durch) przesądów niektórzy stali się niezdolni do przeniesienia na teren
sądzenia (Urteilsfeld) tego, co posiadają w swym polu naoczności. […] Nadal
widzą idee, istoty, operują nimi w myśleniu, wydają też sądy dotyczące istoty –
tylko że ze swego stanowiska epistemologicznego zaprzeczają ich istnieniu.
Oczywiste dane są cierpliwe, pozwalają by je teorie w swych enuncjacjach odrzucały, pozostają jednak tym, czym są. Obowiązkiem teorii jest dostosowywać
się do tych danych”27. Fenomenologia natomiast, której celem jest opis konkretnego życia świadomościowego, realizuje cel teorii poznania i obejmuje jego całość, ale również jako filozofia transcendentalna wyjaśnia istotę poznawczej korelacji między podmiotowością i obiektywnym światem. Projektowi filozofii
wolnej od jakichkolwiek dogmatycznych presupozycji odpowiada sposób fenomenologicznego badania, będący rodzajem przeżycia źródłowego, nie skażonego
naturalistycznym przesądem, swoistym czerpaniem ze źródła. Fenomenologiczne badanie jest niejako czerpaniem z samego źródła, opisem miejsca styku, kontaktu przedmiotu i przeżycia umożliwiającym uzmysłowienie konstytucyjnej
funkcji subiektywności, uzmysłowienie możliwości – zgodnego z rozumem
i otwartego na idee – życia zgodnego z rozumem, to znaczy życia w prawdzie.
Tamże, s. 74.
M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, wyd. cyt., s. 74.
27
E. Husserl, Idee I, wyd. cyt., s. 74.
25
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Odwołajmy się w tym kontekście do słów Maxa Schelera: „[…] pierwszym, co
musi posiadać ugruntowana na fenomenologii filozofia, jako podstawowy charakter, jest najbardziej żywy, intymny i bezpośredni kontakt przeżycia ze światem,
to znaczy z rzeczami, o które właśnie chodzi. I to z rzeczami tak, jak one się
dają bezpośrednio w przeżywaniu, w akcie przeżywania, jak w nim i tylko w nim
samym się znajdują. Filozof – fenomenolog spragniony bytu w przeżyciu będzie
szukał pokrzepienia zawsze i tylko przy samych źródłach, z których wytryskają
treści świata. Jego uważne spojrzenie zmierza na miejsce styku przeżycia
i przedmiotu świata”28.

2. Namysł nad istotą ducha jako cel filozofowania
Samo życie w prawdzie okazuje się życiem zgodnym z rozumem, życiem,
którego – odwołując się do słów Husserla zawartych w Kryzysie… – transcendentalno-konstytucyjny horyzont (a nawiązując do koncepcji klasycznej racjonalno-duchowy wymiar) zostaje odsłonięty. Badanie fenomenologiczne wiąże
się z postawą i wysiłkiem zagłębiania się (wżynania) w to, co ukryte, ściślej mówiąc, odsłaniania rozumu ukrytego w człowieku i dziejach. W Kryzysie… Husserl pisze o ukrytym rozumie, który nadaje sens wszystkiemu, co jest. „Transcendentalna fenomenologia – komentuje Stanisław Judycki – odkrywając ukryty
logos historii konstytucji, oznacza początek prawdziwej historii transcendentalnej subiektywności. Jest etapem dziejów, od którego zaczyna się powrót rozumu
do siebie samego, gdyż przez transcendentalną fenomenologię subiektywność
konstytuująca świat uzyskuje pełną samoświadomość. Jest tak dlatego, że przecież fenomenologia jest tylko etapem w rozwoju subiektywności”29.
Dla rozważań podejmowanych w niniejszym artykule kluczową kwestią
okazuje się pogląd Husserla, który nawiązując w Kryzysie… do koncepcji świata
M. Scheler, Postawa fenomenologiczna, wyd. cyt., s. 74.
S. Judycki, Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990, s. 219.
28
29
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antycznej Grecji, ujmuje otaczający człowieka świat jako „pojęcie należące wyłącznie do sfery duchowej” związane z „faktem, że zawsze żyjemy w jakimś otaczającym nas świecie, do którego odnoszą się wszelkie nasze troski i poczynania,
[…] faktem czysto duchowym”30. Podkreśla przy tym, iż za temat swych badań
obiera „ducha jako takiego” i nie widzi „żadnych powodów, które nakazywałyby
odwoływać się do wyjaśnień innych niż czysto duchowe”31. Życie człowieka jest
dlatego faktem duchowym, ponieważ człowiek jest nosicielem absolutnego rozumu. Mając na uwadze dotychczasowe filozoficzne rozważania dotyczące ducha, stwierdza, iż prowadzą do nastawienia, które umożliwia prawidłowe rozpatrzenie tematu duchowej Europy jako problemu czysto humanistycznego, jako
problemu historii ducha32. Pisze w tym kontekście o immanentnej teleologii,
która – wrodzona Europie dzięki filozofii mającej swój początek w antycznej
Grecji – tworzy jej duchową postać. To właśnie idea immanentnej teleologii
przesądza ostatecznie o duchowym wymiarze europejskiego sposobu myślenia
i działania, uwidaczniając się jako „początek rozwoju nowej epoki ludzkości
[…], która chce i potrafi żyć jedynie w swobodnym kształtowaniu swego bytu
(Daseins), swego historycznego życia w oparciu o idee rozumu, o nieskończone
zadania”33. Wraz z tą ideą oprócz naturalnego namysłu nad życiem człowieka
i otaczającym go światem pojawia się w myśleniu nowy, odwołujący się do idei
rozumu motyw transcendentalny.
Nawiązując do Kanta, Husserl stwierdza, że począwszy od myśli filozofa
z Królewca „dysponujemy niezależną teorią poznania, która ze swymi roszczeniami do właściwej naukom przyrodniczym ścisłości chce być podstawową ogólną nauką o duchu”34. Tworząc projekt fenomenologii transcendentalnej jako
urzeczywistnienia idei takiej nauki, Husserl demaskuje przesądy europejskiego
myślenia i zmierza do rozjaśnienia przyczyn kryzysu człowieczeństwa. Akcentuje przy tym potrzebę zrozumienia istoty ducha oraz wyjaśnienia niejasności stoE. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 15.
Tamże.
32
Por. Tamże, s. 15-16.
33
Tamże, s. 17.
34
Tamże, s. 46.
30
31
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sunku między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi. Zdaniem niemieckiego filozofa bowiem, tylko w czystym poznaniu humanistycznym naukowiec
nie naraża się na „zarzut skrywania przed sobą swej własnej działalności”, skrywania generującego przesądy zniekształcające jego osobę i duchowe życie35. Fenomenologia podobnie jak nauki humanistyczne jest nauką o duchu, dodajmy,
specyficzną nauką o duchu, to znaczy czystą nauką, wolną od naturalistycznych
uprzedzeń, nauką uniwersalną i samodzielną, która daje wgląd w istotę czystej
humanistyki, a właściwie rozumiana obejmuje w sobie również nauki przyrodnicze: „Humanistyka jako nauka obejmująca cały świat duchowy ma za swój temat
wszystkie osoby, wszystkie rodzaje osób i ich dokonania, ich wytwory, które
tutaj są nazywane wytworami kultury, w takiej też mierze obejmuje również
nauki przyrodnicze oraz przyrodę tych nauk, przyrodę samą w sobie, przyrodę
jako realność. Jednakże obiektem zainteresowania określającego każde życie
osobowe (które tylko w wyjątkowych przypadkach jest życiem przyrodnika) nie
jest przyroda »sama w sobie«, odkrywana przez nauki przyrodnicze (dająca się
odkrywać), lecz przyroda wolna od wszelkiej teorii, zjawiająca się za każdym
razem tak lub inaczej rozumiana, czyli taka, jaka właśnie występuje w osobowym
życiu społeczności ludzkiej i określa je w każdorazowej praktyce”36. Z tej racji
przyroda jest „tylko pozornie samodzielna”, a nauki przyrodnicze zakładają nauki o duchu, jako że prawdziwa przyroda w sensie nauk przyrodniczych jest
„wytworem badającego przyrodę ducha”37. W ten sposób „nauka o przyrodzie
należy do szerszego zakresu personalistycznej nauki o ludzkości”38.
Nauki przyrodnicze jednak zapoznają fakt swego duchowego pochodzenia,
ulegając naturalistycznym przesądom, ujmującym całą rzeczywistość na wzór
obiektywnej przyrody i tym samym bezprawnie podnoszącym to, co pochodne,
do rangi tego, co pierwotne39. „Człowiek zajmujący postawę naturalną (der natuTamże, s. 48.
E. Husserl, Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dualizm i psychologia psychofizyczna, [w:] Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Z. Krasnodębski (red.),
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 58.
37
Por. E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 48.
38
Zob. E. Husserl, Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, wyd. cyt., s. 71.
39
Zob. Tamże, s. 53, 54.
35
36
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rliche Mensch), w szczególności badacz-przyrodnik – pisze – nie zauważa tych
ograniczeń, nie zauważa, że wszystkie jego wyniki są zaopatrzone pewnym
wskaźnikiem, który jest oznaką ich relatywnego jedynie sensu. Nie zauważa, że
naturalne nastawienie nie jest jedynym możliwym, że dopuszcza skierowania
spojrzenia, dzięki którym uwydatnia się absolutna konstytuująca przyrodę świadomość, do której wszelka przyroda musi być relatywna na mocy z istoty płynącej odpowiedniości (Wesenskorrelation) pomiędzy tym, co konstytuujące, a tym,
co konstytuowane”40. Co więcej, nie tylko przyrodoznawstwo z charakterystycznym dlań naturalistycznym zafałszowaniem zniekształca obraz osoby i jej duchowego (świadomościowego życia), lecz także „humaniści zaślepieni naturalizmem […] w ogóle zrezygnowali z samego postawienia problemu czystej i uniwersalnej humanistyki, nauki o istocie ducha jako takiego, nauki, która śledziłaby bezwarunkowo ogólne prawa i elementy duchowości, w celu uzyskania wyjaśnień naukowych w sensie absolutnie definitywnym”41. Dopiero w świetle fenomenologicznej perspektywy badawczej, prawdziwe, autentyczne i duchowe życie
osoby jako przedmiot zainteresowania teoretycznego nie ulega zafałszowaniu,
lecz w wyniku rzetelnego, źródłowego i wolnego od jakichkolwiek odniesień
namysłu, namysłu wolnego od naturalistycznych konotacji, badane jest jako
życie subiektywności w sobie i dla siebie. Fenomenologia zmierza tym samym
do uwyraźnienia nastawienia par excellence humanistycznego, jakim jest nastawienie personalistyczne, nakierowane na życie osoby i kierujące nią motywacje.
To właśnie nastawienie personalistyczne otwiera drogę do wyjaśnienia konstytuującej funkcji subiektywności w świetle idei teleologii, do wyjaśnienia istoty
transcendentalności, wyjaśnienia na podstawie przenikającej wszelki byt teleologii. Husserl pisze w tym sensie o cofnięciu się „od uniwersalnej, swoiście historycznej, zrelatywizowanej do osoby refleksji nad światem, odbywającej na gruncie zastanego świata, na grunt absolutny, na grunt subiektywności transcendentalnej”42.
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga druga, przeł.
D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 254-255.
41
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 15.
42
E. Husserl, Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, wyd. cyt., s. 74.
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W ten sposób wyjaśnienie korelacji subiektywności ze światem, dokonujące
się w perspektywie nastawienia transcendentalnego umożliwia namysł nad istotą
ducha stanowiący cel naukowego badania. I to właśnie „w tym nastawieniu –
stwierdza niemiecki filozof – udało się zbudować absolutnie samodzielną naukę
o duchu w formie konsekwentnego samozrozumienia i zrozumienia świata jako
dokonania duchowego”43. Nie może zatem dziwić fakt, ze dzięki namysłowi nad
sposobem uchwycenia istoty ducha Husserl tworzy projekt fenomenologii transcendentalnej. Autor Kryzysu… w pracy tej pisze wprost, iż „wypracowanie rzeczywistej metody uchwytywania podstawowej istoty ducha w jego intencjonalnościach i konsekwentnego rozbudowywania w nieskończoność analizy ducha
doprowadziło do transcendentalnej fenomenologii”44. Fenomenologię wyróżnia i
znamionuje szczególny typ racjonalizmu, który Husserl określa w następujący
sposób: „Ratio, o której teraz jest mowa, nie jest niczym innym jak rzeczywiście
uniwersalnym i rzeczywiście radykalnym samozrozumieniem ducha w formie
uniwersalnej, odpowiedzialnej nauki, uprawianej w zupełnie nowym modus naukowości, w którym jest miejsce dla wszelkich dających się pomyśleć pytań,
pytań o byt i pytań o normę, pytań o tak zwaną egzystencję. […] Intencjonalna
fenomenologia po raz pierwszy uczyniła ducha jako takiego polem systematycznego doświadczenia i nauki […]. Dopiero transcendentalna fenomenologia
przyniosła światło – dzięki swemu punktowi wyjścia i dzięki swym metodom”45.

PHENOMENOLOGY AND DIMENSION OF SPIRITUAL LIFE
Summary
The aim of the article is to demonstrate that Husserl’s phenomenology as a science involves
problems connected with essence of spiritual life. The spiritual dimension is an important context
in the reading of Husserl’s work. This problem affects the specificity of Husserl’s thought and
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 49.
Tamże.
45
Tamże, s. 49-50.
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manner of philosophizing. According to Husserl, the fundamental task of philosophy concerns
the sphere of spirit and its evolution. In correspondence with the question of the essence of spirit,
Husserl’s phenomenology is presented in the perspective of two threads. First, the author consider
the problem of spiritual life taken as a life in truth; secondly, a reflection over essence of spirit is
understood as a purpose of philosophizing.
Key words: Edmund Husserl, phenomenology, life in truth, essence of spirit
Słowa kluczowe: Edmund Husserl, fenomenologia, życie w prawdzie, istota ducha

Bibliografia
Arystoteles, Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, [w:] tenże: Zachęta do filozofii. Fizyka, przeł. K.
Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Derrida J., Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B.
Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.
Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa
2003.
Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine
Einleitung in die phänomenologische Philosophie, W. Biemel (hrsg.), [in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 6, M. Nijhoff, Den Haag 1962.
Husserl E., Erste Philosophie (1923/24), Teil 1: Kritische Ideengeschichte, Elisabeth Ströker (hrsg.),
[in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Schriften, Bd. 6, Felix Meiner Verlag,
Hamburg 1992.
Husserl E., Erste Philosophie (1923/24), Teil 2: Theorie der phänomenologischen Reduktion, R.
Boehm (hrsg.), [in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 8, M. Nijhoff,
Den Haag 1959.
Husserl E., Fenomenologia i antropologia, przeł. S. Walczewska, „Archiwum Historii Filozofii i
Myśli Społecznej” 32, 1987.
Husserl E., Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik. Texte aus dem Nachlass (1908-1937), R. Sowa und T. Vongehr (hrsg.),
[in:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 42, Springer, Dordrecht
2014.
Husserl E., Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga pierwsza, przeł. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

Agnieszka Wesołowska

190

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga druga, przeł. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Fundacja Aletheia,
Warszawa 1993.
Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Rolewski, Toruń 1999.
Husserl E., Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dualizm i psychologia
psychofizyczna, [w:] Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Z. Krasnodębski (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Husserl E., Wybór pism, przeł. S. Walczewska, [w:] K. Święcicka, Husserl, Wiedza Powszechna,
Warszawa 2005.
Judycki S., Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda
Husserla, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1990.
Levinas E., Teoria intuicji w fenomenologii Husserla. Fragmenty, przeł. P. Mrówczyński, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, J. Migasiński i I. Lorenc
(red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.
Patočka J., Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii „świata
przeżywanego”, przeł. J. Zychowicz, [w:] Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne,
Z. Krasnodębski, K. Nellen (red.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
Płotka W., Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje, [w:] Wprowadzenie do
fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, t. II, W. Płotka (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014.
Ricoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przeł. M. Drwięga, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, J. Migasiński i I. Lorenc
(red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.
Scheler M., Postawa fenomenologiczna, przeł. J. Machnacz, [w:] Fenomenologia, J. Machnacz
(red.), Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1990.
Zahavi D., Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

dr Agnieszka Wesołowska – Instytut Filozofii WNS UŚ w Katowicach

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVIII/1

Białystok 2016

KATARZYNA POPEK
(Łódź)

UWIKŁANIE BOHATERA W MIT
– DROGI DUCHOWEGO WYZWOLENIA

„Wybieram sceny, wycinam je; może właśnie to drzewo, ten kwiat? Mogłyby znaleźć się gdzie indziej. A może to wszystko jest kłamstwem – ta całość,
która mnie porywa, lecz której każda część, wzięta oddzielnie, mi się wymyka.
Jeżeli mam ją uznać za prawdziwą, chcę przynajmniej dosięgnąć jej całej w jej
najbliższej cząstce. Odrzucam ogromny krajobraz, ograniczam go, ścieśniam do
tej gliniastej plaży i tego źdźbła trawy (…)”1.
Przywołując wspomnienia ze swoich podróży Claude Lévi-Strauss stwierdza w swojej zadumie, że świadczą one „na dwóch biegunach zbytku i nędzy
o absurdalności stosunków, jakie człowiek godzi się utrzymywać ze światem lub
raczej jakie mu się w coraz większym stopniu narzuca”2. Według Jean. Jacques
Rousseau, „człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach. Za pana
innych uważa się ten, kto nie przestaje być większym od nich niewolnikiem”3.
Już zatem na poziomie stosunków społecznych dostrzegamy z jednej strony
pewne skrępowanie, z drugiej zaś swoiste „umocowanie” człowieczeństwa. Jak

C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Łódź 1992, s. 332.
Tamże, s. 119.
3
J. J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. B. Strumiński, Warszawa 1966, s. 9.
1
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dalej pisze autor Umowy społecznej, „(…) ład społeczny jest prawem świętym,
które służy za podstawę dla wszystkich innych. Jednakże prawo to nie pochodzi
bynajmniej z natury; opiera się więc na układach. Trzeba wiedzieć, jakie są te
układy”4. Można powiedzieć, że po prostu trzeba znać prawdę, trzeba o nią zabiegać, aby wiedzieć, jak się po tym świecie poruszać. Jakże aktualne są w tym
kontekście słowa zaczerpnięte z Biblii: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Czy więc tylko prawo społeczne może być święte? Chociaż może wszystko
się do niego sprowadza: mit, sztuka, religia… (por. Ernst Cassirer). Zjawisko
manifestacji świętości i sposobu przejawiania się sacrum zostało opisane przez
Mircea Eliadego, który określił je mianem hierofanii. Według tego filozofa,
myślenie symboliczne jest „konsubstancjalne z ludzkim bytem – wyprzedza mowę i język dyskursywny. Symbol odsłania pewne strony rzeczywistości – najgłębsze – które opierają się wszelkim innym środkom poznania. Obrazy, symbole,
mity nie są nieodpowiedzialnymi wytworami psychiki; spełniają pewną funkcję –
obnażania najskrytszych modalności bytu. Dlatego właśnie zbadanie ich pozwala
nam lepiej poznać człowieka po prostu człowieka…”5.
W pracy tej, stanowiącej ramowe studium bohaterstwa i nieraz zwodniczej
ofiarności mitycznych dobroczyńców ludzkości, pragnę przyjrzeć się m.in. postaci tytana Prometeusza. Wglądu tego dopełni odwołanie do tradycji Starotestamentowej i do Nowego Testamentu, w którym ostatecznie spełniają się, zawarte już w tradycji pogańskiej, tajemnicze proroctwa i wcześniejsze zapowiedzi.
W Biblijnej próbie posłuszeństwa, przed jaką Bóg stawia Abrahama, nakazując
mu zabicie Izaaka, ostatecznie Anioł Pański powstrzymuje patriarchę i zwalnia
go z nakazu ofiarowania umiłowanego syna; w zamian przyjmuje zwierzęcą ofiarę. W znaku tym chrześcijanin może dostrzec również daleko idącą analogię
odwołującą się do przygotowania się Boga do poświęcenia własnego Syna (przez
zaniechanie ofiary z Izaaka).
Kierkegaardowa interpretacja zadania powierzonego Abrahamowi, jako
„rycerzowi wiary”, ze szczególnym namaszczeniem ukazuje wewnętrzną walkę
wiernego sługi Bożego i zatroskanego rodzica. Opisane w Bojaźni i drżeniu we4
5

Tamże, s. 10.
M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 33.
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wnętrzne zmaganie Ojca Nardów polega, według Kierkegaarda, na podwójnym
wyzwaniu: rezygnacji z zakorzenienia w ogóle etycznych norm, jak i na „absurdzie wiary”, która w szczególny sposób wywyższa jednostkę. Ostatecznie Abraham zostaje „zbawiony” już za życia, ponieważ nie tylko zachowuje całkowitą
wierność Bogu, ale również w cudowny sposób odzyskuje swojego syna.
Powracając do kanonicznej interpretacji przekazu Biblijnego, zauważmy
jeszcze, że męka i śmierć Jezusa Chrystusa, zgodnie z chrześcijańskim paradygmatem stają się kwintesencją głębokiego przebłagania za grzechy wszystkich
ludzi. Od tej pory wszelkie inne ofiary (oczywiście oprócz ekspiacyjnego cierpienia), w tym zwłaszcza ofiary ze zwierząt, są nie tylko niepotrzebne, ale i wątpliwe. Zawieszając ten „wegetariański” wątek zaraz po jego omówieniu i pozostawiając go w sferze mitu, w kolejnych paragrafach pracy podążymy m.in. tropem
Maxa Webera. Pozostając na gruncie mitu, opowiemy o praktykowaniu przez
ludzi wyznawanej religii, ich wierzeniach i wewnętrznych zmaganiach. Teraz
jednak, stopniowo zagłębiając się w mityczną atmosferę – poszukamy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule następującego paragrafu.

1. Gdzie się podziali mityczni bohaterowie?
Poszukując wyjaśnienia terminu „bohater” w Modi memorandi. Leksykonie
kultury pamięci, czytamy m.in. takie słowa: „powiązanie bohatera z mitem sprawia, że postać bohatera (herosa) wiąże się z różnymi kosmogoniami i podobnie
jak one ulega rozpadowi lub się odtwarza, jest różnorodna, wieloraka i nietrwała”6. Zadaniem poniższego studium jest zbadanie śladów prawdziwego bohaterstwa w dzisiejszym świecie, we współczesnych ludziach. Konkretni ludzie też są
przecież nietrwali, podobnie jak ich ideały. Chyba jednak nie można zaprzeczyć,
że życie, które rozumie się w sensie pielgrzymki czy podróży jest wartością o tyle
istotną, o ile potrafimy w nim się odnaleźć jako charyzmatyczni wojownicy dnia

P. Czapliński, S. Obirek, Bohater, w: M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014, s. 67.
6
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codziennego. Bohater jest w tej pracy rozumiany przede wszystkim jako –
w szczególny sposób – wybrany (zwłaszcza sensie Biblijnym: „(…) wielu jest
powołanych, lecz mało wybranych” – Mt 22, 14) i zwycięski w swych życiowych
potyczkach etyczno-estetycznych, obrońca dobra, piękna i prawdy. Jest on niejako błędnym rycerzem walczącym o wielkie ideały bez żadnej obietnicy nagrody
w doczesnym życiu7. Sens tego bohaterskiego posłannictwa tłumaczy Alfred
Schütz w swoim artykule pt. Don Kichot i problem rzeczywistości: „Ten, kto poświęca się błędnemu rycerstwu, musi być prawnikiem i znać prawa osób i własności; musi być teologiem, by móc uzasadnić chrześcijańskie zasady, które głosi; także lekarzem, szczególnie zielarzem, żeby móc przygotować flaszkę balsamu Fierabrasa, którego kilka kropel ożywia rycerza przerąbanego w pół, jeśli
tylko części ciała zostaną złożone, zanim krew zakrzepnie; musi być astronomem, by widzieć w nocy ile czasu upłynęło i w jakiej części świata się znajduje;
musi potrafić podkuć konia, naprawić siodło, musi umieć pływać. Ale przede
wszystkim musi być strażnikiem prawdy, choć jej obrona może go kosztować
życie”8.
Być może najprawdziwsi bohaterowie mieszkają w nas samych i w szczególnych okolicznościach budzą się do heroicznych czynów? To właśnie powinność w odróżnieniu od obowiązku, wskazuje właśnie na działający podmiot.
Stąd, wychodząc od analizy na przykład etyki Kanta, zauważamy bliższe pokrewieństwo pomiędzy supererogacją i w jakiś sposób implikującą ją powinnością,
niż pomiędzy supererogacją i obowiązkiem9. Wskazując na teleologicznomoralne źródła supererogacji, należałoby przede wszystkim, za Andrzejem
M. Kaniowskim, zwrócić uwagę na Nowotestamentowe przykazanie miłości
Boga i miłości bliźniego. Wszystkie inne Biblijne przykazania sprowadzają się
właśnie do tego jednego. Jest to w pewnym sensie przykazanie podwójne, ponieważ miłość okazaną ludziom przejawiamy na cześć naszego Stwórcy. Z dru7
Por. K. Popek, Wymiary błądzenia kulturowego w kontekście nieustannego poszukiwania własnej drogi życiowej. Inspiracje postawą Don Kichota wśród młodzieży, w: „Youth Policy: Problems
and Prospects”, No. 5, Drohobycz – Przemyśl 2014.
8
A. Schütz, Don Kichot i problem rzeczywistości, przeł. D. Lachowska, „Literatura na świecie”, nr 2 (163), 1985, s. 249.
9
A. M. Kaniowski., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, Warszawa 1999, s. 15.
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giej strony miłość do bliźniego jest zawsze zapośredniczona przez miłość do
Boga. Dopiero kochając Boga, możemy dokonywać czynów supererogacyjnych,
chwalebnych. Żadne inne, ziemskie prawo nie skłoni nas do takiej ofiarnej miłości, jakiej jest nas w stanie nauczyć tylko przykazanie Chrystusowe. Supererogację tłumaczy się w odniesieniu do Biblii jako „wypłacanie ponad należność”,
o czym opowiada przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, który jako jedyny,
zupełnie nie zobowiązany do pomocy napadniętemu przez zbójców człowiekowi, daje mu odzienie, wiezie do gospody i tam pielęgnuje. Kiedy następnego
dnia wyrusza w dalszą drogę, nakazuje gospodarzowi „mieć staranie” o rannym,
i obiecuje wynagrodzić mu wszelkie poniesione koszty10.
Może jednak prawdziwym bohaterem staje się człowiek już na gruncie wewnętrznej walki o własną duszę, zabiegając przy okazji o zbawienie innych dusz
i nikogo krzywdząc, nikogo nie zwodząc – mówiąc prawdę o sobie całym swoim
życiem – żyjąc zgodnie z przekonaniem? „Fakty, które obejmuje pojęcie animy
[przyjęte przez Junga obrazowe pojęcie duszy], stanowią najbardziej dramatyczną część nieświadomości. Treść tę można opisać w racjonalnym języku naukowym, jednakże w ten sposób żadną miarą nie wyrazimy jej żywej istoty”11.
Z tego powodu Jung celowo wybiera „mitologiczny i dramatyzujący punkt widzenia i odpowiadający mu sposób opisu, ponieważ swój przedmiot – żywe procesy psychiczne – ukazują one nie tylko plastyczniej, lecz także dokładniej niż
abstrakcyjny język nauki, która często kokietuje nas myślą, że pewnego pięknego
dnia jej pojęcia będzie można zastąpić algebraicznymi równaniami”12. „Anima
jest personifikacją nieświadomości. (…) Wydaje się jak gdyby nieświadomość
miała dwie ręce, z których jedna robi zawsze coś przeciwnego niż druga”13.
W baśni opowiadanej przez Junga, anima (dusza bohatera, o którą ten walczy),
występująca pod postacią uwięzionej księżniczki, zarazem chciałaby, jak i nie
chciałaby być uwolniona14.
Tamże, s. 25.
C. G. Jung, Archetypy i symbole, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 75.
12
Tamże. W psychologii Junga męskim odpowiednikiem animy (duchowego pierwiastka
u mężczyzn) jest animus (duchowy pierwiastek u kobiet).
13
C. G. Jung, dz. cyt., s. 469.
14
Tamże, s. 468-469.
10
11
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Mit okazuje się niezbędnym dopełnieniem logosu oraz bezpośrednią, choć
jakże nieoczywistą, furtką do zrozumienia nawet najtrudniejszej zagadki. Swoje
rozwiązania przedstawia jednak w postaci obrazów, a nie tak jak logos za pomocą
analizy i syntezy pojęć języka, matematyki i dialektyki15. Podobnie jak Chrystus
ukazywał skomplikowane prawdy za pomocą prostych przypowieści, tak też
Platon posługiwał się mitem, by wyjaśnić na przykład, czym jest „idea duszy”.
Powołując się na Hirscha, Giovanni Reale zauważa, że myśl (logos) odkrywa
jakby swoją niemoc – nie jest bowiem w stanie pojąć idei duszy. Idea jest bytem
niezmiennym, podczas gdy dusza jest żywa i zmienna; tylko mit może udźwignąć tę trudność16.
Chociaż każda dusza ma to samo pochodzenie i tę samą naturę, droga każdej z nich jest inna. Zapewne wiele dusz nie rozwinie uśpionego w nich potencjału, niektóre dusze zostaną wbite w błoto ziemi i nie będą już nawet mogły
marzyć o wyzwoleniu, a tylko bardzo nieliczne dusze – mocą prawej woli – wielokrotnie wzrosną. Ten sugestywny szkic dróg, jakimi pójść może dusza, z pewnością nie jest kompletny. Nie znamy bowiem Boskich wyroków. Dlaczego Bóg
dopuszcza, że niektórzy są najpierw grzesznikami, a następnie czyni ich świętymi i jak wiele – jeśli coś w ogóle – zależy od człowieka? Wydaje się, że gdyby nie
było z naszej strony żadnej współpracy z ofiarowanymi łaskami, nie byłoby też
naszego rozwoju i zmarnowalibyśmy talenty. Czy jednak wola świętego nie jest
raczej „zniewolona”, w sensie całkowitego, choć wprzód upragnionego, „uzależnienia się” od łaski? Być może dopiero dzięki ofiarowanemu za wcale nie większych grzeszników męczeństwu mamy szansę oczekiwać na prawdziwe odkupienie?

G. Reale, Przekaz filozoficzny za pośrednictwem mitu i koncepcja wolności u Platona, w:
„Człowiek w Kulturze”, nr 9: Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997, s. 45.
16
Tamże, s. 43.
15
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2. Uwikłanie w mit i zniewolenie sztuki
Najpierw zastanówmy się jednak przez chwilę nad losami mitycznych dobroczyńców ludzkości, którzy kierowali się szczególnie odczuwanym posłannictwem i podejmowali różne ofiary. Jedną z takich postaci jest – może paradoksalnie – grecki Pan, pasterz, ale również postać bardzo tajemnicza – jedyny bóg,
który, według tradycji greckiej, umarł. Czy można go nazwać kozłem ofiarnym
Olimpu? Tajemniczy głos, który rozległ się podczas morskiej wyprawy i zwrócił
do mitycznego, choć niepozornego sternika okrętu, Tamusa, zgodnie z jedną
z wersji mitu, symbolicznie ogłosił śmierć Pana. Był to również graniczny czas,
w którym podobno zamilkła pytyjska wyrocznia, co w sumie uznano za śmierć
pogaństwa i sztuki. Według innej, może mniej spektakularnej wersji, którą tutaj
w zasadzie pominiemy to nie Pan umarł, lecz „na którejś z wysepek Paksoj odprawiał się doroczny obrzęd ku czci Tamuza, orientalnego bóstwa zamierającej
i na wiosnę zmartwychwstającej przyrody i (…) z lasu na wysepce dobiegało do
okrętu wołanie: (…) „Tamuz, Tamuz, Tamuz wszechwielki umarł”17. Greckie
pammegas (wszechwielki) przetłumaczono zaś opacznie jako „Pan wielki”. Nas
jednak pociąga swoiste udziwnienie tej opowieści związane z pewnym kresem,
bo w – rzeczywistej czy nawet domniemanej – śmierci Pana nieodzownie tkwi
jakaś tajemnica. Czyż tak samo nie jest ze sztuką? Niby nic jej się nie stało,
a jednak „w okowach” filozofii, odbija się gorzkim echem i staje się jeszcze bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek…
Jak pisze Zygmunt Kubiak w Literaturze Greków i Rzymian: „Wieść zanotowana przez Plutarcha szła po Europie wiek za wiekiem, niepokojąc niejednego
z ludzi. Szczególnie często ją wspominają do dziś Anglicy, u których fraza ‘Pan
wielki umarł’ nieraz znaczy: ‘Sztuka umarła’”18. Postać Pana jest także wspominana w Moraliach Plutarcha, skąd dochodzą nas słuchy, że ów Pan „(…) śpiewa
jedną z pieśni przez siebie ułożonych”19. Zdaniem Plutarcha Pan żył prawie
tysiąc lat. Można by rzec, parafrazując zawartą w tytule pracy Filozoficzne znieZ. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 61.
Tamże, s. 60.
19
Plutarch, Moralia, t. II, przeł.. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988, s. 246.
17
18
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wolenie sztuki jakże przewrotną myśl przewodnią Arthura Danto, że jeśli filozofia czy religia usiłują zniewolić sztukę (trzecią z Heglowskiej triady), jednocześnie przyznają, że sztuka jest niebezpieczna. I oto zniewolona otrzymuje nadprzyrodzoną moc, ponieważ jej nimb przesłania dialektyczne zabiegi filozofów
i autorów teodycei.
Czy rzeczywiście sztuka „niczego nie czyni”? Jak zauważa Danto, możemy
domniemać, że sztuka jest bezsilna, bowiem na przykład poezja stanowi po prostu zapowiedź albo uwieńczenie różnych wydarzeń, lecz nie jest żadnym ich
impulsem sprawczym. Podążymy teraz tropem autora Filozoficznego zniewolenia
sztuki. Otóż – jak ten zauważa – powołując się na Hegla, sztuka, obok religii,
występuje na ostatnich szczeblach wędrówki ducha. (Obrazowe może tu być
porównanie dzieła sztuki oddającego hołd jakiemuś doniosłemu wydarzeniu
historycznemu do nagrobka, upamiętniającego zmarłego.) Nawet bardzo sugestywne obrazy można przecież potraktować jedynie jako dekorację życia codziennego. Dlaczego więc zgodnie z politycznym przekonaniem sztuka może
być niebezpieczna? Pozór skuteczności sztuki jest ufundowany przez usiłowania
stłumienia przez historię sztuki swego przedmiotu badań. Przedmiot neutralizowania musi być niebezpieczny w zamyśle neutralizatora. Istnieje więc konieczność dogłębnej analizy zniewalających sztukę teorii dla określenia, czy jest
ona rzeczywiście niebezpieczna.
Wyraz Platońskiej estetyki daje o sobie znać w konflikcie pomiędzy sztuką
i estetyką. Sztuka to tutaj tworzenie pozorów pozorów (podwójnie oddalające od
filozofii). Według Danto, filozofia chroniła Platona przed sztuką, zaś Sartre’a
sztuka chroniła przed egzystencjalną przypadkowością. U Platona filozofia
i sztuka występują w opozycji do wiedzy praktycznej. Sztuka nie ma żadnej mocy, ponieważ jest zamknięta w sferze zjawisk drugiego stopnia. Można uznać, że
celem Platona było pozbawienie sztuki wszelkiej mocy sprawczej. Dyskredytacja
uczuć dokonuje się bowiem w imię rozumu, natomiast dyskredytacja rozumu
w imię uczuć (por. Arystofanes, Chmury). Niebezpieczeństwo sztuki przejawia
się tymczasem właśnie w powodowanej przez nią niemocy.
Arthur Danto rozważa, czym byłaby filozofia bez sztuki, jeśli cała filozofia
Platona opiera się na stosunku filozofii do sztuki. Możemy mówić o dwóch
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etapach Platońskiego ataku: o wypracowaniu ontologii, w której rzeczywistość
byłaby uodporniona na sztukę (efemeralizacji) oraz o maksymalnym zracjonalizowaniu sztuki (utożsamieniu rozumu z pięknem i piękna z racjonalnością, por.:
Nietzsche); ten drugi etap można też określić jako swoiste „przejęcie”. Czy jednak można traktować sztukę jako „niezręczną filozofię”? Rozpatrując tę kwestię,
zwróćmy przy okazji uwagę na zależność filozofii od nauki w okresie pozytywizmu (na wzór Platońskiej zależności sztuki od filozofii). Czy więc i filozofia
niczego nie czyni?
Kantowską bezinteresowność sądów smaku można zaś potraktować jako
metaforę braku troski i zainteresowania sztuką. Dostrzeżemy to, kiedy „celowość bez celu” odniesiemy do jakiegoś obrazowego przedstawienia w sztuce,
z którego jednak nie można mieć żadnego użytku (tu znów pojawia się nawiązanie do myśli Platońskiej). Również Schopenhauer patrzył na sztukę „czystym
okiem”. Zalecana przez niego kontemplacja poza czasem miała uwalniać od
cierpienia – rzeczywiście lub chociaż pozornie. Według Santayany natomiast,
piękno to zobiektywizowana przyjemność rozumienia sztuki (bardziej kontemplowana niż odczuwana).
Danto, zainspirowany problemem etycznego dystansu między postawami
estetycznymi a praktycznymi (por. Bullough), zadaje pytanie o to, czym jest
dobra sztuka i jakie ma zastosowanie. Zaraz też zagadkowo na nie odpowiada,
że sztuka nie jest dobra dla niczego – nie ma bowiem żadnego użytku. Zarówno
sztuka, jak i filozofia, są – według niego – dyscyplinami iluzorycznymi, na co
wskazuje „iluzoryczność” podejmowanych przez nie problemów. Zastąpienie
sztuki filozofią oraz protekcjonalne wyniesienie sztuki jako filozofii w wyobcowanej formie to drugi etap Platońskiego programu. Według Hegla, jeżeli sztuka
niczego nie czyni, to filozofia również nie ma żadnej mocy sprawczej. Także
filozofia nie ma żadnego zastosowania w zmienianiu świata (może go co najwyżej interpretować). Danto porównuje dzieła sztuki do retoryki i stwierdza, że
obie wymienione formy wyrazu, poprzez wywoływanie silnych uczuć, kształtują
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umysły i wpływają na ludzkie działania. Stąd – zdaniem Danto – płynie wewnętrzne niebezpieczeństwo sztuki20.

3. Pokuta za darowanie ludziom ognia
Chcąc ukazać przykład ważnej w greckiej tradycji postaci, którą cechowała
dobroczynność i oddanie ludziom, należy wskazać zwłaszcza na Prometeusza.
Jego miłość do kruchego człowieka jest skądinąd bardzo chwalebna, ale w kontekście jego poczynań, nie zasłużyła na uznanie zazdrosnych bogów. Bożek Pan,
jak już zostało powiedziane, był orędownikiem również ludzkiego przybytku
w postaci zwierząt hodowlanych, takich jak kozy czy owce. Odwaga prostolinijnego Prometeusza nie była natomiast zwykłą pracą, ale przejawiała się w jego
brawurze. Zgodnie ze swą życiową i „nieśmiertelną” etyką, postępował według
wewnętrznego kodeksu. Czy gdyby wiedział, jak dotkliwie zostanie ukarany
przez bogów, postąpiłby podobnie? Według podawanego przez Percy’ego Bysshe’a Shelley’a sensu wydarzeń związanych z bohaterstwem i „skowaniem”
Prometeusza, wykradzenie ognia z nieba i jego powiązanie z rozpoczęciem
przygotowywania przez ludzi potraw mięsnych, przyniosło właśnie konsekwencję w postaci cierpień i śmierci, jakie rozgniewani bogowie zesłali na nowych
„właścicieli” ognia. Ten natomiast, kto im go podarował został wieczyście pokarany niekończącym się cierpieniem21.
Rozwijając temat „zniewolenia sztuki” i jaskrawych w niej przedstawień,
właśnie z tej – dialektycznie zniesionej (z jednoczesnym zachowaniem) perspektywy – przyjrzyjmy się bliżej postaci Prometeusza. Celem uwydatnienia do jakiego okrucieństwa doprowadziło jakże szczytne w intencjach tytana podarowanie ludziom ognia, poczynię teraz próbę analizy i interpretacji obrazu Prometeusz
skowany22. Autorem rzeczonego dzieła jest barokowy ewenement nie tylko
A. C. Danto, Filozoficzne zniewolenie sztuki, przeł. M. Janiak, w: „Studia Estetyczne”,
t. XXIII, 1986–1990.
21
P. B. Shelley, A Vindication of Natura Diet, London 1813.
22
Link odsyłający do obrazu P. P. Rubensa Prometeusz skowany: http://motywyliterackie.klp.pl/p-362.html.
20
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w dziejach sztuki – Peter Paul Rubens. Malarz ten, człowiek rozkochany w życiu, promieniejący wiecznym optymizmem, nawet postać pokutującego tytana
Prometeusza ukazał w żywym, jasnym świetle pomarańczowego słońca. Bohater
dzieła bezradnie słania się z bólu. Wykrzywia żałośnie wargi. Jego próżne jęki
spadają w przepaść gór jak martwe kamienie. Nadgarstki oplata mu gruby łańcuch wykonany przez boskiego kowala – Hefajstosa. Jego nagie ciało spoczywa
na niedbale rozrzuconych łachmanach. Prometeusz podkurcza lewą nogę, prawą
wyciągając przed siebie bezwiednie, poddany niełasce losu. Bogowie mszczą się
na nim za pokrzyżowanie ich niecnych planów, w których nie było miejsca na
świadomego praw natury człowieka. Prometeusz próbował pomóc ludziom odnaleźć się w nieposkromionym świecie, nauczyć ich oswajać przyrodę. Za odstępstwo od boskich zamiarów dotyczących przeznaczenia kruchego człowieka,
został wieczyście pokarany przez mieszkańców Olimpu. Przykuty do skał Kaukazu, nieśmiertelny bohater, świadomie odczuwa przerażający ból za każdym
razem, gdy zesłany z niebios drapieżny ptak (orzeł lub według innej tradycji sęp)
wyjada mu wątrobę, która wciąż odrasta.
Obraz Rubensa przedstawia właśnie kulminację tragedii – moment, w którym żarłoczna opierzona bestia wdziera się w ciało Prometeusza. Atletyczne
kształty tytana wyrażają teraz najcięższe z możliwych cierpień fizycznych. Domyślamy się również, jak bolesne są męki psychiki „więźnia natury”, który zawsze dążył do jej obłaskawienia, buntownika, przeciwko któremu zbuntowało się
wreszcie niebo.
Z rozświetlonym, wręcz jaskrawym centrum obrazu, gdzie rozgrywa się
spontaniczna akcja, kontrastuje mroczna, martwa przestrzeń, przyroda ukazana
w mrocznych barwach. Na prostokątnym formacie dzieła współgrają ze sobą
kolory z przebogatej palety barw. Płowobrązowy ptak rozpiętością skrzydeł wyznacza jakby dwa światy: jeden brutalny, lecz jasno-pomarańczowy, opierający
się na zapoconych granatowo-białych tkaninach, drugi – to tonący w tle mętny
krajobraz, będący zapewne symbolem samotności i odosobnienia dla tego pierwszego, pełnego niewypowiedzianych emocji. W tej niesamowitej dialektyce,
wyjadaniu przez sępa wątroby Prometeusza, która wciąż odrasta, tkwi właśnie
opium brutalnej relacji człowieka ze zwierzęciem. Według myśli pogańskiej
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bogowie opowiedzieli się przeciwko Prometeuszowi tylko pośrednio, a głównym
jego oponentem były właśnie zwierzęta, których bolesną zemstę wyraża teraz
drapieżny sęp.
Z pierwszego planu emanuje ciepło pulsującego ciała nieśmiertelnika. Na
dalszym planie, zaszywając się coraz głębiej w fikcyjną rzeczywistość, zauważamy, że w jej wnętrzu następuje tonowanie barw. Tu możemy powiedzieć o trójwymiarowości perspektywy. Zawieszone bowiem w głębi dzieła warstwy, kolejne plany, przechodzą w siebie imponująco naturalnie, dając efekt identyczny z
tym, jaki uzyskujemy patrząc w perspektywę przez okno.
Światłocień dotyczy jedynie akcji rozgrywającej się najbliżej odbiorcy, okala
ciało tytana i ptaka. Kontur jest ostry. Kompozycję obrazu cechuje dynamizm
osiągnięty głównie dzięki olbrzymiej gwałtowności pomiędzy atakującym a ofiarą. Przedstawione postacie dla podkreślenia ekspresji dodatkowo znajdują się
w pozycji ukośnej. Wydaje się, że kompozycja pozostaje otwarta i że nie wiemy,
czy Prometeusz zwija swą dłoń w pięść, czy też pozostawia ją bezradnie otwartą.
Nie widzimy dokładnie zakończenia sępich piór, ponieważ toną one w mroku
spowijającego akcję – przerażonego świata. Zastanawia ogrom Kaukazu, na
którego „nieskończonej” skale przeżywa swe męki „skowany” dobroczyńca ludzkości. Wieczne pożeranie tytana przez drapieżnego ptaka wiąże się przecież
z jakąś naszą głęboką empatią wobec krzywdzonego Prometeusza.
„Prometeusz skowany” poruszył mnie do głębi. Wyjątkowo przystojny, wysportowany młodzieniec żyje w niełasce bogów, spędza swą nieśmiertelną młodość na doświadczaniu okrutnych mąk. Jest pohańbiony i odizolowany od społeczności swych braci. Na jego zbolałej twarzy maluje się nie tylko gniew i bunt
przeciwko bezwzględnym bogom, ale przede wszystkim wieczna troska o losy
zagubionego gdzieś w olbrzymiej dolinie – maleńkiego człowieka. Jego wielkoduszność i bezinteresowna, szlachetna postawa nasuwają pewne istotne skojarzenie z wielkim Panem Wszechczasów – Synem Bożym – Jezusem Chrystusem, którego narodziny wyznaczają nową erę w dziejach świata. Postać tytana
Prometeusza należy jednak do zupełnie innej tradycji.
Zwykliśmy mawiać: „historia się powtarza”. Kto wie, czy dawno, dawno
temu, za czasów politeizmu czy po prostu, mówiąc z szacunkiem, wiary naszych
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przodków – nie wydarzyło się coś, choć w części, tak niezwykłego jak te, dające
początek nowej erze, cudowne Narodziny w Galilei. Nieznane są wyroki Boskie:
tak naprawdę tylko pozornie znamy przeszłość, przyszłość zaś jest zupełnie nieodgadniona. Opieramy swoje domysły na rozmaitych trendach etnologicznych,
archeologicznych wykopaliskach itd. Jesteśmy bałwochwalcami, czcimy własne,
śmiertelne umysły23. Warto tu zauważyć, że w ujęciu Marksa: „Feuerbach sprowadza istotę religii do istoty człowieka. Ale istota człowieka to nie abstrakcja
tkwiąca w poszczególnej jednostce. Jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych”24.
Ewoluujące myśli przenikają przez epoki od samego początku istnienia świata. Dziś wiemy o Prometeuszu. Poznają go z pewnością także następne pokolenia.
Dzięki artystom takim jak Rubens, pamięć dawnej tradycji pozostaje nieśmiertelna. I Bogu dzięki za Rubensa. Coś jednak zachowało się z wielkiej sztuki.
Warto zauważyć, że również symbolizujący sztukę satyr Pan był postacią
przywołującą na myśl Wielkiego Pasterza Ludzkości, Chrystusa, będącego dziś
dla wielu symbolem kultywowanej religii. Postać ta tylko pozornie satyryczna,
w najgłębszych interpretacjach osiąga wymiar wręcz tragiczny. Otóż Pan, według tradycji, umarł za wszystkich zantropomorfizowanych bogów Olimpu,
właśnie dlatego, aby mogło narodzić się chrześcijaństwo. Czy to nie paradoks?
Czy to wszystko nie było z góry postanowione?
*
Odwołując się jeszcze do judaizmu, warto też zauważyć za księdzem Stanisławem Ormanty, że „kult i kultura w Starym Testamencie są ściśle ze sobą
powiązane (nawet względem językowym oba te pojęcia pochodzą z tego samego
źródłosłowu). Nie można ofiarować dowolnego daru, lecz jedynie owoce własnej
kultury. Żydowskie przepisy rytualne określały, że można ofiarować jedynie
Por.: L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Kraków 1959, na przykład s. 289: „Bez sprawiedliwości i dobroci Bóg nie jest Bogiem, bóstwo, istnienie Boga zostaje
w ten sposób uzależnione od istnienia indywiduów.”
24
K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: tegoż, Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm, Warszawa
1979, s. 226.
23
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zwierzęta domowe i uprawiane rośliny. Z domowych zwierząt: woły, owce, kozy
i gołębie; natomiast z roślin uprawnych: plony pól i owoce drzew”25. Cytowany
autor wskazuje, jak poważne musiały być ofiary składane Bogu, aby przebłagać
za grzech, złożyć dziękczynienie za pomoc, oddać cześć czy adorować Miłosiernego Stwórcę. Niemniej zauważa, że „im bardziej uzewnętrzniała się religia
Starego Testamentu, tym mocniej odczuwano pustkę kultu opartego na krwi
zwierząt. W Księdze Izajasza (Iz 53) pojawia się zbawcza myśl, że dopiero niewinna ludzka ofiara, która zostanie złożona w zastępstwie całej ludzkości, dopiero taka ofiara będzie miała moc, aby stworzyć nowy lud, prawdziwie pojednany z Bogiem”26.
Kończąc ten paragraf, trzeba mi jednak nieuchronnie porzucić to swoiście
wegetariańskie przesłanie, wywodzące się z dawnych przekazów, opiewających
tragiczne losy różnych bohaterów i sięgających jeszcze czasów starożytnych.
Nadejście Syna Bożego zdjęło przecież z wierzących w Niego obowiązek ograniczania się w swym jadłospisie wyłącznie do niektórych potraw. Chrystus pouczył
przecież tłum: «Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust,
czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym» (Mt
15, 10-11). Podczas gdy ofiary ze zwierząt przestały cieszyć Boga, nade wszystko cieszy go nasza miła mowa, która krzepi ducha bliźnich i nikogo nie zasmuca. Możemy jeść, co chcemy, bylebyśmy w niczym nie przebrali miary. Tylko
takie życie nigdy się nie „skończy”, które jest życiem dobrym.

4. Praktyki religijne
Mit może być oczywiście rozumiany jako zabobon. Tak można opisać gusła, przesądy, czy po prostu bałwochwalstwo. Zauważmy jednak, że – przestając
czcić „obcych bogów” – na gruncie monoteizmu również spotykamy się z orgiastycznymi praktykami, odnajdującymi wyraz w religijnych obrzędach. WszechS. Ormanty, Istota i teologia ofiary (Część I: Rytualne przesłanie starotestamentalnych ofiar),
w: „MŚ”, nr 2, Poznań 2009, s. 11.
26
Tamże, s. 13.
25
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ogarniający mit nie pozwala nam się uwolnić od wieczornych serenad, od całego
zgiełku wyobraźni, od koncertu cykad gdzieś na polach fantazji, z których żadna
droga nie sprowadza na bezpieczny grunt. Każdy drogowskaz tylko coś podpowiada – żaden nie podaje pewnych rozwiązań. Nie można wyjść z mitu i opuścić
tej gry. Trzeba natomiast bardzo się starać, by nie wypaść z gry, bo lenistwo, czy
nawet chwila nieuwagi, może sprowadzić tylko na jeszcze większe manowce. Jak
przecież powiedział Augustyn z Hippony: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”27.
Jeśli człowiek powstał na gruncie mitu (por. np. mit o Prometeuszu), to też
tylko na jego gruncie może przestać istnieć. Może jednak zawczasu uświadomić
sobie ową konieczność (por. pojęcie wolności rozumianej jako uświadomiona
konieczność w dziejach u Georga W. F. Hegla) pozostawania jakby w matni,
a nawet docenić tę „najlepszą z możliwości” (por. Gottfried W. Leibniz), poza
którą nie ma nic rzeczywistego. Być może człowiek jest właśnie wtedy wolny,
kiedy uświadamia sobie, że jest częścią mitu i że absurdem jest szukanie dróg
ucieczki „donikąd”.
W rozdziale pt. Drogi zbawienia i ich wpływ na sposób życia, zawartym
w Weberowskich Szkicach z socjologii religii, autor porusza znamienny problem
ludzkich wierzeń, religijności oraz swoistego odczarowywania tej ostatniej sfery
na rzecz pierwszej. Gdyby podążyć za Weberem i zastanowić się nad szeroką
gamą wyboru własnej drogi zbawienia, natrafić można na fundamentalną refleksję: otóż, czy może to być w ogóle kwestią wyboru, czy można wybrać odczuwanie Boga w taki, a nie inny sposób?
Jedni żyją w przeświadczeniu, że sami mogą w każdej chwili dokonać własnego zbawienia. Praktykują techniki oczyszczające, są na przykład wyznawcami
buddyzmu i wierzą, że „zatracenie” własnego „ja” przyniesie im prawdziwe odkupienie. Wielu ludzi poruszonych „siłą” własnego wyznania odpowiada na
każdy jego dogmat. Stają się fanatykami – ich religia – swoisty rytuał czyni
z nich dogmatyków nieumiejących już oprzeć się jej magii. Innym aspektem tej
analizy jest moc, z jaką kościelne (np. katolickie) rytuały (porównywane z wpłyhttps://pl.wikiquote.org/wiki/Aureliusz_Augustyn_z_Hippony. Najpełniej wewnętrzne
zmagania Augustyna wyrażają się w jego chrześcijańskiej już opozycji w stosunku do manicheizmu, pod którego wpływem ten pozostawał przez niemal dekadę.
27
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wem sztuki) oddziałują na trwałość zbawczej odnowy człowieka. Okazuje się, że
tego rodzaju strawa przynosi jednak dobro zazwyczaj krótkotrwałe. Bardzo często obezwładniający w kwestii sięgnięcia choć po te okruchy jest strach przed
wiekuistą karą za niegodne przyjęcie Komunii. Inaczej jest, zdaniem Webera,
w kościołach protestanckich, a zwłaszcza w purytanizmie, gdzie nikt nie rozlicza
wiernych z osobistej spowiedzi ani z przyzwyczajenia pożywiania się Chlebem
Eucharystycznym. Max Weber widzi w tym szansę na utrwalenie zbawiennej
odnowy i jej skutki w przemianie etycznej człowieka.
Religia, według autora Szkiców…, jest skuteczna także wówczas, gdy w naturalny sposób przenika do laickiego prawa, tworząc z nim swoistą kompozycję
– kredo etycznego życia. Z taką kazuistyką mamy do czynienia w prawie żydowskim, które stanowiąc spójną wykładnię codziennego życia, zawsze, nawet
w najtrudniejszych czasach, dbało m. in. o elementarne wykształcenie dzieci.
Istnieją wielorakie wierzenia, według których ludzkość oczekuje określonych konsekwencji swojego postępowania, stara się powrócić na „właściwą drogę”, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Za postępowaniem ludzkości
kryją się niezmiennie od zarania dziejów dwa zasadnicze motywy. Pierwszym
jest jedynie pragnienie samooczyszczenia i zbawienia, które można poczytać za
pragnienie z gruntu egoistyczne. Starożytni Spartanie nie uznawali za zrehabilitowanego towarzysza, który, by odpokutować swoje wcześniejsze tchórzostwo,
wystawiał się na spełnione ryzyko śmierci. Takie postępowanie bowiem, jak
twierdzili surowi obywatele Sparty, wynikało „z pobudek”, a nie z „całej istoty”
uparcie szukającego zbawienia28.
Jakże często w swej metodyce zbawienia, chwytając się rozmaitych środków
samodoskonalenia, zapominamy lub nie dowiadujemy się nigdy, czym jest charyzma „dobroci” w ofiarnej i pełnej prostoty „miłości bliźniego”. Max Weber
zdecydowanie dystansuje się od orgiastycznych, przepełnionych erotyzmem
praktyk oczyszczających, mających swoje wykładnie w chińskim konfucjanizmie,
ale także – jego zdaniem – w Kościele rzymsko-katolickim. To zdystansowanie
pozwala autorowi Szkiców… dokonać racjonalnego wglądu w przedmiot własnej
M. Weber, Drogi zbawienia i ich wpływ na sposób życia, w: tegoż, Szkice z socjologii religii,
przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa 1984, s. 214.
28
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krytyki. Korzenie tradycji praktykowania „orgii” odnajduje głęboko w historii
Indii, w wedyjskich kultach, a także w hinduskim kulcie Kriszny.
Weberowska intuicja opiera się jednak podobnym tendencjom. Według autora Szkiców… wszystko, co skupia się na emocjach, jest ze swej natury silne,
lecz krótkotrwałe, przez co nie przynosi realnej naprawy życia. Wyżej od ekstazy
ceni Weber spokojniejszą euforię, pozwalającą przeżyć mistyczne lub etyczne
nawrócenie w oparciu o solidniejsze podstawy. Religie, które często kwestionują
magię, w rzeczywistości pozostają pod jej silnym wpływem, obiecują człowiekowi możliwość ubóstwienia samego siebie. Abstrahując już od „posiadania Boga”
i koncentrując się raczej na byciu przepełnionym przez Niego Jego narzędziem,
wywołują w ludziach najczęściej spazmatyczną ekstazę, tak nietrwałą, jak nietrwała jest kondycja kruchego człowieka na ziemi. Religie te kwestionują sferę
seksualną, zalecają umartwianie ciała, które zgodnie z jedną możliwością – ożywa dla nieziemskiego kultu, zgodnie z drugą – wprawia wiernych w prawdziwe
zwątpienie i zgubny marazm. Weber jest bezwzględny w konstatacji swojej refleksji, która zdaje się nawoływać: jeśli chcecie rzeczywistej przemiany swojego
życia, nawróćcie wasze umysły, a nie serca; zacznijcie myśleć, a nie drżeć na
całym ciele; kochajcie ludzi, a nie tylko obrazy i ikony.
Weber zaznacza w swoim opracowaniu, że podobnie, jak wiele istnieje dróg
zbawienia, tak wiele istnieje rozmaitych religijnych kwalifikacji ludzi, ich podatności na nawrócenie oraz zachowanie religijnego habitusu. We wszystkich społecznościach wyróżnić można swoistą klasę wirtuozów, arystokracji złożonej
z osób „najbardziej podatnych na zbawienie”. Autor Szkiców… czyni rozważania
na temat ascezy, które ogranicza w zasadzie do dwóch fundamentalnych nurtów:
ascezy zewnątrz-światowej (nastawienie na wieczność w Kościele rzymskokatolickim) i ascezy wewnątrzświatowej (nastawienie na zbawienie za życia, bez
obietnicy wieczności w Kościele protestanckim). Z jednej strony wydaje się, że
Weber wyraźnie opowiada się za ascezą wewnątrzświatową, która nie ignoruje
stworzenia człowieka przez Boga w tym świecie doczesnym i umieszczenia go na
przecięciu rozmaitych do tego świata odniesień. Z drugiej strony dostrzec można
ironię autora, kiedy wypowiada się na temat surowej racjonalności i pewnej bezuczuciowości, przyświecających purytanom w ich wewnątrzświatowej ascezie.
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Państwo prawa i życie zgodne z powołaniem to na pewno wartości ogromnie ważne. Tchórzostwo z kolei z pewnością zasługuje na potępienie. Dlaczego
jednak miłość i namiętność miałyby stawać w na jednej szali z tchórzostwem?
Przecież w pewnym sensie irracjonalne uczucia również stanowią subiektywną
wartość. Nie muszą przecież od razu prowadzić do ubóstwienia człowieka, lecz
w jakiś sposób przypominają nam o obecności Boga. Czy Max Weber stanąłby
w opozycji wobec tej konstatacji?
Konsekwencja w działaniu, okiełznanie samego siebie, to niezwykle ważne
przesłanie wewnątrzświatowej ascezy. Jednak, by można było coś w sobie okiełznać, najpierw musi zaistnieć potrzeba, która stanie się przyczyną działania,
skierowania własnych wysiłków i troski na opanowanie swoich własnych skłonności, które same w sobie nie są złe; są obojętne moralnie, to jednak, co z nimi
uczynimy, jest bardzo ważne nie tylko dla nas, ale w ogóle dla świata, w którym
żyjemy, który możemy naprawiać. Bez tej naprawy nie naprawimy siebie. Dokonując jej wcale też niekoniecznie naprawimy innych, opowiemy się jednak
w ten sposób za naszą prawdziwą istotą. Czy to nie wystarczy?
Max Weber opisanej przez siebie postawie ascetycznej przeciwstawia postawę mistyczną. Ascetę cechuje negatywny wewnętrzny stosunek do świata.
Żyje i działa w tym świecie, jednak mentalnie go odrzuca. Mistyk natomiast to
ktoś, kto żyjąc wewnątrz świata, ucieka od niego w ciszę kontemplacji, prywatnej relacji z Bogiem. Mistyk, według Webera, to jednak ktoś bardzo zarozumiały. Autor Szkiców… nie używa co prawda tego określenia, lecz wnikliwy czytelnik od razu pozna, która z postaw jest mu bliższa, a którą kontestuje. Weber
ukazuje brak konsekwencji mistyków, którzy unikają wszelkiego, nastrojonego
emocjonalnie działania, poszukując postnej pełni w poczuciu skupienia i modlitwy. Z drugiej strony, nie zaznając pracy, zdają się beznamiętnie na łaskę ludzi,
których w swej pysze uznają za gorszych od siebie. Uważając siebie za duchową
arystokrację, oceniają tamtych i deprecjonują ich ludzkie wysiłki, z jakich tak
naprawdę żyją. Mistyk nie chce być narzędziem Boga, on chce być naczyniem,
które Bóg wypełnia. Mistyk wie, że świat ludzi nie może składać się z samych
naczyń. Muszą być też narzędzia, które pozwolą się tym naczyniom napełniać.

Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia

209

Weber broni ascetów. Mówi wyraźnie: „W przypadku ascety Bóg może
zwiększyć wymagania wobec istoty stworzonej i zażądać, aby normy cnót religijnych bezwarunkowo opanowały świat i aby w tym celu rewolucyjnie świat przekształcić. Z odwróconej od świata celi klasztornej wychodzi wówczas asceta,
jako prorok naprzeciw światu”29. Jeśli miałaby spełniać się wiara mistyka, ten nie
zwróciłby się do świata, lecz w swym samowystarczalnym, nieziemskim zadowoleniu stałby się mistagogiem przeświadczonym, że dosięga Absolutu. Co wówczas stałoby się z jego transcendentnym Bogiem? Co z innymi ludźmi? Co
z prawem?
Niektórzy mistycy lubili „umniejszać się” w pracy, by potem z lubością powrócić do kontemplacji i doznać oczyszczenia. Mistycznej tradycji nie brak
w Kościele luterańskim. Właściwie, kiedy mistyk nie popada w przesyt, nie musi
wcale zobojętnieć na ludzi, staje się raczej obojętny na ich reakcje, a w konsekwencji mniej przywiązany do własnego ego. Dla nas zarówno asceta, jak i mistyk, są bohaterami, jeśli tylko żyją zgodnie ze swą wewnętrzną prawdą.
„Historycznie rozstrzygająca różnica pomiędzy większością wschodnich
i azjatyckich a większością zachodnich rodzajów religijności zbawienia polega na
tym, że pierwsze znajdują ujście przeważnie w kontemplacji, drugie natomiast
w ascezie”30 – pisze Weber. To rozgraniczenie nie jest jednak ostateczne. Jak
wskazuje na to autor Szkiców…, istnieje wiele różnorodnych kombinacji ascezy
z mistycyzmem, a z tendencjami radykalizowania którejś z opcji mamy do czynienia tylko w ściśle zadeklarowanych społecznościach wiernych. Dla Webera
niezmiennie jednak największe znaczenie będą miały czyny wprzężone w działanie. W chrześcijaństwie będą one dowodem na działanie Bożej łaski, natomiast w wierzeniach hinduskich kontemplacja niekoniecznie będzie znajdować
odbicie w uczynkach. Kontemplacja nie jest przecież nastawiona na działanie.
Mistyk ucieka przecież od świata.
Między religijnością Wschodu i Zachodu Weber odnotowuje fundamentalne różnice. Pierwszą z nich jest podwójne wartościowanie świata przez chrześcijanina, traktowanie swojej rzeczywistości zarówno jako „bytu” nieostateczne29
30
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go, w odróżnieniu od wieczności, a także jako czegoś, co jest zadane, od czego
nie można „uciec”. Odwrotnie jest oczywiście w religiach Wschodu, gdzie ludzie
popadając w samoubóstwienie, uciekają przed światem i chronią się w alkowie
swojej kontemplacji.
Powyższe rozróżnienie wiąże się z niemożnością uznania świata ziemskiego
zakorzenienia za wartego intelektualnego namysłu przez mistyków w przeciwieństwie do ascetów. Ze swej perspektywy jedynie Kościół chrześcijański był w stanie
wykoncypować prawo, uczynić je zbiorem powszechnie obowiązujących zasad.
Na przestrzeni dziejów poważni urzędnicy szlacheccy zakwestionowali orgiastyczną taneczną ekstazę praktykowaną od starożytności w kulturze helleńskiej. Zanegowali ją pod pojęciem „superstitio”, jako uwłaczającą i ze wszech
miar naganną. Dążenie do rzeczowego racjonalizmu zdominowało chrześcijańską religię Zachodu. Kult pracy praktykowany najpierw przez zakon benedyktyński, później cysterski i inne, połączony był zawsze z motywem ascezy, która
swego najdoskonalszego, racjonalnego zdyscyplinowania doczekała się w zakonie jezuitów31. Prezentację rozróżnień pomiędzy religijnością Wschodu i Zachodu Weber kończy wskazaniem na to, że życie Zachodu zgodne jest z praktykowaną dzięki tej tradycji wiarą, o czym nie zawsze można powiedzieć odwołując się do religijności Wschodu.

5. Wiara i łaska
Do tej pory mówiliśmy o możliwościach zbawienia człowieka wyrastających
z jego sposobu życia i religijnych praktyk. Teraz nadszedł moment, aby za
M. Weberem dokonać omówienia innej rodzajowo opcji ludzkiego odkupienia.
Opcję tę charakteryzuje dokładnie zakres pojęcia „łaska”. Próbując je przybliżyć,
autor Szkiców… odwołuje się do wcielenia Boga i narodzin Jezusa Chrystusa,
a następnie do zmartwychwstania Syna Bożego i zwycięstwa Boga nad śmiercią.
Osoba Chrystusa jest kluczowa dla zrozumienia łaski w sensie Kościoła rzym-
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sko-katolickiego. Wcielenie Boga interpretuje się mianowicie jako Jego przejście
nad przepaścią, oddzielającą wcześniej to, co Boskie od tego, co ludzkie. Rozumiejący tak ludzie zaczęli wierzyć również w swoją boskość, a przynajmniej
w boskość udzielających łask kapłanów w Kościele. „Bogowie jesteście” – głosi
Pismo Święte (J 10, 34). Zrozumienie tej frazy wymaga z pewnością ogromnej
łaski czującej wiary.
Prawdziwa łaska odświeża zmurszałe kościoły serc, pozwala wznosić się
dumnie strzelistym wieżom katedr, a człowiekowi nie upadać, nie wątpić, umieć
już dziś postępować z godnością. Dobre działanie wypływa właśnie z łaski, jest
zbawieniem od czasu trwogi, braku odwagi, zwątpienia. Ten, kto dobrze czyni,
nie oczekuje innej nagrody, bo już jest syty – pełen łaski od Boga. Chrystus nauczał, czym jest prawdziwa wiara, prawdziwe zaufanie Bogu, który wyposażył
człowieka w wystarczającą moc do podejmowania dobrego działania i okazywania miłości bliźniemu.
Zgodnie z rozmaitymi religiami świata wierzy się, że „święte księgi” (Biblia,
Koran i In.) zostały uprzystępnione ludziom przez samego Boga. Max Weber
pisze o wierze silniejszej od wiedzy, praktykowanej w różnych wierzeniach konieczności poświęcenia wiedzy dla wiary.
Tak jak wiele istnieje sposobów, w jakie można czcić Boga, tak wiele istnieje dróg zbawienia. Czy każdy zostanie zbawiony według własnych przekonań? Całkiem prawdopodobne. Nie mogłabym nie zacytować w tym kontekście
słów Michaiła Bułhakowa, które ów rosyjski pisarz uczynił myślą przewodnią
swojej powieści Mistrz i Małgorzata, a brzmią one następująco: „Każdemu będzie dane to, w co wierzy”32.
Czy Weberowi pochylenie się nad zagadnieniem życiowego powołania, realizowanego jako „Beruf” – zawód (niem. określenie pochodzące z luterańskiego
tłum. Biblii)33, przyniosło jako socjologowi trwałe spełnienie? Możemy w to
wierzyć. Bez wątpienia dzieła Webera stanowią ważne dziedzictwo w postaci
społeczno-etycznej myśli, którą inspirujemy się do dziś. Zagłębiając się w lektu32
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rę Webera bardzo trudno stwierdzić, w co tak naprawdę wierzył autor Szkiców… Uznawał czy potępiał predestynację? Czy wierzył w zbawienie człowieka
po śmierci? Czy w ogóle był człowiekiem wierzącym? Podobne pytania można
mnożyć. Nie ulega jednak wątpliwości, że wycelował silną krytykę w magię
i zabobon zbyt dogmatycznego myślenia. Dziś zdumiewa nas nie tylko Weberowski racjonalizm, ale także pewien swoisty irracjonalizm, który socjolog ten
obnaża, lecz z którym na siłę nie polemizuje.

6. Kultywowanie siebie
Na początku eseju O przemianach form kultury Georg Simmel odwołuje się
do Marksowskiego pojęcia przemian kultury. W tym duchu przedstawia prawidłowość, że wszelkie twórcze siły żywotne, doprowadzające do konstytucji sztuki i kultury, zawsze w konsekwencji wytwarzają formy, które momentalnie stają
się martwe i dla życia krępujące, takie formy, które rodzą pragnienie kolejnego
wyzwolenia. Bardzo obrazowo ukazuje to Simmel choćby w następującym zdaniu: „Nigdzie nie ujawnia się dobitniej niż w pewnych zjawiskach futuryzmu, że
formy, jakie życie sobie zbudowało, żeby w nich zamieszkać, stały się jego więzieniem”34.
Fenomenem kultury okazała się religia. Simmel bardzo wyraziście opisuje
najpierw atuty pierwotnej i bezpiecznej nagości człowieka wobec tylko umownie
wyznawanego, choć rzeczywiście w pełni wyzwalającego Boga w pozakonfesyjnym wymiarze religii, by potem znów dokonać radykalnego cięcia – ukazać, jaką
ułudą są gnające nas potrzeby i pragnienia, niemogącego już dokonać się prawdziwego zjednoczenia z naturą. Odkąd ideały starożytnej Grecji „w naturalny”,
przewidziany przez logikę dziejów sposób odeszły do przeszłości, bezpośredni
i naiwny kontakt z rzeczywistością jest już niemożliwy (por. Friedrich Schiller).
Powszechna ambiwalencja w recypowaniu czegokolwiek, myślenie w kategoriach „albo – albo”, swoiste psychiczne rozchwianie – to wszystko symptomy
34
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zaburzeń, których genezy, bardziej lub mniej świadomie, upatruje człowiek
w jakimś nastręczającym się mechanizmie świata. Simmel rewiduje dokonane
przez Kanta rozdarcie istoty rozumnej pomiędzy wolność i konieczność, uzupełniając ten model o „istotową formę naszej woli”35 i przypisując tym samym
ludziom jakąś wewnętrznie uprawnioną sprawczość.
W eseju pt. O filozofii kultury. Pojęcie i tragedia kultury Autor opisuje drogę
duszy do samej siebie. Różnymi ścieżkami, za pomocą rozmaitych środków doskonalenia, dusza osiąga swoją pełnię dzięki podporządkowaniu się idei czy
powołaniu i nieutożsamiającemu związaniu ze swym wiodącym celem. Odwołując się do analogii kultywowania gruszy, trzeba za Simmlem powiedzieć, że tak
samo w przypadku człowieka, jak w przypadku drzewa, zostać „ukultywowanym” (a nie tylko mieć swoje ukultywowanie) oznacza, że wspomożona została
wewnętrzna istota podmiotu, a jej właściwe ukultywowanie jest po prostu jej
subiektywnym dopełnieniem. W ten sposób to, co potencjalne i możliwe – zyskuje pełnię swego blasku w akcie. Simmel wyraźnie sugeruje, że człowiek sam
powinien kultywować siebie.
Znosząc trudy i znoje dnia, rozrastający się, ale i zamierający ród ludzki,
wytwarza owoce swej pracy w sposób wspólnotowy, powszechny, właściwy
większym grupom i zespołom pracowników zaangażowanych w jedno dzieło,
niczym orkiestra dyrygowana przez ducha ludzkiego losu. Jak pisze Simmel:
„Nigdzie nie obowiązuje w sensie absolutnym, wszędzie natomiast w sensie
względnym, fakt, iż żaden tkacz nie wie, co tka”36.
Morze, góry i rozległe przestrzenie z ich symbolicznym i wzniosłym czarem, jakże niezależnym od naszych artystów, odnajdują swój wyraz właśnie
w ich twórczości, przemawiają właśnie do nas, kontemplujących ich głębie.
Każdy pojedynczy człowiek jest zarazem receptywnym odbiorcą, jak i wielkim
twórcą świata.

35
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7. Refleksja na zakończenie
Jest przecież jeszcze jeden aspekt bohaterstwa. Właściwie od początku mieliśmy go na uwadze, ale niechaj na zakończenie zostanie on wyraźnie uwypuklony. Chodzi o „bycie kimś wyjątkowym”, o umiejętne samo-przekraczanie,
o sięganie wzwyż i pociąganie wzwyż innych, o trafianie do serc, tak pod strzechy, jak i deski największych teatrów życia.
Wspomnijmy też, że zapytany o to, czy w dzisiejszej literaturze i w dzisiejszym filmie jest jeszcze miejsce na wartości chrześcijańskie, Pino Farinotti, autor
książek I odszedł od niej anioł oraz 7 km od Jerozolimy, wyraził smutną uniwersalną refleksję. Stwierdził, że współcześnie nie kręci się już klasycznych filmów.
Wyraził również fundamentalne poczucie deficytu prawdziwych bohaterów, czy
też poczucie, że osoby rzeczywiście będące bohaterami nie są obecnie doceniane.
„Nie ma po prostu postaci” – skonstatował Farinotti podczas audycji Radia Plus
(w tłumaczeniu dokonywanym na żywo na antenie Radia). „Rzec mógłbym, że
postacią pierwszorzędną, której brakuje w tej [dzisiejszej] twórczości jest po
prostu bohater. „(…) bohater nie w sensie Robin Hooda, ale bohater rozumiany
jako ktoś inny; ktoś, kto nas inspiruje; ktoś, kto nas pociąga; ktoś, kto nas niepokoi. A wszystko jest teraz ujednolicone i wszystko zrelatywizowane”37. Czy
zatem kultywowanie samego siebie, jako odpowiedź na doczesność, może być
dziś w ogóle dla kogoś cenne? Wydaje się, że – paradoksalnie – jest ono właśnie
tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje w swoim duchowym rozwoju i samowychowaniu do prawdy.

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1040/99961/obserwatorium_24_04_2016 (Obserwatorium 24.04.2016, godz. 22).
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THE ENTANGLEMENT OF THE HERO INTO MYTH
– WAYS OF SPIRITUAL LIBERATION
Summary
The work is a frame study of heroism, which manifests itself in particular living people and
in mythological characters, heroes concerned for welfare, beauty and truth in everyday struggles. It
presents the fates of the mythical benefactors of humanity as well as humans absorbed by efforts
for their spiritual salvation. The background of the stated problem concerning the entanglement
of the hero into myth is “the philosophical disenfranchisement of art". This issue is a specific basis
for the presenting of the figure of fined for his noble intentions Prometheus from the painting by
Rubens. Referring to the heroism of the people, we can see that it is also not free of sacrifices. It
turns out that there is no turning back from the destination, which is the life of every human
according to his own conviction. However, only the awareness of the entanglement into myth and
the practice of one’s personal religious belief in spiritual liberation can bring the expected relief in
the form of true grace.
Keywords: the hero, entanglement into myth, religious practices, grace, self-cultivation, disenfranchisement of art, spiritual liberation
Słowa kluczowe: bohater, uwikłanie w mit, praktyki religijne, łaska, kultywowanie siebie,
zniewolenie sztuki, duchowe wyzwolenie
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MATAFORA JAKO MARZENIE JĘZYKA.
KONCEPCJA METAFORY DONALDA DAVIDSONA

By heaven methinks it were an easy leap
To pluck bright honour from the pale-fac’d moon,
Or dive into the bottom of the deep,
Where fathom-line could never touch the ground,
And pluck up drowned honour by the locks
(W. Shakespeare, First Part of King Henry the Fourth I, 3)1

Artykuł niniejszy ma na celu charakterystykę rozumienia metafory na gruncie teorii wybitnego analityka i filozofa języka, Donalda Davidsona. Jego poglądy znajdują się w opozycji do poglądów większości współczesnych badaczy metafory, zarówno teoretyków literatury, językoznawców, jak i filozofów, szczególnie hermeneutów2. Praca ta jest analizą artykułu What metaphors mean, zamiesz1
„Otworzę teraz mą księgę tajemną/I waszej bystrej, tak lotnej niechęci/Odczytam rzeczy
głębokie i groźne/Tak niebezpieczeństw pełne i ryzyka,/Jak jest przechadzka ponad grzmiącym
nurtem/Po kołyszącym się wciąż drzewcu włóczni”. W. Szekspir, Henryk IV, cz. 1, w: tegoż,
Dzieła wszystkie, t. VIII, Kroniki 2, przeł. M. Słomczyński, Kraków 2004, s. 138.
2
Równocześnie Donald Davidson nie jest w swoich tezach całkowicie odosobniony. Jego
poglądy są zestawiane z poglądami innych autorów, którzy, podobnie jak Davidson, postulują
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czonego w książce Inquiries Into Truth and Interpretation3. Generalnie współcześni badacze zgadzają się co do tego, że metafory nie można sparafrazować tak,
by nie stracić czegoś przy owej parafrazie. Zwolennicy tzw. substytucyjnej teorii
metafory (zdanie z wyrażeniem metaforycznym uważają oni za zastępstwo pewnego zestawu zdań literalnych) są nader nieliczni. Wychodzimy więc z założenia, że nie da się wyczerpać znaczeniowo metafory w parafrazie. Jednakże są
przynajmniej dwa sprzeczne stanowiska, jeśli chodzi o to, co to oznacza. Jeden
pogląd głosi, że w parafrazie ginie zawartość poznawcza metafory. Drugi, że
w metaforze nie istnieje taki szczególny rodzaj zawartości poznawczej. Artykuł
Donalda Davidsona jest w dużej mierze polemiczny, stanowi odpowiedź na
koncepcję metafory stworzoną przez innego wybitnego filozofa amerykańskiego,
Maxa Blacka. Konflikt Davidsona i Blacka dotyczący wartości poznawczej metafory wiąże się między innymi z ich odmiennymi koncepcjami tego, czym
w ogóle jest filozofia i w jaki sposób możemy ją uprawiać. Mimo iż spór o metaforę i jej rolę trwa przecież od dawna, to przez długi czas była ona uznawana
raczej za problem retoryki aniżeli filozofii. Z koncepcjami metafory mamy do
czynienia, począwszy od Arystotelesa, jednak filozoficzne spory o metaforę to
głównie domena XX wieku. W dziedzinie filozofii zajmowały się nią tylko odosobnione jednostki (Vico, Nietzsche).
Dyskusja Davidsona ma określone tło. Brytyjscy empiryśści zdegradowali
metaforę poznawczo, podczas gdy tacy filozofowie jak Bergson, Nietzsche czy
Croce przyznawali metaforze olbrzymią wartość poznawczą. Już w pierwszych
zdaniach niezwykle wpływowego artykułu Metafora Black eksplikuje problem:
„Poświęcać uwagę metaforom filozofa to pomniejszać go – to tak, jakby logika chwalić za ładne pismo. Popadanie w nałóg używania metafor uważa się za
niedozwolone, zgodnie z zasadą, że lepiej w ogóle nie mówić, jeśli mówi się
tylko metaforycznie. Niemniej natura tego wykroczenia nie jest jasna”4. Filozof
przeniesienie rozważań o metaforze z obszaru semantyki do obszaru pragmatyki językowej. Są
wśród nich John Searle, Paul Grice, Dan Sperber, Deirdre Wilson.
3
Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford 2000, University Press.
Pierwotnie artykuł ukazał się w „Critical Inquiry”, t. 5, nr 1, Special Issue on Metaphor (Autumn,
1978). W pracy cytuję ów pierwowzór.
4
M. Black, Metafora, „Pamiętnik Literacki” LXII, 1971, z. 3, s. 217.
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akcentuje, że zwraca się w swojej analizie ku krytykom literackim jako że „filozofowie lekceważą ten przedmiot”. Przynajmniej na gruncie krytyki literackiej
nie zakłada się, że metafora jest sprzeczna z poważnym myśleniem – mówi
Black.
Zaprezentujmy w skrócie teorię metafory Maxa Blacka. Świeżość jego ujęcia zasadza się na tym, że wychodząc z gruntu filozofii analitycznej, bronił takiego postrzegania metafory, które byłoby zbieżne z neoromantyczną jej koncepcją. Podzielił on metafory na substytucyjne i porównaniowe, które można
zastąpić literalnym przekładem bez szkody dla zawartości poznawczej metafory,
oraz na metafory interakcyjne, których nie można wyczerpać w opisie. Wyraził
pogląd, że „zestaw wypowiedzi literalnych nie będzie miał tej samej siły informacyjnej i obrazującej, co oryginał. (…) Parafraza zawsze mówi za dużo – i ze
źle rozłożonymi akcentami. Momentem, który chcę mocno uwypuklić, jest to,
że straty dotyczą w naszym przypadku zawartości poznawczej; zasadniczą słabością parafrazy literalnej jest nie to, że może być męcząco rozwlekła albo nudnie
oczywista (…); będąc przekładem zawodzi, ponieważ nie może dać takiego
wglądu, jaki daje metafora. (…) Nie ma wątpliwości, że metafory są niebezpieczne – może szczególnie w filozofii. Jednak zakaz ich stosowania byłby rozmyślnym i szkodliwym ograniczeniem możliwości badań”5 [podkreślenie moje –
M.F.]. Na gruncie gramatyki logicznej wyrażenia metaforycznego Black analizuje takie – używane w filozofii – pojęcia filozoficzne jak „źródło”, „ramy”, „projekcja”, „uwaga” i akcentuje powszechne użycie metafory wśród filozofów, nawet
tych, którzy nie byliby skłonni się do tego przyznać. Czasem użycie metafory
przez filozofa jest koniecznością, twierdzi Black6, zaś „<<wyjaśnienie>> czy analiza podstaw metafory, jeśli nie traktowane jako adekwatny substytut poznawczy
oryginału, mogą być wyjątkowo wartościowe”7.

M. Black, Metafora, wyd. cyt., s. 233.
Ani Black, ani Davidson nie przyjmuje koncepcji jakoby język ze swej natury był metaforyczny. Jednak Max Black uważa, że to reguły języka decydują o tym, że jakieś wyrażenie jest
metaforą. Davidson uważa, że nie ma takich reguł.
7
M. Black, Metafora, wyd. cyt., s. 233.
5
6
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Swój artykuł What metaphors mean zaczyna Davidson od stwierdzenia, że
nie zachodzi jakościowa różnica między metaforą a innymi, bardziej rutynowymi transakcjami językowymi: wszelka komunikacja językowa zakłada twórcze
użycie języka8. Metafora nie różni się, według filozofa, od zwykłego języka codziennego oraz środków wyrazu użytych przy konstruowaniu metafory. Stwierdzenie to uzasadnia Davidson argumentem, że nie ma instrukcji umożliwiających tworzenie metafor; nie istnieją wszak słowniki z metaforami ani żaden test
skuteczności metafory. Metafora byłaby zatem przedsięwzięciem, które musi
wieńczyć artystyczny sukces: nie ma nieudanych metafor.
Wywód Davidsona ogniskuje się wokół trzech podstawowych tez:
1. metafora – poza znaczeniem dosłownym słów, które się na nią składają –
nie posiada żadnego innego odrębnego znaczenia.
2. metafora nie jest nośnikiem idei.
3. metafory nie można sparafrazować9.
Tezy te są w systemie Davidsona ściśle ze sobą powiązane. Filozof uważa,
że metafory nie da się sparafrazować nie dlatego, że metafory mówią coś zbyt
niezwykłego, by można to było wyrazić w sposób dosłowny – lecz ponieważ nie
ma w nich niczego takiego, co dałoby się sparafrazować. Parafrazując, mówimy
coś „innymi słowami”. Tymczasem według Davidsona metafora nie mówi niczego, co wykraczałoby poza znaczenie użytych w niej słów, i to stanowisko tym
samym plasuje go w opozycji do przytłaczającej większości teoretyków zajmujących się metaforą, począwszy od Arystotelesa aż po Lakoffa.
Donald Davidson podpisałby się zapewne pod słowami L. Wittgensteina „Nie pytaj o znaczenie, pytaj o użycie”. A więc rozpatrując kwestię znaczenia, należy skupić się na praktyce. Teoria
metafory jest bardziej zrozumiała na tle jego teorii znaczenia, której podstawowe wyróżniki wymienia Jan Wawrzyniak w Czym jest teoria znaczenia: „Taka teoria ma, po pierwsze, podawać
znaczenie każdego zdania rozpatrywanego języka; po drugie, ma wskazywać, jak znaczenie składników zdania określa znaczenie całości; po trzecie, ma ona być potwierdzana przez doświadczenie”. J. Wawrzyniak, Czym jest teoria znaczenia w: tegoż, Znaczenie i wartość w filozofii Johna
McDowella i Barry'ego Strouda. Przedmiot refleksji czy redukcji?, Kraków 2015, s. 35.
9
Tezy te są polemiczne – wyrażają niezgodę Davidsona na współcześnie przyjęte poglądy na
metaforę. Dla potrzeb niniejszej pracy w znacznej mierze pomijam polemiczny aspekt uwag
Davidsona. Na szczególną uwagę zasługuje jednak jego polemika z Fregem, Paulem Henle’m,
Stanleyem Cavellem.
8
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Nie oznacza to jednak, że Davidson zgadza się z tymi, którzy twierdząc, że
metafora nie niesie żadnych – pomijając jej znaczenie dosłowne – treści poznawczych, starają się wykazać, że jest ona wyrażeniem czysto emotywnym (wyraża emocje) i że nie ma na nią miejsca w dyskursie naukowym10. Według
Davidsona, metafora jest pełnoprawnym środkiem przekazu nie tylko w literaturze, lecz również w nauce, filozofii i prawie; może być ona środkiem wyrazu
języka preskryptywnego, deskryptywnego (opisowego), modlitewnego itd.11
Tym samym Davidson dowartościowuje metaforę, przyznając jej szeroki zakres
zastosowań.
Davidson wprowadza jednak znamienne rozróżnienie między znaczeniem
poszczególnych słów a tym, „co słowa czynią” [what they used to do], jak oddziałują. Sądzi, że metafora bez reszty należy do tej drugiej sfery. Jest ona czymś, co
jest funkcją twórczego, nietypowego [imaginative] użycia słów oraz zdań, a uzależniona jest od znaczeń przysługujących słowom w języku potocznym.
Tym samym metafora zyskuje w koncepcji Davidsona szeroki zakres zastosowań, co wydaje się zgodne z wstępnymi uwagami na temat tego, że w skład
metafory wchodzi ten sam budulec, co w przypadku zwykłych, bardziej konwencjonalnych środków językowego wyrazu, że zatem poezja nie jest dziedziną
czy też sferą wypowiedzi, która zaanektowała metaforę, czyniąc ją sobie właściwym środkiem ekspresji. Tworzenie metafor nie jest więc jakimś szczególnym,
tajemniczym procesem, któremu podlega znaczenie słów wchodzących w skład
metafory; procesem analogicznym do procesu wytwarzania złota w alchemicznej
pracowni (kimże bowiem w myśl rozpowszechnionych wyobrażeń jest poeta,
jeśli nie takim właśnie alchemikiem?). Kreowanie metafor to po prostu nietypo-

Metafora była ujmowana właśnie w taki sposób w całej długoletniej tradycji retorycznej
(Por. m.in. P. Ricoeur, Metafora i symbol, w: tenże, Język tekst interpretacja, przeł. P. Graff,
K. Rosner, Warszawa 1989). Pogląd taki głoszą dziś w teorii moralności emotywiści, którzy odmawiają zdaniom dotyczącym wartości, jakiejkolwiek obiektywnej treści poznawczej, nadając im
status opisów stanów uczuciowych. Gdy na przykład ktoś mówi: „To jest dobre”, to według emotywisty powiada on: „To mi się podoba”, a zatem nie tyle mówi coś o świecie, ile o swych stanach
emocjonalnych. Podobny pogląd łatwo można odnieść do rozważań o metaforze.
11
W tym aspekcie Davidson zgadza się z Maxem Blackiem, Henle’m, Nelsonem Goodmanem, Monroe Beardsleyem i innymi.
10
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we użycie zwykłych słów, których znaczenia w trakcie owego zabiegu nie ulegają
zmianie12.

Davidsonowska refutacja wybranych koncepcji metafory
1) Metafora jako podobieństwo
Davidson zauważa, że metafora odsyła nas do podobieństwa (często zaskakującego) między co najmniej dwoma rzeczami. Ta obserwacja prowadzi go do
wniosku dotyczącego znaczenia metafor. Filozof podaje kilka przykładów. Przytoczmy jeden z nich. Np. dwoje niemowląt jest wzajemnie do siebie podobnych,
gdyż są niemowlętami.
Gdy ktoś mówi: „Tołstoj był niemowlęciem”, trzeba się wówczas zastanowić, na czym polegałoby podobieństwo Tołstoja do innych niemowląt? Davidson odpowiada, że dzieje się tak za sprawą przejawiania cechy „bycia niemowlęciem”.
Jeden z krytyków zauważył kiedyś, że Tołstoj był „wielkim moralizującym
niemowlęciem”. Tołstoj, o którym tutaj mowa, nie jest Tołstojem – niemowlęciem, lecz Tołstojem pisarzem, a zatem mamy do czynienia z metaforą. W jakim jednak sensie Tołstoj pisarz podobny jest do niemowlęcia? Kiedy wypowiadamy takie zdanie, myślimy o klasie obiektów obejmującej wszystkie zwyczajne
niemowlęta oraz dorosłego Tołstoja, następnie pytamy, jaką cechę wspólną mają
wszystkie owe obiekty? Zazwyczaj sądzi się, że udałoby się uchwycić ową wła„This paper is concerned with what metaphors mean, and its thesis is that metaphors
mean what the words, in their almost literal interpretation, mean, and nothing more”. D. Davidson, dz. cyt., s. 32. Tego rodzaju założenie kłóci się z teorią języka Wittgensteina. U niemieckiego
filozofa język jest traktowany jako ogół zdań. Pisze o tym w kontekście m. in. Davidsona J. Wawrzyniak: „Sens może być przypisywany słowom tylko w kontekście zdania. (…) Ujmując rzecz
kolokwialnie, dopiero wypowiedzenie zdania coś nam mówi, użycie słowa nie wyraża ani stwierdzenia, ani pytania, ani rozkazu – nie można mu przypisać mocy illokucyjnej, nie jest posunięciem
w grze językowej”. Wydaje się jednak wyraźnie, iż w tekście o metaforze Davidson przypisuje
znaczenie słowom. Jeśli chodzi o słownik/leksykon, o którym będzie jeszcze mowa, to również
obejmuje on również znaczenia słów, nie jest to „skończony leksykon składający się z wyrażeń
prostych oraz skończony zbiór konstrukcji gramatycznych” (cyt. za J. Wawrzyniak, dz. cyt., s. 36).
12

Metafora jako marzenie języka. Koncepcja metafory...

223

sność, wskazując słowo znaczące dokładnie to samo, co słowo „niemowlę” pojęte
w sensie metaforycznym. Zgodnie z tą ideą w metaforze pewne słowa rozszerzają swoje „normalne” znaczenie (zwiększa się liczba ich desygnatów).
Wszelako według Davidsona taka charakterystyka jest nieadekwatna, jeśli
bowiem w powyższym kontekście słowo „niemowlę” odnosi się zarówno do
zwykłych niemowląt, jak i do Tołstoja, oznacza to, iż Tołstoj jako moralista
faktycznie był niemowlęciem, co jednak jest zwykłym fałszem, nie zaś metaforą13. Jeśli więc mamy myśleć o słowach występujących w metaforach jako czymś,
co w zwykłym sensie odnosi się do czegoś innego, to przy takim ujęciu problemu nie ma żadnej różnicy między metaforą a wprowadzeniem do słownika jakiegoś nowego słowa. Tymczasem – według założeń Davidsona – wprowadzenie metafory do słownika równoznaczne jest z jej unicestwieniem.
Davidson zwraca uwagę na interesującą okoliczność: że bez względu na to,
czy metafora uzależniona jest od nowego, czy też rozszerzonego (mającego jej
przysługiwać) znaczenia – z pewnością zależy ona w jakiś sposób od „znaczeń
pierwotnych” danego słowa14; adekwatny opis metafory musi uwzględniać fakt, że
pierwotne znaczenie słów aktywizuje się również w ich metaforycznym użyciu15.
W krytycznym wobec koncepcji Davidsona artykule Davidson's Rejection of Metaphorical
Meaning Thomas Leddy wskazuje na błąd w wywodzie Davidsona. Według Leddy'ego, kiedy
stwierdzamy, że dwoje niemowląt łączy podobieństwo, to z rzadka lub prawie nigdy nie mamy na
myśli, że owo podobieństwo oznacza tylko tyle, że niemowlęta dzielą ten sam predykat „jest niemowlęciem”. W owym stwierdzeniu podobieństwa zawarte jest implicite twierdzenie, że owe
niemowlęta są do siebie podobne w jakimś szczególnym, ważnym aspekcie, i może zostać zanegowane tylko przez poczynienie dodatkowej uwagi takiej jak: „one są podobne tylko w takim sensie,
że oboje są niemowlętami”. Żadne niemowlęta nie są podobne tylko dlatego, że dzielą predykat
„jest niemowlęciem”. „Bycie niemowlęciem” stosuje się do obu, ponieważ każde spełnia esencjalne
kryteria bycia niemowlęciem. Tak jak w przypadku wielu słów, również jeśli chodzi o „niemowlęctwo”, zakres znaczeniowy słowa jest chwiejny. „W zdaniu <<Dorosły Tołstoj był niemowlęciem>>
wykorzystujemy słowo „niemowlę” w taki sposób, że poszerzamy jego zakres znaczeniowy. Tołstoj
mógł nie mieć wyglądu niemowlęcia, ale w pewnych kontekstach można było o nim orzec, że jest
infantylny. Ta metafora mówi nam, że Tołstoj pasuje do esencjonalnej charakterystyki niemowląt”. Thomas Leddy, Davidson's Rejection of Metaphorical Meaning, „Philosophy & Rhetoric”,
t. 16, nr 2 (1983), s. 69-70.
14
A więc znaczeń wyjściowych, przysługujących słowu w języku potocznym.
15
We wspomnianym już artykule Thomas Leddy kwestionuje wyrażenie „pierwotne znaczenie” użyte przez Davidsona. Według niego sens owego wyrażania jest niejasny. Jak bardzo
13
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Wydaje się, iż rzecz się sprowadza do następującego rozumowania: obiekty
podobne pozostają ze sobą w relacji podobieństwa ze względu na jakąś łączącą je
cechę. A zatem jeśli mówimy: „Tołstoj był niemowlęciem”, staramy się dopatrzyć w pisarzu tej właśnie cechy, cechy „bycia niemowlęciem”. Nie znajdujemy
jej. A zatem takie stwierdzenie, pojęte w sensie dosłownym, jest fałszem.
Utrzymujemy więc, że jest to metafora. Co jednak miałoby to znaczyć? Otóż
znaczy to, że możemy słowo „niemowlę” odnosić do słowa „Tołstoj”. Musi zatem istnieć jakaś słownikowa reguła, która by to uzasadniała. Jeśli taka reguła
nie istnieje, oznacza to, iż słowo „niemowlę” powiązaliśmy ze słowem „Tołstoj”
w nieuprawniony sposób, którego nie dopuszcza słownik. Gdyby więc metaforyczność polegała na znaczeniu, to metafora musiałaby trafić do słownika (ustalającego, co jest metaforą), tym samym przestając być metaforą.
Ta obserwacja Davidsona jest oparta na mocnym założeniu, że tylko słownik ustala znaczenia wyrazów w sensie ścisłym. Można się z tym nie zgodzić,
nawet biorąc uwagę, że słownik należy w tym przypadku rozumieć bardzo szeroko; jako zespół reguł, na mocy których słowu przypisujemy określone znaczenie lub szereg znaczeń. Czyż nie jest tak, że istnieją jakieś reguły użycia wyrażeń,

pierwotne musi być owo znaczenie? – pyta retorycznie Leddy. Czy Davidson ma na myśli etymologię danego słowa, czy mówi o naszym rozumieniu danego słowa wytworzonym w czasach dzieciństwa? Leddy zakłada, że chodzi mu o literalne, powierzchniowe znaczenie słowa, czyli swego
rodzaju zdolność do wyboru i użycia poprawnego znaczenia słownikowego słowa w danym kontekście. Wbrew Davidsonowi Leddy twierdzi, że „dosłowne znaczenia rzadko jako pierwsze przychodzą nam do głowy, kiedy stykamy się z metaforą”. Podczas gdy Davidson kładzie nacisk na
napięcie między dosłownymi niewspółgrającymi ze sobą znaczeniami, Leddy zwraca uwagę na
kontekstowe znaczenie metafory, przypominając tezy Richardsa i Blacka, że metafora zmienia nie
tylko znaczenie centralnego, w oczywisty sposób metaforycznego wyrazu, ale również znaczenie
towarzyszących mu wyrazów. Rozpatrując interpretację metafory i uzależniając ową interpretację
od kontekstu (na rozmaitych poziomach) Leddy przyznaje, że jest bardzo bliski wniosku, iż nie
istnieje coś takiego jak znaczenie metafory, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę tradycję semantyki
generatywnej Katza i Fodora, za którą idzie Davidson, a mianowicie założenie, że by zrozumieć
zdanie, musimy najpierw uchwycić jego sens dosłowny poprzez zastosowanie reguł gramatycznych
języka wobec słownikowych znaczeń wszystkich terminów w owym zdaniu występującym. Jedno
jest pewne na gruncie polemiki Leddy'ego: nie uznaje on, iż jest jeden obiektywny, idealny kontekst, w obrębie którego metafora zyskuje właściwy sens. Por. Thomas Leddy, dz. cyt.
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które są nieskodyfikowane, i poza które można wykraczać, generując metafory,
a których Davidson w ogóle nie bierze pod uwagę?16
2) Metafora jako dwuznaczność w słabszym sensie
Być może więc należy traktować metaforę jako pewną dwuznaczność:
w kontekście metafory pewne słowa „mienią się” znaczeniami: siła metafory
uzależniona jest od, by tak rzec, oscylowania występujących w niej słów między
znaczeniem pierwotnym oraz tym znaczeniem, jakie posiadają one w ramach
owej metafory? Gdy więc Melville pisze „Chrystus był chronometrem”, metafora
pojawia się dlatego, że najpierw słowo „chronometr” rozumiemy w sensie dosłownym, a następnie – w jakimś sensie niezwykłym, „metaforycznym” właśnie.
Davidson kwestionuje jednak słuszność takiego ujęcia. Dwuznaczność słowa występującego w ramach metafory wynika bowiem z faktu, że w zwyczajnych
kontekstach oznacza ono jedną rzecz, zaś w kontekstach metaforycznych oznacza inną. Jednak w kontekstach metaforycznych niekoniecznie musimy się wahać w kwestii znaczenia owego słowa. Kiedy zaś się wahamy, to zwykle dlatego,
że musimy rozstrzygnąć, które z metaforycznych znaczeń winniśmy przyjąć;
rzadko wątpimy, że mamy do czynienia z metaforą. W każdym razie „działanie”
[effect] metafory zdecydowanie wykracza poza cel, jakim wedle powyższego ujęcia byłoby wygenerowanie w odbiorcy niepewności co do tego, czy ma do czynienia ze zwykłym, czy też metaforycznym użyciem danego słowa. Metafora nie
może zatem zawdzięczać swego efektu podobnej dwuznaczności.
Thomas Leddy przeprowadza krytykę założeń Davidsona na gruncie kontekstowej teorii
metafory w ujęciu przedstawionym przez I.A. Richardsa w The Philosophy of Rhetoric. W pierwszej
części książki Richards krytykuje to, co nazywa „przesądem jednego znaczenia” czy też „doktryną
ustalonego życia”. Według niego zwolennicy owej doktryny zapominają, że „słowo jest zawsze
elementem współpracującym z pozostałymi elementami w organizmie – wypowiedzi, i dlatego nie
może w zwykłym nieskrępowanym, nietechnicznym dyskursie – być traktowane odrębnie, jak
gdyby miało swoje własne, osobne znaczenie, jakby związane było z nim jakieś jedno ustalone
użycie, a nawet jakaś niewielka ilość właściwych sposobów użycia”. I argumentuje, że tego rodzaju
myślenie jest pozostałością po prymitywnej magicznej teorii nazw. Por. I.A. Richards, za Thomas
Leddy, dz. cyt., s. 66. Nie ma tu miejsca, by rozwijać tę teorię, zauważmy jednak, że jeśli znaczenie słów jest kontekstowe, znaczenia zdań również są kontekstowe, a zatem status owego słownika, do którego odwołuje się Davidson, byłby wysoce wątpliwy.
16
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Davidson odrzuca zatem teorię, która możemy nazwać teorią „migotliwości” metafory. Według tej teorii metaforyczność sprowadzałaby się do swego
rodzaju (by użyć Heideggerowskiego terminu) „przeświecania” niejasnego metaforycznego sensu poprzez „powłokę” znaczenia słownikowego. Otóż to jeszcze
za mało – powiada Davidson – by można było mówić o metaforze. Spełnia ona
szereg rozmaitych funkcji, znacznie wykraczających poza dawanie nam do zrozumienia, że dane wyrażenie jest metaforą. Zresztą w świetle tej koncepcji nie
wiadomo w gruncie rzeczy, co miałoby to znaczyć, ponieważ charakterystyczna
cecha metafory sprowadzałaby się do tego, że jest to metafora, co bynajmniej nie
wyjaśnia, czym metafora jest. A zatem na tym etapie wywodu Davidson ogranicza się do konstatacji niestabilności znaczeniowej metafory.
3) Metafora jako dwuznaczność w sensie mocniejszym
Davidson rozważa sytuację, w której słowo w danym kontekście ma dwa
znaczenia, my zaś mamy pamiętać o obydwu. Kiedy np. Szekspirowska Kressyda
jest witana w greckim obozie, Nestor mówi: Our general doth salute you with the
kiss17. „General” może się odnosić zarówno do przywódcy Greków, Agamemnona, jak i do wszystkich Greków w ogóle. W rzeczywistości zaś mamy do czynienia z koniunkcją tych dwóch znaczeń. Jest to dowcip, gra słów, lecz nie metafora.
Dzieje się tak dlatego, że oba znaczenia zaczerpnięte zostały ze słownika.
Tymczasem metafora, jak już powiedziano, ma charakter niestandardowy. Czy
raczej: im mniej jest standardowa, tym jest bardziej twórcza, tym bardziej jest
metaforą. Np. można by sporządzić słownik „wytartych” metafor, w którym
znaleźlibyśmy metafory w rodzaju „słońce moje” użyte w odniesieniu do bliskiej
osoby. Czy jednak byłyby to jeszcze metafory? Na gruncie wcześniejszej, trafnej
moim zdaniem, uwagi Davidsona, który stwierdza, że „standaryzując” metaforyczne znaczenia, słownik uśmierca metaforę (mamy wówczas do czynienia
z dosłownym znaczeniem metafory martwej) – odpowiedź na powyższe pytanie
musi być negatywna.

17

W. Szekspir, Troilus and Cressida (IV, 5).
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Davidson bierze pod uwagę ewentualność, przy której słowa wchodzące
w skład metafory posiadają jednocześnie dwa różne znaczenia: dosłowne i przenośne. Przypuśćmy, że znaczenie dosłowne jest latentne, że jest ono czymś,
czego jesteśmy świadomi, i co może na nas oddziaływać bez względu na kontekst, podczas gdy znaczenie przenośne ujawnia się jedynie w kontekście ściśle
określonym. Ponadto musi też istnieć reguła łącząca oba te znaczenia, w przeciwnym razie musielibyśmy odwoływać się do „teorii dwuznaczności”. Taka
reguła, przynajmniej w przypadku wielu typowych metafor, głosiłaby, że
w swym znaczeniu metaforycznym słowo odnosi się do tego wszystkiego, do
czego się odnosi również w znaczeniu dosłownym – i do czegoś jeszcze. Davidson
przywołuje tutaj przykład z Marsjaninem, który opanował regułę użycia słowa
„podłoga”. Można mu więc pokazać rzeczywistą podłogę. Gdy jednak lecąc
z Marsjaninem w jego statku kosmicznym oddalamy się od ziemi, wskazujemy
na podłogę mówiąc „podłoga” [floor], używamy tego słowa w sensie metaforycznym, tzn. mamy na myśli ziemię w sensie, jaki miał na myśli Dante, nazywając
Ziemię: „the small round floor that makes us passionate”18. Davidson twierdzi,
że na gruncie teorii podwójnego znaczenia nie sposób stwierdzić, czy Marsjanin
nie wie, czy mamy na myśli metaforę Ziemi, czy też po prostu podłogę jego
statku kosmicznego19.
Sądzę, że powyższe uwagi rozumieć można w sposób następujący.
W oparciu o krytykowaną teorię, która jednemu słowu przypisuje dwa znaczenia, nie da się wskazać kryterium odróżniania jednego znaczenia od drugiego,
tzn. tego, kiedy mówiąc „floor”, mam na myśli podłogę, a kiedy Ziemię
z powyższego cytatu. Teoria postulująca, że każde zdanie posiada znaczenie podstawowe, oraz drugie przenośne, głosi, iż znaczenie to uaktywnia się w jednych
kontekstach, a w innych nie. Ale w takim razie nośnikiem owego znaczenia nie
jest już samo słowo, lecz również kontekst; owo znaczenie niejako „wchłania”
kontekst. A zatem jego nośnikiem nie jest już pojedyncze słowo. Koncepcja ta nie
zawiera również kryterium umożliwiającego odróżnienia znaczenia dosłownego
od przenośnego (poza tym, że to ostatnie determinowane jest przez kontekst).
18
19

D. Davidson, dz. cyt., s. 37.
Zakłada się, że ów Marsjanin zna wspomniany cytat z Dantego.
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By wrócić do Davidsona przykładu z Marsjaninem: czym innym jest opanowanie nowego znaczenia starego słowa (czyli odejście od określonego znaczenia słownikowego), czym innym zaś użycie słowa z zachowaniem jego znaczenia
słownikowego (tak budujemy metaforę). W pierwszym przypadku pozostajemy
na poziomie języka (wskazując podłogę uczymy Marsjanina użycia tego wyrazu).
W drugim przypadku w metaforyczny sposób wyrażamy się o świecie: Ziemia
staje się poetycko rozumianą „podłogą”.
Że tak właśnie jest, tzn. że metafora mówi o świecie, zamiast odsyłać nas
do słownika – według Davidsona najlepiej widać na przykładzie martwych metafor. Dawno temu rzeki i butelki nie miały „mouths”. Myśląc o współczesnym
użyciu tego słowa nie ma znaczenia, czy słowo to uznamy za dwuznaczne – gdyż
odnosi się nie tylko do ujścia rzek i otworów butelek, lecz również do otworów
gębowych zwierząt – czy też po prostu uznamy, że ma ono jedno szerokie pole
znaczeniowe obejmujące wszystkie te konotacje. Istotne jest tutaj jedynie to, że
wówczas gdy słowo „mouth” odnosiło się do otworów butelek jedynie w sensie
metaforycznym, jego zastosowanie sprawiło, że słuchacz zauważał podobieństwo między otworami gębowymi w ciałach zwierząt (i ujściami rzek), a otworem butelki. Dziś, gdy słowo to używane jest w odniesieniu do otworów butelek
w znaczeniu dosłownym, nie pozostaje poza tym nic, co należałoby „zauważyć”
czy „wypatrzyć”. Nie ma mowy o jakimś szczególnym podobieństwie między
otworem w ciałach zwierząt a otworem w butelce; całe podobieństwo sprowadza
się do faktu, iż są one denotowane przez to samo słowo. Ten właśnie fakt, tzn.
sankcja słownikowa, uśmierca według Davidsona żywą metaforę.
Istotna jest również okoliczność, że słowo uznane w jakimś kontekście za
metaforę nie przestaje nią być nawet przy setnym użyciu, podczas gdy inne słowo od razu może wejść do słownika, tracąc swój metaforyczny charakter. Metaforyczność musi zatem zawierać element zaskoczenia, nowości.
Davidson twierdzi, że jeśli metafora zawiera jakieś „drugie znaczenie”, jak
ma to miejsce w przypadku dwuznaczności [„ambiguity”], można by wówczas
oczekiwać, że będziemy w stanie wskazać i sprecyzować owo specjalne znaczenie, gdy metafora straci już swoją metaforyczną funkcję, tzn. gdy stanie się martwą metaforą. Przenośne znaczenie żywej metafory unieśmiertelnione zostaje
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wówczas w postaci dosłownego znaczenia metafory martwej. Koncepcję taką
filozof uznaje jednak za błędną. Jako przykład Davidson podaje wyrażenie He
was burned up20. Jest ono autentycznie dwuznaczne, gdyż może być prawdziwe
w jednym i fałszywe w innym sensie. Choć jednak ten funkcjonujący w slangu
idiom jest bez wątpienia pozostałością po metaforze, dziś oznacza on tylko tyle,
powiada Davidson, że ktoś się bardzo zdenerwował21. Metafora trafia do słownika i przestaje być metaforą.

Metafora a porównanie
Wedle Davidsona wiele na temat znaczenia metafor można się dowiedzieć
zestawiając je z porównaniami, te bowiem mówią nam wprost coś, co metafora
jedynie sygnalizuje. Davidson analizuje następujący przykład: przypuśćmy, że
mając na myśli Leara Goneryla mówi: „Starzy głupcy są jak niemowlaki”; a następnie używa określonych słów potwierdzających wskazane podobieństwo starych
głupców do niemowląt (tymczasem Goneryla powiedziała metaforycznie: „Starzy
głupcy są na powrót niemowlętami”22). Na podobnej zasadzie można by wysnuć
kolejną teorię przenośnego czy też „specjalnego” znaczenia metafor: takie przenośne znaczenie metafory byłoby dosłownym znaczeniem odpowiadającego jej porównania. Tak więc wyrażenie: „Chrystus był chronometrem” w swym przenośnym sensie jest synonimem zwrotu: „Chrystus był jak chronometr”.

Metafora a wyrażenia eliptyczne
Davidson przestrzega przed myleniem poglądu, zgodnie z którym specjalne
znaczenie metafory tożsame jest z dosłownym znaczeniem odpowiadającego mu
porównania – z rozpowszechnioną teorią głoszącą, że metafora to eliptycznie
Ang. „zapłonął, (slang) wnerwił się”.
D. Davidson, dz. cyt., s. 38.
22
„Old fools are babes again” (W. Shakespeare, King Lear, I, 3).
20
21
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ujęte porównanie. Teoria ta nie czyni różnicy między znaczeniem metafory
a znaczeniem odnoszącego się do niej porównania i nie dostarcza podstawy
umożliwiającej postulowanie znaczenia metaforycznego, przenośnego czy
w jakimś innym sensie nietypowego. Jednocześnie teoria ta wydaje się zbyt prosta, by mogła nas zadowolić. Pod tym tez względem różni się ona od teorii
omawianych wcześniej.
Zarówno powyższa teoria metafory, jak i jej bardziej wyrafinowany wariant,
który utożsamia znaczenie przenośne metafory z dosłownym znaczeniem porównania, są według Davidsona defektywne. Czynią mianowicie ukryte znaczenie metafory czymś zbyt oczywistym i zbyt łatwo dostępnym. W każdym z tych
przypadków, aby znaleźć owo ukryte znaczenie, wystarczy sięgnąć do jakiegoś
porównania: Tołstoj jak dziecko, albo ziemia jak podłoga. Jest to trywialne, gdyż
każda rzecz przypomina każdą inną, i to na niezliczone sposoby. W świetle powyższej teorii interpretacja i parafraza są na wyciągnięcie ręki i nie wymagają
zdolności interpretacyjnych, podczas gdy metaforę trudno jest zinterpretować
i nie sposób jej sparafrazować.
Przyjrzyjmy się przeprowadzonej przez Davidsona krytyce tej teorii na
przykładzie jego analizy przykładu zaczerpniętego od Maxa Blacka:
Gdy Schopenhauer nazywał dowód geometryczny pułapką na myszy, to według tej teorii mówił (chociaż nie wprost): „Dowód geometryczny jest podobny do
pułapki na myszy, bo jak ona daje zwodniczą nagrodę, wabi ofiarę stopniowo,
przynosi niemiłą niespodziankę itd.” Teoria ta głosi, że metafora jest zagęszczonym lub skróconym porównaniem23.

W przytoczonym w swoim tekście powyższym cytacie z Maxa Blacka
Davidson dostrzega podwójne pomieszanie pojęć. Po pierwsze, jeśli metafory są
eliptycznymi porównaniami, to mówią one wprost to, co mówi porównanie,
ponieważ elipsa jest formą skrótu, nie zaś parafrazą, czy omówieniem (peryfrazą). Davidson zauważa, że stwierdzenie Maxa Blacka na temat tego, co mówi
metafora, znacznie wykracza poza wszystko to, co mówi stosowne porównanie.
23

M. Black, Metafora, wyd. cyt., s. 225.
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Dzięki porównaniu takiemu dowiadujemy się jedynie, że dowód geometryczny
jest jak pułapka na myszy. Podobnie jak i metafora, nie mówi nam ono nic na
temat tego, na jakie podobieństwa mamy zwrócić uwagę. Taka lista podobieństw nie mogłaby nam zresztą dać wglądu w dosłowne znaczenie porównania, ponieważ według autora porównanie [simile] nie sugeruje nic ponad występowanie podobieństw [similarity]. Gdyby taka lista miała nam dookreślić przenośne znaczenie owego porównania, wówczas poprzez zestawienie metafory
z porównaniem nie dowiadywalibyśmy się o metaforze niczego takiego, czego
nie byłoby w porównaniu– ponad to, że jedno i drugie ma takie samo przenośne
znaczenie.
Właśnie dlatego, że porównanie postuluje istnienie określonego podobieństwa, stwierdzenie, że ma ono jakieś ukryte drugie znaczenie, jest jeszcze mniej
prawdopodobne, niż w przypadku metafory. W przypadku porównania zauważamy, co ono dosłownie stwierdza: a mianowicie, że dwie rzeczy są do siebie
podobne, następnie porównujemy ze sobą obiekty i zastanawiamy się, o jakie
w danym kontekście może chodzić podobieństwo. Kiedy to rozstrzygniemy,
możemy powiedzieć, że autor porównania miał na myśli to właśnie podobieństwo. Doceniwszy jednak różnice między znaczeniem słów oraz tym, co osiągnął
autor używając owych słów, nie powinniśmy mieć pokusy objaśniania tego, co
się stało, przez przypisanie słowom jakiegoś drugiego albo przenośnego znaczenia. Istotą pojęcia znaczenia językowego jest wyjaśnienie tego, co można zrobić
ze słowami. Jednak rzekome przenośne znaczenie porównania niczego nie wyjaśnia; nie jest ono cechą słowa, którą słowo to posiada niezależnie i uprzednio
wobec kontekstu użycia, nie wynika też ono z użycia języka, które by się różniło
od zwykłego użycia języka.
W porównaniu przysługuje słowom to samo znaczenie, które przysługuje
im w metaforze. I porównanie, i metafora kierują naszą uwagę na to samo podobieństwo. Jednak uwypuklenie nieoczekiwanych i subtelnych paraleli i analogii, na które zwraca nam uwagę metafora, wcale nie domaga się tego, by słowom
składającym się na metaforę przysługiwało w niej znaczenie inne niż dosłowne.
Metafora i porównanie są po prostu dwoma spośród niezliczonych środków
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wyrazu językowego uwrażliwiających nas na pewne aspekty świata poprzez zderzanie, zestawianie [comparisons] ze sobą owych rozmaitych aspektów.
Dotychczasowy wywód prowadzi Davidsona do wniosku, że o ile objaśniamy metaforę w kategoriach jej znaczenia, musimy się odwoływać do dosłownych znaczeń składających się na nią słów. A zatem zdania, w których pojawiają się metafory, są prawdziwe lub fałszywe w zwykłym, dosłownym sensie,
gdyż jeśli składające się na nie słowa nie posiadają znaczeń w jakimś specjalnym
sensie tego słowa, zdania nie posiadają również cechy prawdziwości rozumianej
w jakimś specjalnym sensie. Davidson nie neguje tego, że istnieje coś takiego,
jak metaforyczna prawda, twierdzi jedynie, że taka prawda nie przysługuje zdaniom24. Metafora kieruje naszą uwagę na coś, co byśmy bez niej przeoczyli, nie
daje to jednak, twierdzi Davidson, powodu do stwierdzenia, że wizje, myśli,
i odczucia zainspirowane przez metaforę, nie są prawdziwe lub fałszywe w zwykłym sensie.
Jeśli zdanie użyte metaforycznie jest prawdziwe lub fałszywe w zwykłym
sensie, to, rzecz jasna, na ogół jest ono fałszywe. Najoczywistsza różnica między
porównaniem i metaforą polega na tym, że wszystkie porównania są prawdziwe,
a większość metafor jest fałszywa. Ziemia jest jak podłoga, a Tołstoj jest jak
niemowlę, gdyż każda rzecz przypomina każdą inną. Jeśli jednak podobne wyrażenia przekształcimy w metafory, staną się one fałszami: ziemia jest jak podłoga,
ale nie jest podłogą; stary Tołstoj był jak niemowlę, ale niemowlęciem nie był.
Porównania używamy właśnie wtedy, gdy wiemy, że odpowiadająca mu metafora jest fałszywa. [Np. mówimy że „Smith jest świnią”, a siła ekspresji tego wyrażenia jest tak duża właśnie dlatego, że wiemy że Smith w słownikowym znaczeniu tego słowa świnią nie jest.]
Tym, co ma tutaj znaczenie, nie jest jednak fałszywość metafory, lecz fakt,
że dane zdanie uznajemy za fałszywe. Zwróćmy uwagę, co się dzieje, gdy zdanie,
którego używamy jako metafory, i o którym sądziliśmy, że jest fałszywe, nagle
uznajemy za prawdziwe, ponieważ zmieniliśmy poglądy na temat świata. Oto
dobry przykład z Antony and Cleopatra Szekspira (2.2):
24

D. Davidson, dz. cyt., s. 41.
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The barge she sat in, like a burnish’d throne
Burn’d on the water.

W tym przykładzie, stwierdza Davidson, porównanie i metafora osobliwie
przeplatają się ze sobą, jednak metafora zniknie, gdy wyobrazimy sobie rzeczywistą pożogę. W podobny sposób zniknie obraz ewokowany przez porównanie,
jeśli potraktujemy je zbyt dosłownie.
Tak więc tylko wówczas, gdy zdanie uznamy za fałszywe w dosłownym
sensie, uznajemy je za metaforę i zaczynamy doszukiwać się jego ukrytych implikacji. Absurdalność czy oczywisty fałsz jakiegoś zdania skłaniają nas –
w określonym kontekście – do potraktowania go jako metafory.
Bywa wszelako również i tak, że oczywista prawdziwość jakiegoś zdania
miewa metaforyczny charakter. Np. „business is business” w swoim znaczeniu
dosłownym jest zdaniem zbyt trywialnym, by traktować je jako wiedzonośne.
Podobnie rzecz ma się np. z Mertonowskim tytułem „Nikt nie jest samotną wyspą”, które również nie posiada charakteru informacyjnego w sensie dosłownym.
A zatem to nie znaczenie, lecz użycie zdania decyduje o jego metaforyczności. Przy użyciu metaforycznym zdanie nie zmienia swego znaczenia (którego
użycie sprawia, że w dosłownym znaczeniu zdanie to jest wówczas fałszywe).
Wszelkie teorie25, które rzekomo odszyfrowują „ukryte znaczenie” metafory, tak naprawdę według Davidsona, mówią jedynie o efektach, jaki metafora
Między innymi koncepcja Maxa Blacka. Według teorii Blacka bowiem metaforyczność
polega na tym, że pewien „system stereotypów” związanych z użytym w metaforze słowem odnosimy do drugiej jej składowej: w wyrażeniu „Człowiek jest wilkiem” określone stereotypowe cechy
wilka przypisujemy człowiekowi. Metafora, mówi Black, wyodrębnia i organizuje cechy podmiotu
zdania metaforycznego (subject of metaphor) odnosząc do niego stwierdzenia, które w języku niemetaforycznym odnoszą się do obiektu, którego cechy przypisujemy owemu podmiotowi (w tym
przypadku są to cechy wilka orzekane o człowieku). Jeśli parafraza okazuje się nieskuteczna (to jest
nie w pełni oddaje metaforę), to według Blacka jest tak nie dlatego, że metafora nie niesie żadnej
specjalnej treści poznawczej, która by można sparafrazować, lecz dlatego, że parafraza „nie posiada
tej samej co oryginał, mocy objaśniającej: „Momentem, który chcę mocno uwypuklić, jest to, że
straty dotyczą w naszym przypadku zawartości poznawczej”. Zob. M. Black, Metafora, wyd. cyt.
Davidson stawia Blackowi następujące pytania: „jeśli słowa w metaforze mają jakieś specjalne,
zakodowane znaczenie, w jaki sposób różni się ono od znaczenia tych samych słów w martwej
metaforze, tzn. wówczas, gdy staje się ona częścią słownika?”, „Co jest nośnikiem znaczenia poza
25
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wywiera na odbiorcy. Ich błąd polega na błędnym wpisywaniu treści, które nasuwa nam metafora – w samą tę metaforę. Tym, co unikalne w zjawisku metafory, nie jest jej treść, lecz jej relacja względem tego, na co metafora ta wskazuje
i co dzięki niej możemy uchwycić.
Tak więc w koncepcji Davidsona problem ulega przesunięciu z wnętrza
metafory, w kontekst jej użycia. „Parafrazowanie” metafory nie może polegać na
podaniu jej „ukrytej” treści, gdyż takowa nie istnieje, lecz na wyeksplikowaniu,
ku czemu kieruje ona naszą uwagę.
Przy czym nie chodzi tu jedynie o ograniczenie słowa „znaczenie” w przypadku metafory, lecz przede wszystkim o rezygnację z założenia, że autor wypełnił metaforę określoną treścią poznawczą, którą trzeba z metafory wydobyć,
aby odszyfrować jej znaczenie.

Polemika
Podstawowy błąd popełniany przez teoretyków metafory sprowadza się
zdaniem Davidsona do założenia, że metafora niesie określoną treść poznawczą,
którą interpretator musi dopiero wyłowić. Tymczasem powodem, dla którego
tak trudno nam nieraz rozstrzygnąć, co metafora nam „mówi”, jest to, że w istocie wskazuje nam ona pewne treści, odsyła nas do nich, zwraca nam na nie uwagę. Zakres rzeczy, do których nas odsyła metafora, jest w istocie nieograniczony.
Sądzę, że na gruncie teorii Davidsona metaforę można zinterpretować jako niewyczerpywalną wielość wskazówek, mogących odsyłać do nieograniczonej liczby
rzeczy. Metaforycznie rzecz ujmując, metafora przypomina okno, które wyznacza nieskończony horyzont.
Przywołując metaforę okna, zdaję sobie sprawę, że jest to zabieg kontrowersyjny, zważywszy na fakt, że tak ujęta metafora zyskuje funkcję poznawczą,
której Davidson jej odmawia. Jednakże sam Davidson, tłumacząc funkcje metasłowem w takim przypadku?”, „Co sprawia, że dokładnie to samo zdanie było metaforą, a teraz już
metafora nie jest?” i twierdzi, że na (dotychczasowym) gruncie teorii Blacka nie da się na owe
pytania odpowiedzieć.
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fory, również ucieka się do metafor, przywołując funkcje widzenia i oglądania
(Davidson używa słów notice, see26). Dlaczego jednak Davidson przywołuje ów
idiom, tym samym wikłając się w paradoks?
Otóż Davidson przywołuje idiom widzenia i oglądania, gdyż są to akty,
które jego zdaniem nie mają formy propozycjonalnej, tzn. zdaniowej, a zatem
nie przysługuje im prawdziwość i fałszywość w sensie ścisłym. Właściwie
Davidson zrównuje metaforę z obrazem, z obrazem malarskim na przykład,
a zatem z czymś pozbawionym charakteru semantycznego. Wydaje się jednak,
że Davidson zbyt pośpiesznie zrównuje obraz ewokowany przez metaforę, będącą w ścisłym sensie fenomenem czysto językowym, z obrazem pozawerbalnym.
Zbyt pospiesznie też zdaje się temu ostatniemu przypisywać „znaczenie”, czy
raczej: zbyt łatwo zrównuje obraz (pozawerbalny) z obrazem językowym (metafora). Zważywszy na specyficzny charakter słowa jako podstawowego środka
wyrazu, wydaje się to nie do końca uzasadnione. Tak więc Davidson mówi np.:
<„widzieć to a to”, nie jest tym samym „co widzieć, że”27 (forma propozycjonalna)>. Ale czy rzeczywiście jest tak na gruncie obrazów ewokowanych przez język?
Podejdźmy do okna z naszego przykładu. Rozciągający się zeń widok zawsze jest j a k i ś, np. wychodzi na morze, a nie na góry. Inaczej mówiąc, nawet
przy tak znacznym zawężeniu stosowalności predykatu „prawdziwy”, nie sposób
całkiem go uniknąć. Aby widzieć to, co widzimy (tzn. to, na co pada nasz
wzrok), aby „widzieć” we właściwym sensie tego słowa, musimy wszak wiedzieć,
na co patrzymy, żeby w ogóle móc to zobaczyć28.
Por. D. Davidson, dz. cyt., s. 37.
Tamże, s. 47.
28
Thomas Leddy formułuje swój zarzut inaczej. Według niego błędem Davidsona jest to, że
nie bierze on pod uwagę istnienia innej wiedzy niż wiedza wyrażana w stwierdzeniach (wiedza
propozycjonalna). „Często mówi się, że dzieła sztuki dają nam wiedzę o świecie, która nie ma
charakteru propozycjonalnego. [Davidson] ignoruje również istnienie czegoś takiego jak wiedza
przed-propozycjonalna [pre-propositional knowledge] czy intuicja. Zwłaszcza ta ostatnia jest
niezwykle ważna w tym kontekście jako że wielu psychologów zajmujących się kreatywnością
zaobserwowało, że poznanie często zaczyna się od metaforycznego wglądu”. Th. Leddy, dz. cyt.,
s. 74. W kilku kluczowych miejscach swojego wywodu, Davidson wedle Leddy'ego, używa terminów w sposób mocno redukcjonistyczny, nie eksplikując tego wprost. W istocie zarówno ja, jak
i Leddy, szerzej rozumiemy używane przez Davidsona pojęcia takie jak: wiedza, poznanie itd.
Według Leddy'ego zakres stosowalności/użycia tych słów jest dużo szerszy niż to występuje
26
27
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Sądzę, że Davidson by się z tym zgodził. Czy jednak to, co widzimy musi
dać się wyartykułować, a więc ująć w formę propozycjonalną (zdaniową)?
Z pewnością żadne zdania propozycjonalne nie wyczerpią obrazu/widoku. „Słowa nie są odpowiednią walutą, aby móc je wymienić na obraz” – pisze Davidson29. I ile trzeba byłoby skonstruować zdań, żeby wyczerpać obraz? Nie jest to
według filozofa, właściwie postawione pytanie.
Tutaj jak sądzę, dotykamy sedna sprzeciwu Davidsona wobec teorii obdarzających metaforę czy to specjalnym znaczeniem, czy w ogóle jakąś informacyjnością. Filozof mógłby zaprotestować, iż wcale nie jest zwolennikiem prywatyzacji znaczeń czy językowym anarchistą. To w gruncie rzeczy jego racje, rzekłby,
a nie nasze, stoją na straży semantycznego ładu zewsząd zagrożonego przez
chaos wolnego od standardów i norm języka.
Co bowiem stwierdza Davidson? Otóż stwierdza on, że znaczenia słów są
ustalone, i tylko reguły użycia słów się zmieniają. Np. ktoś, kto widzi kolor biały
tam, gdzie większość ludzi widzi kolor zielony, jest przypuszczalnie daltonistą.
Nie oznacza to jednak, że odbiera jakieś nieokreślone dane zmysłowe, gdyż każda taka dana jest jakaś, a tylko to, że odbiera dane, które opisuje inaczej niż ogół
czy większość innych użytkowników języka. Jednak nie istnieje weryfikacja,
która w ścisłym sensie mogłaby wykazać, kto ma rację. Jedynym argumentem
jest tu argument z „dziwaczności” użycia języka w przypadku daltonisty, który
inaczej nazywa daną barwę niż większość ludzi, a ponieważ nie zakładamy, że
jest on szalony (tzn. pozostaje w swym prywatnym świecie), zatem przyjmujemy,
że jest daltonistą30. Krótko mówiąc, opisana właśnie okoliczność nie dowodzi
u Davidsona, a filozof nie eksplikuje, że wychodzi z mocno redukcjonistycznego stanowiska. Moim
zarzutem wobec Donalda Davidsona byłoby, iż sprzeniewierza się on zasadzie wyeksplikowanej
przez L. Wittgensteina: „Filozofia nie może w żaden sposób naruszać faktycznego użycia języka, a
więc może je w końcu tylko opisywać. Albowiem nie może go też uzasadnić. Zostawia wszystko tak
jak jest”. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 75.
29
D. Davidson, dz. cyt., s. 47.
30
Argument niniejszy nawiązuje do L. Wittgensteina „argumentu języka prywatnego”.
Rzecz w tym, że ponieważ nie mamy dostępu do czyichś prywatnych danych zmysłowych, czyjeś
doświadczenia percepcyjne nie mają tutaj znaczenia. Istotny jest sposób, w jaki dana osoba używa
języka. Język stanowi ostateczną instancję weryfikującą sposób, w jaki ktoś posługuje się – w tym
przypadku – nazwami barw, zaś w sensie ogólniejszym tego, w jaki sposób ktoś rozumie pojęcia.
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tego, że daltonista w jakiś inny sposób interpretuje to, czym jest barwa (analogia: rzekome odczytywanie nowego sensu słowa zawartego rzekomo w metaforze przez poetę), że inaczej rozumie pojęcie barwy itp. Zachowanie takiego daltonisty oznacza jedynie, że inaczej (w sposób niezgodny z przyjętymi regułami
języka) identyfikuje on określoną barwę. To, co widzi, jest jego sprawą, nie dowiemy się tego, gdyż nie mamy dostępu do jego prywatnego oglądu. Nas interesuje tylko język, sfera publicznej komunikacji. Dlatego możemy co najwyżej
twierdzić, że inaczej używa on pewnej reguły języka, czy mówiąc ściśle: narusza
ją. Narusza mianowicie tę regułę języka, która rządzi użyciem słowa barwa (nazwami barw) w określonych kontekstach. Podobnie też twórca metafory nie ma
własnej, prywatnej wizji na temat tego, co oznacza słowo „koń” lub „wiaderko”,
a tylko używa tych wyrażeń w ich przyjętych wprawdzie znaczeniach, lecz za to
w odmienny sposób. To właśnie dlatego Davidson mówi, iż najważniejsze jest
to, co „czynią słowa” ujęte w metaforę. Reasumując: o metaforyczności jakiegoś
znaczenia decyduje jedynie nietypowe, tzn. sprzeczne z przyjętymi regułami
użycie jakiegoś wyrażenia31. Nie jest więc tak, że budując metaforę, folgując swej
poetyckiej licencji, nadajemy inne od słownikowego znaczenie jakimś słowom
czy całemu wyrażeniu. My jedynie wykraczamy wówczas poza reguły użycia
języka, czy raczej (w obliczu faktu, że reguły te nie są skodyfikowane i wyznaczane jedynie przez praktykę językową) – nie stosujemy się do tych reguł. Naruszenie znaczenia jest czymś bardziej fundamentalnym niż naruszenie reguły
użycia, dlatego właśnie Davidson opowiada się po stronie nienaruszalności znaczeń. Reguły języka są nimi tylko w dość luźnym znaczeniu tego słowa; decyduje o nich obyczaj językowy, który jest zmienny i ewoluuje. Zważywszy nieformalny i niestandardowy charakter owych reguł, ich naruszenie nie jest więc zalążkiem semantycznej anarchii.
Dlatego też słownik obejmujący znaczenia wyrazów pozostaje punktem
odniesienia w żywiole mowy. Choć nie należy teorii Davidsona traktować jako
W istocie problem postrzegania czerwoności sprowadza się do problemu użycia wyrazu „czerwony”. Por. L. Wittgenstein, dz. cyt., s. 44-45.
31
Donald Davidson podpisałby się zapewne pod słowami L. Wittgensteina „Nie pytaj
o znaczenie, pytaj o użycie”.
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moralizatorskiego postulatu, a jedynie jako opis, można z niej wyczytać apel
o konsekwencje i precyzję myślenia.
W ten sposób odczytana myśl Davidsona pozwala nam zinterpretować jego
postulaty nie jako gest przyzwolenia dla prywatyzacji znaczeń, prowadzący do
zakwestionowania nieograniczonych kompetencji sensotwórczych twórcy metafory i ulokowania problemu czytania dzieła w sferze odczuć, interpretacyjnej
dowolności i niemożności komunikacji – lecz wręcz przeciwnie: jawi nam się
ona jako postulat ładu semantycznego, którego jedynym gwarantem wydają się
ustalone i skodyfikowane znaczenia słów. To właśnie zdaje się warunkiem udatności komunikacji, która stanęłaby pod znakiem zapytania, gdyby owa sensotwórcza kompetencja autorów metafor przyzwalała na prywatyzację znaczenia.
Tu jednak pojawia się wątpliwość na poziomie dość elementarnym. Bo czyż
ujęcie Davidsona, odmawiające metaforom obiektywnego statusu pewnych
prawd, które na gruncie innych koncepcji metafory, można odczytywać, odkrywać, rozumieć, a które teraz pozbawione zostają prawdonośnego waloru (wszak
według Davidsona metafora jest zdaniem w swym dosłownym sensie fałszywym) – mimo wszystko nie prowadzi do subiektywizacji, do relatywizacji, do
prywatyzacji wizji, sensów i interpretacji? Davidson pisze przecież już w pierwszych zdaniach artykułu, że interpretacja metafory to rzecz wyobraźni.
Czy bowiem nie jest tak, że przy ujęciu Davidsona ocalamy jakieś abstrakcyjne znaczenia, jakieś atomy mowy, atomy sensu (gdyż prawda\fałsz, powtórzmy, przysługuje przede wszystkim zdaniom, w których kontekście sens zyskują
słowa; zaś metafory to zdania po prostu fałszywe), a więc że ocalamy okruchy
sensu – słowa – zaś gubimy samą literaturę?
Literatura (poezja, gdyż to o nią w gruncie rzecz chodzi w tym sporze
o metaforę) wyraża, a przynajmniej powinna wyrażać prawdy o świecie i człowieku, które nie są jedynie kwestią subiektywnych odczuć czytelnika, czy wpisywania w nią znaczeń, których w niej nie ma. Czyż to ostatnie założenie, relatywistyczne (każdy wyczytuje z tekstu własną prawdę) nie przekreśla racjonalnego dyskursu o literaturze? Istnieje wszak odczytanie trafne i nietrafne dzieła.
Spójrzmy, co ma o tym do powiedzenia Davidson:
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Wielu z nas potrzebuje pomocy odnośnie do tego, co można wypatrzyć
w metaforze, co w niej wypatrzył bardziej wrażliwy czy wykształcony czytelnik.
Pełnoprawna rola tzw. parafrazy polega na tym, że taki wytrawny krytyk umożliwia
czytelnikowi leniwemu lub niewprawnemu ujrzenie w tekście tego samego co on
sam, wytrawny krytyk, dostrzegł w owym tekście. Krytyk jest, by tak rzec, swego
rodzaju rywalem twórcy metafory. Usiłuje on nadać swej własnej sztuce (sztuce odczytania dzieła) większą klarowność i przejrzystość niż oryginał, a równocześnie
usiłuje wzbudzić w innych czytelnikach niektóre spośród efektów, których sam doświadczył obcując z oryginałem. Czyniąc to wszystko, przy użyciu najlepszych metod, jakimi dysponuje, próbuje taki krytyk zwrócić naszą uwagę na piękno i mistrzostwo, na ukrytą moc32.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że powyższe uwagi dotyczące roli i zadań
krytyki mają charakter ironiczny, gdyż jeśli tak nie jest, trudno zaiste stwierdzić,
na czym miałaby polegać kompetencja owego „wytrawnego krytyka”, którego
odczytanie dzieła literackiego byłoby trafniejsze niż odczytanie dokonane przez
zwykłego czytelnika. Przywołane przez Davidsona kryterium klarowności
i przejrzystości odczytania dokonanego przez owego „wytrawnego krytyka” wydaje się dość wątpliwe. Czy oznacza to, że taka kompetentna krytyka tekstu
miałaby się sprowadzać do skuteczności zabiegów perswazyjnych? Jeśli tak, to
Davidson dokonuje tutaj dekonstrukcji nie tylko obiektywnej prawdy tekstu, ale
również samej krytyki literackiej33.
D. Davidson, dz. cyt., s. 47.
Trafna wydaje się uwaga Leddy'ego, że Donald Davidson jest dialektyczny w swoim myśleniu. Faktycznie. Davidson z jednej strony twierdzi, że do aktu interpretacji metafory niezbędna
jest wyobraźnia, a nawet: „Aby zrozumieć metaforę, trzeba mieć tyle samo kreatywności, co by ją
skonstruować, i w podobny sposób pomija się przy tym jakiekolwiek zasady” (D. Davidson, s. 31),
z drugiej zaś strony dlaczegóż właściwie odmienne „wizje” i „efekty” nie mają być równoprawne?
Zauważmy, że Max Black w swojej polemice z tekstem Davidsona zatytułowanej How Metaphors
Work: A Reply to Donald Davidson, już w uwagach początkowych („Zamieszanie wokół metafor”),
twierdzi w opozycji do Davidsona, że „zdolność stworzenia i zinterpretowania zdań metaforycznych nie musi napawać specjalną dumą, gdyż są to dobrze znane umiejętności nabywane przez
dzieci, gdy uczą się one mówić. Są one nie bardziej zadziwiające niż zdolność do rozumienia
i opowiadania dowcipów”. M. Black, How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson, “Critical
Inquiry”, t. 6, nr 1 (Autumn, 1979), s. 131. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ci dwaj filozofowie
mówią o innym typie metafor. Davidson zwykle ma na myśli wyrafinowane metafory wykorzysty32
33
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Wydaje się, że jeśli podobnych wniosków nie da się uniknąć na gruncie
Davidsonowskiej koncepcji metafory, to koncepcja jest jednak wadliwa. Czy nie
jest bowiem tak, że i sam Davidson byłby skłonny przyznać, iż treść, jaką niesie
dzieło, posiada – skoro „obiektywny” to słowo zbyt mocne – wartość poznawczą,
by tak rzec, transsubiektywną? Czyż w tym sensie literatura w ogóle, a przynajmniej ta wielka, nie posiada walorów poznawczych – vide przywołane przez
samego Davidsona metafory Szekspira? Czyż ewokowane przez nie obrazy nie
stanowią źródła doniosłych prawd? Czy nie są one również swoistym zadaniem
kontemplacyjnym – czy wręcz medytacyjnym? Byłaby zatem metafora takim
zestawem słów, które angażują wiedzę i świat uczuciowy czytelnika, odpowiednikiem owej starożytnej zagadki, którą bogowie rzucali człowiekowi dążącemu
do poznania34. Niezwykle trafnie zauważył Coleridge, iż „znaczenie jest czymś,
co najlepiej przybliża organiczna metafora rośnięcia/narastania”35.
wane w dyskursie naukowym lub metafory literackie; Black mówi o metaforach stosowanych
w codziennym użyciu. Dziwi fakt, że Max Black nie zauważa tej zasadniczej różnicy. Dziecko
uczące się mówić raczej nie będzie w stanie odczytać metafor pióra Szekspira, Dantego, Johna
Donne'a, T.S Eliota czy Virginii Woolf, którymi tak obficie inkrustowany jest artykuł Davidsona.
34
Zagadki owe miały formę pewnego semantycznego przesunięcia. Zagadki epoki Homera
różniły się od zagadek, greckich gnomai, stawianych przez Heraklita. Te ostatnie mają charakter
otwarty nie tylko w sensie wieloznaczności, ale również w takim, że nawet jeśli zostaną odczytane
w jakimś konkretnym koherentnym systemie semantycznym i sparafrazowane, zasadniczo nie
niesie to żadnego „rozumienia” ani wglądu, o który chodziło Heraklitowi. Sam Davidson powołuje się zresztą na słowa Heraklita, że „wyrocznia w Delfach nie oznajmia, nie ukrywa, lecz daje
znak” (D. Davidson, dz. cyt., s. 46). Ów znak ma wywołać w nas jakiś efekt, twierdzi Davidson.
Spór między Davidsonem a Blackiem można również ujrzeć w tym kontekście. Davidson wspomina, iż metafora może być traktowana jako zagadka (stąd jego teza, że 1. interpretacja metafory
rzuca światło w tym samym stopniu na twórcę metafory, jak i tego, który ją interpretuje; 2. interpretacja metafory wymaga tyle samo kreatywności, co jej skonstruowanie). Gdyby metafora rzeczywiście nie stanowiła wyzwania dla interpretatorów, jak byłyby możliwe nowe odczytania Platońskiej metafory jaskini (co do której wielu filozofów zgadza się, że jest to jedna z najbardziej
płodnych metafor w historii filozofii) w XX wieku? Niezależnie od interpretacji, niepodważalne
wydaje się jedno: Platon, mistrz słowa, racjonalnego dyskursu, zobrazował rdzeń swojego przekazu
metaforą jaskini.
Nie ma tu miejsca na zarysowanie odpowiedzi Blacka na „prowokacyjny” artykuł Davidsona.
Rdzeniem jego polemiki jest wykazanie Davidsonowi niekonsekwencji i niespójności wywodu.
W wielkim skrócie, według Blacka Davidson, zaczynając swój artykuł od uwagi, że metafora jest
„wymarzonym/wyśnionym zadaniem języka” (D. Davidson, dz. cyt., s. 31), przez ową metaforę
coś komunikuje, zakłada, że ona ma określone, obiektywne znaczenie, że jego zdanie jest propozy-
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Wydaje się, że Davidson nie uwzględnia takiej okoliczności. W jego ujęciu
metafora jest czymś statycznym – owszem, rzecz zasadza się na tym, co metafora
czyni z odbiorcą, nie znajdziemy jednak u Davidsona refleksji, iż owo czynienie
może być procesualne, a odczytanie metafory może być dla odbiorcy nawet swego rodzaju sprawdzianem – sprawdzianem nie tylko owych umiejętności krytyka, o których tak żartobliwie wyraża się filozof, ale sprawdzianem etapu rozwoju
duchowego, chociażby. Uciekając się do słów samego Szekspira, który, jak wierzę, nie znalazł się w tekście o metaforze, przypadkowo, lecz jako egzemplifikacja najdoskonalszej formy metafory, „odczytanie tajemnej księgi” nie polega na
„daniu nura w głębię”, lecz na pokonaniu duchowej drogi i częstokroć jest to
„przejście ponad grzmiącymi nurtami/ Po chwiejnej kładce uczynionej z włóczni”36. Nie jestem pewna, jaki „efekt” wywołałby ten cytat w Donaldzie Davidsonie. Oszczędzimy czytelnikowi przybliżania „niektórych spośród efektów, jakich
sami doświadczyliśmy, obcując z oryginałem”, postawmy jednak pytanie: czy na
gruncie przytoczonej metafory Szekspira odczytanie księgi wiąże się z największą możliwą stawką i czy wreszcie cel wędrówki jest jeden?
Wielkie teksty z tradycji mądrościowych rozmaitych kultur dlatego są tak
fascynujące, że operując na poziomie metafor – i są to metafory otwarte w sensie
Davidsona – stanowią niekończące się, niewyczerpane zadanie dla każdego
adepta mądrości37. Tak więc „prawdy metaforyczne” można uznać za tak doniosłe, że nawet fakt, iż w sensie logicznym na miano prawd nie zasługują, w niczym nie umniejsza ich doniosłości. I czyż w perspektywie żywego doświadczenia czytelniczego i egzystencjalnego nie jest tak, że, jak by powiedział Hegel,
jeśli owe „prawdy” nie są prawdami w sensie logiki, to tym gorzej dla tej ostatniej?

cjonalne, że można go zrozumieć lub nie zrozumieć i że Davidson jako twórca owego zdania nie
oddaje odbiorcy absolutnej wolności interpretacji. Por. M. Black, How Metaphors Work, wyd. cyt.
35
„Meaning is best understood under the organic metaphor of growth”, za: Thomas Leddy,
dz. cyt., s. 66.
36
Według przekładu S. Barańczaka (W. Szekspir, Henryk IV, cz. I i II, Kraków 1998).
37
Czyż nie to między innymi miał na myśli W. Szekspir, kiedy pisał: Well, thus we play the
fools with the time, and the spirits of the wise sit in the clouds and mock us (Henry IV, Akt IV, scena
II). („Cóż, oto igramy niby głupcy z przemijającym czasem, a duchy mędrców siedzą w obłokach
i drwią z nas”. W. Szekspir, Henryk IV, cz. II, s. 278).
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METAPHOR IS THE DREAMWORK OF LANGUAGE…
SOME REMARKS CONCERNING DONALD DAVIDSON'S CONCEPT
OF METAPHOR
Summary
In his article What metaphors means Donald Davidson points out that there is an "error and
confusion" in claiming "that a metaphor has, in addition to its literal sense or meaning, another
sense or meaning". Metaphor has no special meaning, says Davidson and gives a number of arguments to support his controversial thesis. "If a metaphor has a special cognitive content, why
should it be so difficult or impossible to set it out?" – he asks rhetorically. Davidson makes many
remarks about the effects of a metaphor; he shows that metaphor belongs exclusively to the domain of use and denies that the metaphorical sentences have any special cognitive content. "For a
metaphor says only what shows on its face – usually a patent falsehood or an absurd truth... given
in the literal meaning of the words".
In the first part of my paper, I analyse Davidson’s concept of metaphor in terms of his own
assumptions. First, I argue that Davidson narrows the commonsense use of “meaning”, which is
much wider than he makes it out to be. Secondly, if metaphors belong exclusively to the domain
of use, it is only when language is used in a peculiar, untypical way (drawing our attention to the
paradoxical coincidence of words within metaphor) that a sentence can be considered metaphorical. If so, all we do is violate the everyday use of language, or even modify its rules, and let the
context influence the meaning of words within the metaphor. We don't make those words mean
something other than they usually mean.
The last part of my paper deals with Davidson's claim that interpretation is the work of
imagination and creation. I argue that the understanding of metaphor has a dynamic structure. If
metaphorical sentences say something with suggestive indefiniteness, it is because metaphor is a
kind of task that lies before a reader or a listener, a variant of ancient gnome. It is true that it is all
about the effect but usually the effect is not instantaneous. Following Coleridge, I view understanding in terms of growth. It leads an individual to undertake an attempt to grasp certain objective truths. What we notice thanks to extraordinary metaphors in literature and philosophy is that
they illuminate us somehow. Our task is then to express this effect in language. Therefore, contrary to what Davidson claims, the possibility of multiple interpretations do not necessarily question
the objective cognitive content of a metaphor.
Key words: Donald Davidson, metaphor, language, metaphoric meaning, metaphor’s effect
Słowa kluczowe: Donald Davidson, koncepcja metafory, metaforyczne znaczenie, użycie,
działanie metafory, porównanie
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KSZTAŁCENIE JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY
W UJĘCIU GASTONA BACHELARDA

Gaston Bachelard, czyli „wieczny nauczyciel”1
Podczas poświęconej filozofii i postaci Gastona Bachelarda konferencji
w Cerisy, zorganizowanej dwanaście lat po jego śmierci, wypowiadali się zarówno badacze jego myśli, jak i jego współpracownicy oraz przyjaciele. W trakcie
obrad nie zabrakło osobistych wspomnień, spośród których wiele odnosiło się
do praktyki dydaktycznej Bachelarda. W owych wspomnieniach jawi się on jako
nauczyciel otwarty na dialog ze swymi uczniami, życzliwy ale i wymagający2, za
swój priorytet przyjmujący nauczanie krytycznego myślenia. Jak wspomina jego
były student Pierre Thillet: „Bachelard uwielbiał wstrząsać umysłami studentów,
by wyciągnąć ich z kolein zbyt dogmatycznego kształcenia”3. Z kolei anegdoty
przywoływane przez Jeana Lescure’a każą myśleć o Bachelardzie-wykładowcy

1

M. Fabre, L’école peut-elle encore former l’esprit?, „Revue Française de Pédagogie” 143, 1975,

s. 13.
Por. Table ronde: „Bachelard et l’einseignement”, w: H. Gouhier, R. Poirier (red.), Bachelard
– Colloque de Cerisy, Paris 1974, s. 410–411.
3
Tamże, s. 410.
2
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jako o myślicielu, dla którego kontakt z uczniami był jedną z dróg rozwijania
swej własnej filozofii i – w ten sposób – jedną z metod jej praktykowania4.
W Cerisy wspominano przede wszystkim Bachelarda akademika. Warto
jednak przypomnieć, że nauczanie na poziomie uniwersyteckim nie było jedynym doświadczeniem dydaktycznym Bachelarda. Wszak przez ponad dekadę –
w latach 1919–1930 – pracował on jako nauczyciel gimnazjalny w swej rodzinnej miejscowości Bar-sur-Aube. Ucząc fizyki i chemii sam jednocześnie studiował filozofię. Łączenie w tym samym czasie dwóch ról – wykładowcy i studenta
– bez wątpienia pozwoliło mu wyraźnie dostrzec szczególny charakter relacji
między nauczycielem i uczniem, a także szerzej spojrzeć na system edukacji, jego
mocne i słabe strony oraz kształtujące go napięcia.
Duże doświadczenie dydaktyczne zdobywane w szkołach średnich nie było
w owych czasach wśród francuskich profesorów uniwersyteckich niczym wyjątkowym. Cristina Chimisso podkreśla, że w latach 1909–1939 aż siedemdziesiąt
pięć procent profesorów Sorbony w ten sposób rozpoczynało swe kariery zawodowe5. Co jednak w przypadku Bachelarda ważne – i rzadko spotykane wśród
filozofów – doświadczenie pracy nauczycielskiej stało się dlań impulsem do
głębszej refleksji nad istotą kształcenia, wzajemną relacją między uczniem
a nauczycielem oraz nad szkołą jako wspólnotą opartą na idei bezinteresownego
przekazywania wiedzy i szczególnych relacjach międzyludzkich. Niniejszy artykuł jest próbą rekonstrukcji poglądów pedagogicznych Gastona Bachelarda
wspartą na obecnych w jego pracach licznych uwagach dotyczących społeczności
szkolnej, a także kształcenia – tak w zastanej, jak i postulowanej formie.

„Na Sorbonie wyrażał siebie, marzył, rozwijał idee, które rozważał w ciągu tygodnia, odnośnie do których sporządzał bardzo staranne notatki na małych karteczkach. Umieszczał je przed
sobą starannie uporządkowane tak, by móc za nimi podążać […]. Kiedy odnosił się do swych
notatek następowała katastrofa, bo na pierwszej stronie nie było tego, czego szukał, na drugiej
także nie; rzucał się zatem w wir improwizacji, a wykład dawał mu, jak sądzę, coś podobnego do
satysfakcji, jaką artysta, pisarz, malarz może uzyskać ze swej twórczości”. J. Lescure: Souvenir de
Bachelard, w: H. Gouhier, R. Poirier (red.), dz. cyt., s. 227.
5
Por. C. Chimisso, Gaston Bachelard: Critic of Science and the Imagination, London – New
York, 2001, s. 51.
4
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Kształcenie umysłu naukowego
Jednym z głównych obszarów refleksji filozoficznej Gastona Bachelarda
była teoria poznania uprawiana przezeń na sposób historyczny. Ze studiów nad
dziejami nauki chciał on wyprowadzić prawa kształtowania się ludzkiej racjonalności. Tego rodzaju badania były we francuskiej filozofii à la mode, szczególnie w środowisku Sorbony w czasach, w których Bachelard pisał swą pracę doktorską6. Takie były także zainteresowania naukowe promotorów jego pracy doktorskiej, czyli Léona Brunschvicga i Abla Rey’a.
W stosunku do innych przedstawicieli epistemologii historycznej, Bachelard wprowadził znaczącą modyfikację, uznając że między poszczególnymi stadiami rozwoju rozumu nie zachodzi ciągłość a wręcz przeciwnie – że następują
one po sobie na zasadzie dialektycznego zerwania (la rupture). Aby mogła zaistnieć myśl naukowa, musi zostać wyparty nienaukowy ogląd świata a wraz z nim
przeszkody epistemologiczne (les obstacles épistemologiques) uniemożliwiające
triumf myśli abstrakcyjnej.
Krótko mówiąc: „Umysł naukowy może się ukształtować, jedynie niszcząc
umysł nienaukowy”7. Ta zasada, wykrystalizowana w obszarze refleksji nad dziejami rozumu, doskonale przekłada się także – zdaniem Bachelarda – na praktykę
kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Podstawowym założeniem nauczania adeptów owych nauk powinno być bowiem uznanie konieczności całkowitego pozbawienia ich wszelkich przekonań związanych z potocznym a więc przednaukowym sposobem ujmowania świata.

Jak zauważa Christina Chimisso, w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku, „Na Sorbonie istniała żywa tradycja filozofów, którzy uznawali badania nad dziejami nauki za
przedsięwzięcie teoriopoznawcze”. Tamże, s. 132. Takie rozumienie filozofii – jako studiów nad
dziejami umysłowości człowieka – odzwierciedlał także program studiów, w którym dominowały
przedmioty historycznofilozoficzne. Dodajmy, że aż w 38% prac doktorskich obronionych wtedy
na paryskiej uczelni podjęte zostały tematy związane z dziejami filozofii i poznania. Por. tamże,
s. 129–132.
7
G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce, przeł. J. Budzyk, Gdańsk 2000, s. 13.
6
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Przekonania te rodzą się z jednej strony z uproszczonego, bezpośredniego
oglądu rzeczywistości, z drugiej zaś – z tego, co w naszym nastawieniu do świata
subiektywne. Owe przekonania to wspomniane wyżej przeszkody epistemologiczne, stojące na drodze rozwoju naukowości. Są one intelektualnymi przyzwyczajeniami, uniemożliwiającymi poznającemu umysłowi wzniesienie się na poziom naukowej abstrakcji, nakazującymi mu na najrozmaitsze sposoby redukować poznawane zjawiska – na przykład zgodnie z ideą substancjalności, pojęciem użyteczności, tezą o głębi ukrytej pod powierzchnią zjawisk czy według
wizji uniwersum jako ożywionej całości8.
W ujęciu historycznym, analizując poszczególne, zapoznane już teorie naukowe, Bachelard pokazuje w jaki sposób przeszkody te wstrzymywały (lub kierowały na manowce) myśl dążącą do naukowego poznania. Oto jedna z podstawowych zasad metody filozoficznej Bachelarda: uznaje on, że jedynie wskazanie
błędów dawnego myślenia, uchwycenie ich przyczyn oraz pokonanie może
sprawić, że takie poznanie rzeczywiście zostanie osiągnięte. Swą metodę nazywa
psychoanalizą poznania obiektywnego (la psychanalyse de la connaissance objective)
i definiuje jako swoiste katharsis, oczyszczenie myśli naukowej z blokujących ją,
nieuświadomionych elementów. To zdaniem filozofa jedyna droga prowadząca
do wartościowych rezultatów poznawczych9.
Nie inaczej powinno dziać się w każdym indywidualnym przypadku, w którym mamy do czynienia z kształtującym się, poznającym umysłem. Bachelard
jest bowiem przekonany, że „Pojęcie przeszkody epistemologicznej można badać
zarówno w historycznym rozwoju myśli naukowej, jak i w praktyce edukacyjnej”10. U podstaw nauczania powinno zatem leżeć nie tyle przekazywanie wiedzy, ile usuwanie błędnych przeświadczeń hamujących myślenie naukowe. Od
tego specyficznego postępowania, analogicznego względem krytycznej analizy
dziejów poznania, powinna rozpocząć się każda edukacja w zakresie nauk ści8
Poszczególne przeszkody epistemologiczne Bachelard omawia na stronach książki: Tenże,
Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, przeł.
D. Leszczyński, Gdańsk 2002.
9
„[…] każde kształcenie naukowe musi się zaczynać, jak od dawna staram się to pokazać, od
swego rodzaju intelektualnego i uczuciowego katharsis”. Tamże, s. 24.
10
Tamże, s. 22.
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słych. Przyjrzyjmy się zatem, jak autor książki Kształtowanie się umysłu naukowego wiąże swą koncepcję psychoanalizy rozumu z refleksją nad praktyką dydaktyczną.
Na początku zaznaczmy, że zdaniem Bachelarda postulowane przezeń
oczyszczanie umysłu dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jak stwierdza:
„Nauczający i nauczany powinni zostać poddani specjalnej psychoanalizie”11.
Szczególnie trudne do realizacji zdaje się być drugie wskazane tu wymaganie,
zakłada bowiem autoanalizę, którą w stosunku do stanu swej wiedzy powinien
przeprowadzać nauczyciel, szukając w swoim myśleniu nieuświadomionych,
błędnych mniemań. Czy w ogóle da się taką autorefleksję przeprowadzić? Wydaje się, że jedyną możliwą do obrania drogą jest nieustanne ćwiczenie się
w krytycznym myśleniu i samokształcenie. Tylko stale rozwijając się, można
stopniowo rugować ze swego poznania rzutujące nań błędne przekonania. Byłoby to postępowanie porównywalne z Bachelardowską analizą dziejów nauki,
której ważnym założeniem jest wartościowanie teorii oparte na poszukiwaniu
błędów, z których wszak można zdać sobie sprawę dopiero dzięki dystansowi
czasowemu i rozwojowi wiedzy.
Czy odkrywanie błędnych przekonań tkwiących w uczniowskich umysłach
jest łatwiejsze? Tak się zdaje, wymaga jednak od nauczyciela otwartości, zerwania z rutyną i zaangażowania. Tymczasem Bachelard stwierdza: „W trakcie mojej długiej i bogatej praktyki pedagogicznej nigdy nie widziałem nauczyciela
zmieniającego metodę nauczania. Nauczyciel nie ma zmysłu niepowodzenia
właśnie dlatego, że uważa się za mistrza, który naucza i dowodzi”12. Powraca tu
postulat kształtowania postawy nauczycielskiej w oparciu o autorefleksję, myślenie krytyczne i pokorę, a także umiejętność rewidowania swych dotychczasowych przekonań i metod dydaktycznych.
Bachelard niejednokrotnie podkreśla, że w aktywnej pracy z uczniem znacząco pomaga uwrażliwienie na kwestie psychologiczne: „[…] chcąc ocenić
przeszkody przeciwstawiające się poznaniu obiektywnemu, poznaniu zrównoważonemu, należy rozpatrywać całego człowieka wraz z ciążącym nad nim dzie11
12

Tamże, s. 24.
Tamże, s. 25.
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dzictwem, nieświadomością i z całą jego mętną i przypadkową młodością”13.
Tak jak poszczególne błędne teorie, tworzone na przestrzeni dziejów wynikały
w pewnej mierze z pozanaukowego kontekstu swych czasów, tak i indywidualne
mniemania wyrastają często ze źródeł usytuowanych poza systemem edukacji –
na przykład z doświadczeń, przemyśleń bądź lektur wspierających emocjonalne
nastawienie do świata lub wyobraźnię. Umysł ucznia konfrontującego się po raz
pierwszy z danym tematem, problemem czy pojęciem nigdy nie jest tabula rasa,
zawsze zawiera indywidualne przeszkody epistemologiczne, wynikające z osobistych przeżyć. Zadaniem nauczyciela jest pomóc uczniowi je pokonać – tak, by
nie tylko przekazać mu wiedzę o faktach ważnych na gruncie danej dziedziny,
ale także umożliwić ich zrozumienie14.
Z dotychczasowych uwag wyłania się koncepcja kształcenia, która wprawdzie promuje otwartość, krytycyzm oraz zerwanie z rutyną i myślowymi przyzwyczajeniami, ale zdaje się opierać na tradycyjnym modelu jednostronnej
i zhierarchizowanej relacji między uczniem a nauczycielem. Nie taka była jednak
intencja filozofa. By dopełnić tę część rozważań nad Bachelardowską refleksją
dotyczącą nauczania, przywołajmy głoszoną przezeń regułę, zgodnie z którą:
„[…] ten, kto jest nauczany, musi nauczać”15. Ta utopijna zasada, pozostająca
w zgodności z antydogmatyzmem Bachelardowskiej pedagogiki, postuluje usunięcie sztywnego i jednostronnego charakteru relacji między nauczycielem
i uczniem. Wnosi, by w jej miejsce wprowadzić wzajemność oraz otwartość,
stanowiące prostą konsekwencję uznania szkoły za wspólnotę opartą na dążeniu
do poznania i bezinteresownym przekazywaniu wiedzy jako nadrzędnych celach
wszystkich jej członków. Można w tym miejscu zastanowić się nad tym, czy
wprowadzenie tej reguły jako w pełni organizującej szkolne relacje jest w ogóle
Tamże, s. 270.
„Bez wątpienia łatwiej byłoby nauczać jedynie rezultatu, jednakże nauczanie rezultatów
nauki nigdy nie jest tożsame z kształceniem naukowym. Jeśli nie wyjaśni się drogi twórczości
umysłowej prowadzącej do rezultatu, można być pewnym, że uczeń połączy rezultat ze swoimi
najbardziej znajomymi wyobrażeniami. On musi »zrozumieć«. Można coś zapamiętać, jedynie
rozumiejąc to. Uczeń rozumie na swój sposób. Skoro nie podaje mu się przyczyn, sam je określa
i wiąże z nimi rezultat”. Tamże, s. 301.
15
Tamże, s. 315.
13
14
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możliwe. Wydaje się, że tak (choć można dyskutować o możliwych rezultatach
takiego zabiegu), ale nie w modelu nauczania proponowanym przez Bachelarda,
w którym to nauczyciel wciąż pozostaje obarczony odpowiedzialnością za proces
kształcenia. Nawet zatem, jeśli przyjmie on za oczywiste, że w pewnych sytuacjach może uczyć się od swych uczniów16, ich relacja pozostanie nierównoważna.
Podkreślmy jednak, że nawet gdy odrzucimy wspomnianą zasadę jako nadrzędną regułę organizującą szkolną rzeczywistość, może ona stać się istotnym
narzędziem metodologicznym wspomagającym pracę nauczyciela. Jak bowiem
podkreśla Bachelard, „[…] nauczanie jest najlepszym sposobem uczenia się”17,
bo prowadzi do krytycznej autorefleksji i konstruktywnego myślenia18. Pozwalając (lub nakazując) swym uczniom przekazanie zdobytej wiedzy innym, nauczyciel daje im sposobność pogłębionego przemyślenia jej, a także obudzenia
w sobie twórczej inwencji na przykład w zakresie sposobu objaśniania fundamentalnych pojęć lub zrębów analizowanej koncepcji.
Bachelard chce, by uczynić szkołę miejscem otwartej dyskusji, kreatywności, pokonywania ograniczeń i blokujących poznanie mniemań. Odpowiedzialność za realizację tego planu składa przede wszystkim na barki nauczycieli, których zachęca do walki „[…] z tą gnuśnością intelektualną, która stopniowo pozbawia nas zmysłu duchowego nowatorstwa”19. Z uwag zamieszczonych w poszczególnych pracach Bachelarda rysuje się jednak szerszy obraz kształcenia,
zgodnie z którym wszyscy członkowie szkolnej wspólnoty powinni zaangażować
się we wspólne działanie na rzecz przezwyciężenia nienaukowego myślenia.
Owo wspólne działanie to coś więcej, niż tylko zdobywanie wiedzy. Jak bowiem
głosi jedno z fundamentalnych przekonań filozofa: „Kształcenie jest […] nierozdzielnie pracą nad przedmiotem i pracą nad sobą!”20.
16
„Dialektyka mistrza i ucznia często się odwraca. W laboratorium, młody badacz może
osiągnąć poznanie tak zaawansowane pod względem technicznym lub teoretycznym, że w tym
sensie staje się nauczycielem swego nauczyciela”. Tenże, Le Rationnalisme appliqué, Paris 1949,
s. 23.
17
Tamże, s. 12.
18
Por. Tenże, Kształtowanie się umysłu naukowego, wyd. cyt., s. 315.
19
Tamże, s. 319.
20
M. Fabre, Bachelard éducateur, Paris 1995, s. 14.
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Pedagogika, która mówi nie
Nawiązując do polskiego tłumaczenia tytułu książki La philosophie du non21,
Bachelardowską refleksję nad nauczaniem można nazwać – za Michelem Fabre
– pedagogiką, która mówi nie (la pédagogique du non). Jak rozumieć ten termin?
Otóż, jak trafnie wyjaśnia Fabre, w owym „nie”, niezwykle często powtarzanym
przez Bachelarda i w znaczącej mierze określającym istotę jego filozofowania,
bynajmniej nie chodzi o negację, ale o „[…] dążenie do dialektycznego przekroczenia, dokonującego się na drodze odróżniania i scalania”22. Tak rozumiane
zaprzeczenie można odnaleźć na różnych poziomach Bachelardowskiej filozofii,
na przykład metodologicznym – gdzie staje się ono narzędziem umożliwiającym
przeprowadzane analizy tak wyobraźni poetyckiej, jak poznania naukowego –
czy treściowym, gdy wskazywane jest jako mechanizm charakterystyczny dla
badanych zjawisk.
Idea dialektycznego wyjścia poza to, co zastane pojawia się między innymi
w Bachelardowskich rozważaniach nad dziejami nauki. W tym obszarze umożliwia je nastawienie, które Bachelard wiąże z pojawieniem się ostatniego – po
nienaukowym i naukowym – etapu rozwoju umysłu poznającego. Chodzi tu
o tak zwany nowy umysł naukowy (le nouvel esprit scientifique), który Bachelard
nazywa „[…] postawą jednoczącą, a nie odrzucającą”23. Jedynym, co zostaje tu
odrzucone, jest tradycyjna doktryna rozumu niezmiennego i absolutnego, którą
Bachelard, w obliczu nowych teorii i odkryć naukowych (a zwłaszcza Einsteinowskiej teorii względności24), uznaje za przestarzałą25. Nowy – nadracjonalistyczny – umysł naukowy zmierza tam, gdzie myśl racjonalistyczna zatrzymuje
się, dostrzegając sprzeczności. Charakterystyczne staje się dla niego pytanie:
„czemu nie?”, za którym podążają naukowcy, nie wahając się odrzucić naukowe-

Por. G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie, wyd. cyt.
M. Fabre, dz. cyt., s. 55.
23
G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie, wyd. cyt., s. 19.
24
Por. C. Chimisso, dz. cyt., s. 69.
25
Por. tamże, s. 149.
21
22
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go racjonalizmu i związanego z nim obrazu rzeczywistości26. Wraz z nowym
umysłem naukowym pojawia się specyficzne naukowe marzenie, które Bachelard nazywa anagogicznym, przekraczającym kolejne ograniczenia ku najwyższym stopniom abstrakcji.
Jak już zostało zasygnalizowane, doktrynę dialektycznego nadracjonalizmu
odnajdziemy także w pedagogicznej refleksji Gastona Bachelarda. W tym kontekście filozof nawiązuje do pracy Science and Sanity27 Alfreda Korzybskiego,
książki uznawanej za najbardziej reprezentatywną dla sformułowanej przezeń
koncepcji semantyki ogólnej oraz nurtu nawiązującego do owej teorii. W pracy
Filozofia, która mówi nie Bachelard przywołuje niektóre spośród stawianych
przez Korzybskiego tez, na przykład tę, zgodnie z którą dziecko „[…] rodzi się
z m ó z g i e m , k t ó r e g o r o z w ó j n i e j e s t z a k o ń c z o n y , a nie, jak
postulowała dawna pedagogika, z m ó z g i e m n i e w y p e ł n i o n y m ”28. Co
wynika z tej różnicy? Otóż, według Korzybskiego, którego myśl podejmuje Bachelard, w miejsce dotychczasowego modelu kształcenia, opartego na wypełnianiu dziecięcych umysłów określonymi treściami i definiującego je jako zamknięte, określone struktury, „[…] powinno się kształtować umysł dziecka jako organizm o t w a r t y , jako organizm o t w a r t y c h funkcji psychicznych”29. Co to
właściwie znaczy?
By rozjaśnić stanowisko Korzybskiego i jego postulaty pedagogiczne, przywołajmy pokrótce kilka zasadniczych tez semantyki ogólnej, określanej przezeń
także systemem nie-arystotelesowskim. Adam Skibiński, w monografii poświęJako przykłady, filozof podaje funkcjonujące na gruncie mechaniki Diraca pojęcie masy
ujemnej czy koncepcję substancji sformułowaną na gruncie chemii nielavoisiańskiej – nie do przyjęcia dla racjonalisty. Jednak w tym miejscu, w którym wycofałby się racjonalista, „nowy umysł
naukowy” podejmuje wyzwanie. Bachelard – w kontekście chemii nielavoisiańskiej – pisze: „Odnajdziemy [...] rolę uczonego marzenia. Marzenia, które pyta: czy ujemne prawdopodobieństwo
mierzy wrogość nieobecności, groźbę zniszczenia? Czy dla światła istnieją sfery przestrzeni unicestwiającej? Pogrążamy się w ten sposób w marzeniu, powracamy stamtąd ze wzmożoną pokusą
rozszerzenia ram racjonalizmu”26. G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie, wyd. cyt., s. 94–95.
27
Por. A. Korzybski, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics, Englewood NJ 1933.
28
G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie, wyd. cyt., s. 131.
29
Tamże.
26
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conej omawianej koncepcji oraz postaci jej autora, definiuje semantykę ogólną
jako metametodologiczny system logiczno-epistemologiczny oparty na rewizji
metod oraz środków gromadzenia wiedzy, podważającej ich dotychczasową
prawomocność30. Centralnym zagadnieniem, wokół którego zogniskowana jest
myśl Korzybskiego, jest problem relacji między zachowaniem ludzi a ich strukturami językowymi. Co ważne, język jest tu ujmowany jako najważniejsza struktura symboliczna stanowiąca podstawę odniesienia dla wszelkich procesów poznawczych31. Innymi słowy, jako podmioty poznające i przekazujące wiedzę,
ludzie funkcjonują zawsze w ramach języka naturalnego, który z jednej strony
umożliwia im tworzenie systemu wiedzy i transmisję informacji, z drugiej natomiast nakłada ograniczenia, zamykając w sztywnych ramach pojęć oraz schematów gramatycznych, logicznych i znaczeniowych, kształtujących nie tylko sposób
komunikowania się, ale także myślenia i zachowania. Dodajmy, że analizy Korzybskiego docierają aż do centralnego układu nerwowego, jako że zgodnie
z założeniami semantyki ogólnej stanowi on wspólną podstawę tak dla ludzkich
procesów fizjologicznych, jak i symbolicznych (w tym komunikacji werbalnej).
We wspólnej neurologicznej podstawie wszystkich funkcji człowieka, autor
Science and Sanity odnajduje źródła uniwersalności ludzkich mechanizmów poznawczych i przystosowawczych32.
Szczególnie ważnym elementem teorii Korzybskiego jest przeprowadzona
przezeń krytyka logiki klasycznej, którą uznaje on za nadużywaną zarówno jako
wszechobowiązujący model myślenia naukowego, jak i jako podstawę myślenia
potocznego. Krytykuje ją za biegunową, dwuwartościową – a więc uproszczoną
i nieadekwatną – wizję świata. Logiczne podstawy owej wizji, przyjęte jako
obowiązujący wzorzec myślenia, determinują nasz sposób myślenia o świecie,
mówienia o nim, postrzegania go a także działania. Jak pisze na ten temat Skibiński: „»Wszechmocne« działanie logiki arystotelesowskiej wynika, jak twierdzą
30
Por. A. Skibiński, Symboliczne ramy poznania. Rzecz o semantyce ogólnej Alfreda Korzybskiego, Poznań 1999, s. 12.
31
Por. tamże, s. 12–13.
32
Por. tamże, s. 19. Dodajmy, że konsekwencją tak sformułowanego założenia jest przywołane wyżej ustanowienie zgodności między kształtowaniem się struktur mózgu u dzieci a rozwojem ich umysłów.
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przedstawiciele semantyki ogólnej, z faktu, iż wpisana jest ona immanentnie
w same struktury językowe, tworząc tzw. arystotelesowską strukturę języka”33.
Takie stwierdzenie musi prowadzić na gruncie tej koncepcji do twierdzenia, iż
owa zubożona wizją świata oparta na zasadach arystotelesowskiej logiki, jako
wpisana w struktury poznawcze, językowe a także psychofizjologiczne człowieka, determinuje każdy aspekt ludzkiego funkcjonowania w świecie.
Korzybski postuluje, by wyzwolić się z zero-jedynkowych struktur myślenia
i zamiast organizować wiedzę zgodnie z zasadami logiki klasycznej, postawić na
orientację wielowartościową (multi-valued orientation)34. Jej podstawy, to: „[…]
wprowadzenie nieskończenie wielu wartości logicznych, posługiwanie się pojęciem prawdopodobieństwa oraz uwzględnianie szeregu czynników określających
stopień prawomocności danego stwierdzenia”35. Zdaniem autora teorii semantyki ogólnej, taka zmiana pozwoli na uelastycznienie sposobu widzenia świata,
zbliżenie się do rzeczywistości w pełni jej złożoności i dopuszczenie znacznie
szerszego horyzontu interpretacyjnego dla tych zdarzeń, w których uczestniczymy lub dla tych, które poznajemy w inny sposób.
By stało się to możliwe, Korzybski proponuje technikę, którą określa mianem treningu nie-arystotelesowskiego lub treningu nie-tożsamości. Jak sprawozdaje Bachelard, polega ona „[…] w pewnym sensie na tresowaniu psychiki
człowieka serią pojęć (intelektualnych labiryntów)”36. Dzięki zestawianiu pojęć,
opartym na zasadzie równoważności wielu schematów interpretacyjnych, technika ta ma zapewnić taką przemianę sposobu myślenia, która pozwoli umysłowi
wyzwolić się z wartościowania zgodnego z warunkowanymi przez logikę klasyczną strukturami znaczeniowymi. Bachelard wyjaśnia: „[…] umysł nie musiałby […] dokonywać zwykłego wyboru między interpretacją prawdziwą i użyteczną a interpretacją fałszywą i szkodliwą. Znalazłby się wobec dwóch i więcej
interpretacji. Toteż wszelka blokada psychiczna będzie na poziomie pojęć niemożliwa, czy nawet więcej: pojęcie będzie głównie skrzyżowaniem, na którym
Tamże, s. 20.
Por. tamże, s. 26.
35
Tamże, 26.
36
G. Bachelard, Filozofia, która mówi nie, wyd. cyt., s. 132.
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metaforyczna wolność uzyska świadomość samej siebie”37. Podkreślmy, że zdaniem Korzybskiego, by tak głęboka przemiana stała się faktem, musi ona dotyczyć nie tylko sposobu myślenia, ale powinna dokonać się na poziomie psychicznym a nawet fizjologicznym (neurologicznym).
Kształcenie otwierające umysł na wielość możliwości interpretacyjnych
możliwe jest tylko wtedy, gdy przeprowadzą je nauczyciele myślący w otwarty
(w sensie, w którym pisze na ten temat Korzybski) sposób. Z tego względu to
najpierw ich należy poddać treningowi nie-tożsamości. Bachelard, wiążąc postulat autora Science and Sanity z własnymi przemyśleniami na temat istoty nauczycielskiej pracy, pisze z entuzjazmem: „Nauczycieli należy najpierw poddać psychoanalizie, zerwać z tak częstym w tym zawodzie systemem psychicznej blokady, nauczyć techniki podziałów, traktując ich ideał identyfikacji jako obsesję,
z której muszą być wyleczeni […]. Nie można nauczać, dysponując jedynie zwykłym odniesieniem do przeszłości nauczycielskiej. Nauczyciel powinien, nauczając, uczyć się poza swym własnym procesem nauczania”38. Bachelard zdaje się tu
utożsamiać, przynajmniej w pewnej mierze, trening nie-tożsamości Korzybskiego z proponowaną przez siebie metodą psychoanalizy umysłu, czyli oczyszczenia
go z przeszkód epistemologicznych stojących na drodze prowadzącej do poznania. Stąd można wnioskować, że za jedną z takich przeszkód uznaje on niezdolność do wykroczenia poza klasyczne, racjonalistyczne schematy myślowe.
Podsumowując przypomnijmy, że tezy semantyki ogólnej zostały zreferowane przez Bachelarda w szerokim kontekście jego rozważań dotyczących
nadracjonalizmu nauki współczesnej. System nie-arystotelesowski stanowi dla
filozofa jeden z przykładów działania nowego umysłu naukowego, zdolnego do
wykroczenia poza klasyczne, racjonalistyczne struktury myślenia. Teoria Korzybskiego wpisuje się zatem w Bachelardowskie poszukiwania dialektycznego
zaprzeczenia tego, co zastane – co najmniej w obszarach języka i logiki.
Bachelard chce, by nowej nauce i nowemu myśleniu towarzyszyło odpowiednie kształcenie, oparte na zgodnych z nimi zasadach. W rozwiązaniach
postulowanych przez Korzybskiego odnajduje inspirację, ale także potwierdzenie
37
38

Tamże, s. 132.
Tamże, s. 131–132.
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własnych tez o kwestiach kluczowych dla nauczania, czyli: 1). konieczność odrzucenia i przezwyciężenia nienaukowych przeświadczeń oraz przyzwyczajeń
intelektualnych; 2). nieodzowność psychoanalizy umysłów zarówno uczniów, jak
i nauczycieli; 3). potrzeba dostosowania metod i treści nauczania do wymogów
nowej sytuacji, związanej z pojawieniem się w nauce nadracjonalizmu.

Szkoła – społeczeństwo – nauka
Szkoła jest dla Bachelarda czymś znacznie więcej, niż tylko instytucją edukacyjną. To urzeczywistnienie wzniosłej idei, w której praca nad indywidualnym
rozwojem poznawczym nierozerwalnie wiąże się z formowaniem społecznym
a dzięki temu także moralnym. Życie szkolnej wspólnoty opiera się zatem na
koniecznym związku zdobywania wiedzy i konstytuowania świadomości aksjologicznej. Co więcej, u podstaw tego związku leży bezinteresowność i wspólna
wszystkim członkom szkolnej społeczności wola poznania. Oto dlaczego w często cytowanym fragmencie książki z 1949 roku, zatytułowanej Le Rationalisme
appliqué, Bachelard stwierdza: „Szkoła to najwyższy wzór życia społecznego”39.
Zbieżną myśl odnajdziemy w opublikowanej w 1938 roku rozprawie
Kształtowanie się umysłu naukowego, na stronach której czytamy: „W twórczości
naukowej można kochać tylko to, co się niszczy, można kontynuować przeszłość, zaprzeczając jej, można czcić swego mistrza, sprzeciwiając się mu.
I wówczas rzeczywiście – szkoła trwa przez całe życie. Wykształcenie zamknięte
w czasach szkolnych jest dokładnym zaprzeczeniem wykształcenia naukowego.
Nauka istnieje tylko jako nieustanna Szkoła. Pod taką właśnie szkołę nauka
musi podłożyć podwaliny. Wówczas interesy społeczne raz na zawsze się odwrócą: Społeczeństwo będzie istnieć dla Szkoły, nie zaś szkoła dla Społeczeństwa”40. Tutaj, oprócz wskazania niewątpliwego związku między społeczeństwem i szkołą, która powinna stanowić wzorzec dla wszelkich ludzkich zbioro-

39
40

Tenże, Le Rationnalisme appliqué, wyd. cyt., s. 23.
Tenże, Kształtowanie się umysłu naukowego, wyd. cyt., s. 325.
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wości, odnajdziemy często pojawiający się w tekstach Bachelarda postulat nieustannego, trwającego przez całe życie samokształcenia. Ów postulat prowadzi
natomiast do kolejnego elementu, z którym szkoła – rozumiana zarówno jako
konstrukt teoretyczny, jak i jako praktyka – wchodzi w nieustanną relację. Elementem tym jest nauka, w skład której Bachelard włącza oczywiście postęp poznawczy, ale także wspólnotę kierującą się określonymi wartościami.
Zaznaczmy, że Bachelard często przyrównuje pracę naukową do edukacji
szkolnej a naukowca do ucznia. I tak na przykład w Le Rationalisme appliqué
czytamy: „Człowiek oddany wiedzy naukowej na zawsze pozostaje uczniem
[…]. Pozostać uczniem – takie powinno być sekretne życzenie mistrza. Ze
względu na sam fakt nadzwyczajnego zróżnicowania myśli naukowej, ze względu na fakt koniecznej specjalizacji, wiedza naukowa nieustająco stawia prawdziwego naukowca w roli ucznia”41. W innym miejscu podkreśla, że charakterystyczna dla szkolnej rzeczywistości relacja nauczyciel–uczeń obejmuje całą sferę
myśli naukowej42.
Z jednej strony przywołane porównania, silnie wiążące pracę naukową ze
środowiskiem szkolnym jasno pokazują, że u podstaw Bachelardowskiego myślenia o szkole leżą wymogi krytycznego myślenia, polemicznego nastawienia
wobec dokonań minionych pokoleń oraz odkrywczości. Te niewątpliwe cechy
wartościowych badań naukowych powinny zdaniem filozofa stanowić konieczny
element edukacji szkolnej. Natomiast z drugiej strony, zestawienie szkoły i nauki sprawia, że ta druga jawi się jako wsparta na (odwracalnej) dialektycznej
relacji mistrz–uczeń oraz na nieustannym, bezinteresownym, intelektualnym
rozwoju zakorzenionym w nieusuwalnej woli wiedzy – immanentnej cesze
szkolnego świata, która powinna stanowić wartość nie tylko dla wspólnoty naukowców, ale i dla całego społeczeństwa. Jak podkreśla Michel Fabre, o oryginalności koncepcji pedagogicznej Bachelarda stanowi właśnie to nierozerwalne
złączenie w niej pracy naukowej i szkolnej dydaktyki oraz to, że każda z tych
dwóch kwestii rozjaśnia drugą43. Szkoła staje się wzorcem umożliwiającym naTenże, Le Rationnalisme appliqué, wyd. cyt., s. 23.
Por. tamże, s. 29.
43
Por. M. Fabre, dz. cyt., s. 16.
41
42
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mysł nad cogito naukowym, wspólnota naukowa z kolei otwiera drogę do rozważań nad rzeczywistym i postulowanym kształtem edukacji szkolnej.
By rozwinąć i uzupełnić ten wątek Bachelardowskich rozważań, cofnijmy
się o kilka lat, do września 1934 roku. Wtedy Bachelard wziął udział w odbywającym się w Krakowie szóstym Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego, którego temat został sformułowany następująco: „Siły moralne wspólne
wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie”. Wystąpienie Bachelarda, zatytułowane „Wartość moralna kultury naukowej”, zostało w całości
poświęcone relacjom zachodzącym między pracą naukową, stosunkami społecznymi i edukacją szkolną w kontekście kształtowania moralności44.
W swoim wystąpieniu Bachelard podkreśla, że wychowanie moralne powinno stawiać sobie za cel powiązanie dążeń i działań jednostki z obiektywnymi
ideałami. Innymi słowy, powinno opierać się na połączeniu tego, co jednostkowe i tego, co ogólne. Filozof wiąże kształcenie moralne z nauką, uznając moralność za sferę całkowicie podległą rozumowi a naukę – jako racjonalistyczną
działalność opartą na dążeniu do prawdy – za niezwykle istotny czynnik zakorzeniający w jednostkach obiektywne ideały. Co ważne, oprócz zainteresowania
młodych adeptów prawdą jako celem swych dążeń i najwyższą wartością, kształtuje ona umiejętność logicznego myślenia, poszerzając jednocześnie wiedzę.
Dzięki temu umożliwia zrozumienie zarówno swych czynów, jak i błędów oraz
społecznego znaczenia swoich działań. Bachelard podkreśla: „[…] nie ma
kształcenia moralnego bez obiektywnego kształcenia intelektualnego”45. W innym miejscu z kolei zaznacza: „Błąd poprawia się jedynie przez to, że czyni się
zrozumiałym, iż błąd ten jest błędem. Świadomość moralna nie powinna zostać
mglista i mętna: otrzymuje ona wielką jasność w dyskursywnym praktykowaniu
postępowania moralnego”46.

Por. G. Bachelard, Wartość moralna kultury naukowej, w: H. d' Abancourt de Franqueville
(red.), Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie, Kraków 1934,
s. 348–353.
45
Tamże, s. 352.
46
Tamże, s. 351.
44
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Wystąpienie kończą refleksje bliskie wymienionym już wyżej Bachelardowskim tezom o społecznej wartości samokształcenia i nieustannego rozwoju intelektualnego, które przez zrównanie z pracą nad moralnym samokształceniem,
zyskują tu mocne zabarwienie aksjologiczne47. W refleksjach tych po raz kolejny
ujawnia się Bachelardowskie marzenie o szkole jako najwyższej formie stosunków społecznych: „Środowisko szkolne jest środowiskiem, którego naśladowanie
byłoby wielce korzystne dla ludzi dorosłych. Nie szkoła winna się kształtować na
obraz życia, ale życie na obraz szkoły. Gdy nasze społeczeństwa znajdą sposób
utrzymania człowieka na poziomie moralnym wieku dojrzewania, rozwiążą
w poważnej części zagadnienie moralne i zagadnienie społeczne”48.
*
W swych rozważaniach pedagogicznych, Bachelard odnosi się przede
wszystkim do kwestii związanych z kształceniem w zakresie nauk ścisłych. Co
ważne, przedstawiona przezeń refleksja dotycząca nauczania nie daje się oddzielić od całości jego myśli. W ten sposób, rozważane przez filozofa kwestie na
przykład najefektywniejszych metod nauczania, relacji między uczniem a nauczycielem ujętej przezeń w formę dialektycznej wymiany idei i wiedzy czy zagadnień aksjologicznych związanych z dążeniem do prawdy oraz z wykorzystywaniem osiągnięć naukowych, znajdują swe miejsce w kompleksowo rozumianym systemie filozoficznym. Podjęte zagadnienia okazują się być elementem
bardziej złożonej całości, dzięki czemu zyskują szerszy kontekst i uzasadnienie.
Podsumowując stawiane przez Bachelarda tezy na temat kształcenia, warto
postawić pytanie o ich specyfikę. I tak, kanadyjska badaczka Lucie Roger uznaje, że „Wkład Bachelardowskiej filozofii pedagogicznej do nauczania tkwi
w poglądzie, zgodnie z którym nie należy koncentrować się wyłącznie na wiedzy, ale także na tym, jak powstaje ona w umysłach uczniów”49. Rzeczywiście,
„Na ogół, nasze społeczeństwa ograniczają działalność umysłową do okresu szkolnego.
Nie widzą ogromnego znaczenia k o n t y n u o w a n e g o p o z n a w a n i a, które byłoby k o n t y n u o w a n i e m t w ó r c z o ś c i m o r a l n e j”. Tamże, s. 352.
48
Tamże, s. 353.
49
L. Roger, The Pedagogical Philosophy of Bachelard, „Antistasis” 4, 2014, s. 37.
47
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autor Filozofii, która mówi nie kieruje swą uwagę przede wszystkim na proces
poznawania, zwracając szczególną uwagę na te jego elementy, które proces ów
mogą wstrzymywać, czyli przeszkody epistemologiczne. Zastanawiając się nad
mechanizmami, zgodnie z którymi kształtuje się wiedza, podkreśla znaczenie
takich metod pracy z uczniem, które pomagają mu przezwyciężyć przeświadczenia blokujące rozumienie i wkroczyć na drogę naukowego myślenia.
Z kolei Bruno Duborgel zwraca uwagę na inną interesującą kwestię. Odnosząc się w 1975 roku do kształtu francuskiego systemu edukacji, zauważa dający
się dostrzec w programach nauczania brak równowagi między dwoma elementami – kształceniem w zakresie nauk ścisłych oraz kształceniem artystycznym
i literackim. Jak twierdzi, by przywrócić ową równowagę, szkole nie potrzeba
nowych metod dydaktycznych, ale odnowy na płaszczyźnie pedagogicznego
„ducha”, czyli sposobu myślenia o istocie nauczania, a także o stosunku do
uczniów i świata. Proponuje, by po rozwiązanie sięgnąć właśnie do filozofii Gastona Bachelarda – człowieka, który zarówno w swej twórczości, jak i w życiu
doskonale łączył te dwie sfery: humanistyki i nauk ścisłych, marzenia i rozumowania, duszy i umysłu50.
Zaznaczmy, że zaproponowanej przez Duborgela pedagogiki marzenia Bachelard sam nie sformułował. Jednak pomysł, by w Bachelardowskich tekstach
z zakresu wyobraźni poetyckiej szukać wskazówek ułatwiających pracę nad rozwijaniem wrażliwości artystycznej i kreatywności, jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że niezależnie od intencji filozofa cała jego myśl może stać się impulsem do refleksji nad nauczaniem. Duborgel, pokazując w swym artykule, jak
w pracy z uczniem wykorzystać pojęcia fundamentalne dla filozofii Bachelarda,
takie jak wyobrażenie, obraz czy marzenie, przekonuje o aktualności i uniwersalności tej koncepcji, którą można zaaplikować także do praktyk współczesnej
szkoły.
Odnajdując w książkach Bachelarda antidotum na zauważane przez siebie
braki szkolnego programu, Duborgel potwierdza jednocześnie, że odnajdziemy
w nich „ducha” kształcenia – ów ogień, który trzeba wciąż wzniecać, by wspólPor. B. Duborgel: L’Eveil de l’être aux croisées du connaître. Eléments bachelardiens pour un
nouvel esprit pédagogique, „Revue Française de Pédagogie” 31, 1975, s. 83.
50
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nota zwana szkołą mogła funkcjonować lepiej, niż tylko poprawnie. Bachelard –
wzbogacony o doświadczenie kilkuletniej praktyki pedagogicznej – stale podkreślał, że to wyzwanie należy do nauczycieli, którzy powinni nieustannie dokształcać się, rozwijać i starać się przełamywać rutynę swych zajęć. Obserwacja szkolnego świata nie napawała go jednak w tej sferze zachwytem. Na stronach
Kształtowania się umysłu naukowego pisał: „Balzak powiadał, że ludzie bezżenni
zastępują uczucia przyzwyczajeniami. W taki sam sposób nauczyciele zastępują
odkrycia lekcjami”51. Tę smutną konstatację okrasił w kolejnych zdaniach radą,
którą – jak wspominają jego byli studenci52 – sam wcielał w życie: „Chcąc nauczyć studentów wynalazczości, dobrze jest wywołać w nich uczucie, że mogliby
coś odkryć”53.

FORMATION AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM ACCORDING TO GASTON
BACHELARD
Summary
The purpose of the article is to discuss the main problems of Gaston Bachelard’s pedagogical philosophy. The French philosopher explored the fundamental issues of teaching – inter alia,
the inquiry of the relations between teacher and disciple that he understood as dialectical exchange, the question about the most effective methods of teaching, the idea of the school as community tending to the same values – in the wide perspective of his philosophical system. Consequently,
Bachelard’s philosophy of pedagogy can’t be studied apart from the most important concepts of
his philosophy – the epistemological obstacle, the psychoanalysis of the scientific mind, the philosophy of “no”, and the new scientific mind.
Słowa kluczowe: Gaston Bachelard, francuska filozofia współczesna, filozofia pedagogiki,
kształcenie
Key words: Gaston Bachelard, French contemporary philosophy, pedagogical philosophy,
formation

G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, wyd. cyt., s. 319.
Por. m.in. Table ronde: „Bachelard et l’einseignement”, wyd. cyt., s. 410–433.
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G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, wyd. cyt., s. 319.
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SERMONS OF GAVRIIL BUZHINSKII

Buzhinskii was born around 1680 in the Ukraine. He received a good education in the Kiev Academy. In 1707, he became a monk and assumed the name
of Gavriil. In 1714, he became a prefect of the Academy. In 1718, Peter I appointed him as principal priest of the Russian navy. In 1721, he became an archimandrite of a monastery in Kostroma and a member of the Synod. From 1722
he was in charge of schools overseen by the Synod and of the synodal printing
press. In 1726, he became a bishop of Riazan and Murom. In 1729, because of
his denunciation, he took up residence in Moscow where he died in 17311.
Buzhinskii’s membership in the Synod indicates his high position in the
church hierarchy. He was well-educated which is reflected in his four book
translations from Latin2 and numerous references to ancient history and classical
Г[ерард] Ф. М[иллер], [Предисловие], in: Гавриил Бужинский, Собрание некоторых
проповедей, Москва: Сенатская типография 1768, unnumbered; the same preface in: Гавриил
Бужинский, Полное собрание поучительных слов, Москва: Университетская типография у
Н. Новикова [1784], pp. i-v; Archbishop Simon [Novikov], His Grace Bishop Gavriil of Ryazan
and Murom, The Journal of the Moscow Patriarchate 1984, no 2, pp. 13-16.
2
Эрасм [Роттердамский], Разговоры дружеския, Санкт-Петербург 1716; Самуил
Пуфендорф, Введение в гисторию Европейскую, Санкт-Петербург 1718; Самуил Пуфендорф, О должности человека и гражданина по закону естественному, Санкт-Петербург
1724; Вилгелм Стратеман, Феатрон, или Позор исторический, Санкт-Петербург: Типография Александро-Невского монастыря 1724.
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literature in his sermons. It appears that his sermons – over 40 of them are preserved – are the only original work Buzhinskii left behind, many of them preached before Peter I and the imperial family. In these sermons, Buzhinskii devoted as much attention to the role of religion in personal life as to the nationalistic message presented in the religious context aimed primarily at the glorification of tsar Peter I.

Personal salvation
According to Buzhinskii, through the disobedience and the idle curiosity of
the first parents, sin entered the world and because of that the world is perishing (46, 649).3 All people are born in sin and because of it, they are barred from
entering the kingdom of God. However, God Himself prepared the solution by
offering Himself through Christ on the cross to be punished for the sins of humanity. God creates opportunities for man to turn to Him; He calls man to
conversion and gives His grace to someone who repents (17). Like a physician,
God heals a person and gives rules for a healthy life (18). When a person violates these rules and becomes ill again, God abandons him (19). Such people come under the rule of the devil (20). They become more foolish than animals:
when animals are hurt in some place, they do not return to it. Humans, when
they free themselves from the fangs of the devil, give themselves to it again (22).
When God withdraws His blessings from them, not only do they not repent,
but they even brag about their sins and their sin becomes a habit (24). They will
be punished not only for their own sins but also for the sins of others, of those
whom they led astray, cf. Mt. 18:6 (26). Worst of all, they will be punished like
Judas for crucifying Christ, cf. 1 Cor. 8:12 (27).
Everyone got a key to heaven, not the same as apostle Peter and other apostles, but a key to be always carried since the time of death is unknown; the key

References are made to Гавриил Бужинский, Проповеди, Юрьев: Типография К. Маттисена 1901.
3
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opens the gate of eternity. In fact, the church gives two keys: the first key is
one’s repentance; the second is the eucharist (613). No one can enter the kingdom of heaven without baptism, but baptism without repentance as its basis is
invalid (614). Repentance consists in bringing by faith the weakened soul to
Christ as to the heavenly physician. Fathers of the church spoke about repentance in two senses. First, repentance is a virtue that includes other virtues: withdrawing from sins, prayer for the forgiveness of sins, staying away from evil,
doing good, and fasting. Second, repentance is one of the seven mysteries/sacraments established by Christ Himself when a person confesses sins
before the omniscient God and receives forgiveness from a priest. The second
meaning is part of the first (619-620). There is in man natural love of oneself
and also among animals (633), but whoever delays his repentance does not love
himself since only the one loves himself who wants good things for himself
(634). The body is dead without the soul; the soul is dead without Christ.4 One
should come to the church to confess his sins with a repenting heart before the
priest; such repentance is a key that opens heaven (636).
Conversion should not remain a one-time event, but a life-long commitment of life according to the will of God. This should be a life of good works
and life of prayer since “prayer always unites us with and binds to God” (56);
prayer protects us in all troubles (57). This aspect of life should not be considered lightly.
Using a sermon copied from Iavorskii, Buzhinskii advocated the prayer of
the Canaan woman as a model for all Christians.5 1. First, we should purify our
4

Cf., corpus mortuum esse sine anima: animam mortuam esse sine Deo, Augustine, Sermo

65.6.7.
Most of sermon 16 (243-256) is a carbon copy of a sermon by Стефан Яворский, Проповеди, Москва: Синодальная типография 1804-1805, vol. 2, pp. 49-76, in which Iavorskii repeated some things he already had said in another sermon, vol. 1, pp. 221-237, Buzhinskii only
added a two-page ending. It is quite ironic that in the preface to his translation of Wilhelm Stratemann’s Theatrum historicum he alluded to Russian authors who modify works of other authors
and publish them as their own, which can, in his view, be noticed in such luminaries as Iavorskii.
This is a sin against the eighth and tenth commandment, remarked Buzhinskii, П[етр П.] Пекарский, Наука и литература в России при Петре Великом, Санкт-Петербург: издание Товарищества “Общественная польза” 1862, vol. 1, p. 330.
5
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conscience from sin (246). 2. We should ask God for mercy (248). 3. Prayer
should be made with faith (249). 4. We should use our reason like this woman
who went with her prayer directly to Christ (250): we should pray with reason
paying attention to the prayer, pray with contrition. Long prayer with the wandering mind is useless. 5. We should pray with wisdom, by seeing Christ as
God-man (252). 6. Prayer should flow from the heart (252); 7 it should be done
with humility (253) and 8. with patience. 9. Few people know how to pray
(254). 10. Prayers are not answered when requests are made for the wrong reasons. An answer to prayer can be delayed 1. “so that we don’t elevate ourselves
to the heights because of that, so that we don’t become presumptuous, so that
we don’t ascribe to ourselves false and hypocritical sanctity, so that we always
recognize our misery and curse”; people too quickly forget that blessings they
enjoy come from God and take them for granted (255). 2. An answer to prayer
is also delayed “so that we recognize the greatness of his [God’s] gift and appreciate them and be greatly grateful” (256). 3. “Frequently we ask for things that
seem to us beneficial, but they are harmful and displeasing to God” (257). 4. An
answer to prayer is delayed “to test our faith and patience” and also our trust in
love for Him (257). 5. Moreover, “the most merciful God our Father wants to
converse more with us, his children” (258).
It is an inborn desire to possess knowledge. However, people go to the furthest lands to extend their knowledge, but they do not know themselves. “Many
people know many things, but they do not understand that there is only one
wisdom and true philosophy – to know one’s own station in life, to know oneself” (470). “Knowing oneself, analyzing oneself diligently – this is the only true
knowledge and the highest point of all great wisdom. This is not only great
wisdom but also the source of happiness since by this path alone and by this
ladder we can ascend to this desirable and highest good, to God our Creator;
the one ascends to the divine mountain who first enters into himself. … You
should first understand your invisible spirit and then you’ll be able to know visible [things] of God. This is the best mirror to see God – the mind that always
looks into itself. It is impossible [for you] to see into the riches and depth of
wisdom of God before you do not know your sin, your nakedness, your spiritual
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poverty and the ultimate damnation itself” (471). Importantly, physicotheologians would say that the knowledge of nature, its orderliness and harmony is the best way leading to the knowledge of God. However, physico-theology
is virtually absent in Buzhinskii’s sermons; only a brief remark was made that
unlike the mystery of the Trinity, which can only be accepted by faith, the existence of God can be known by reason as indicated by Paul in Rom. 1:19-20
(517). Only later in the eighteenth century did physico-theology acquire a prominent place in the religious reflection of Russian ecclesiastics and lay thinkers.
God uses a variety of means to bring people to Himself, punishment for
sins being one such means since it makes people realize that God is displeased
with their actions. According to Buzhinskii, God punishes us for our sins with
“unhealthy air, by taking away from us good crops, by making the sky like
copper and the earth like iron … He smites us with a plague, hunger, war to
scare us with all of it to turn us away from our lawlessness, to turn us to penance
to know his mercy.” He punishes people with illness and bodily afflictions; He
uses to that end ferocious animals and snakes (77). God sometimes sends afflictions to those He loves to give them greater reward, to make their virtue shine
even more, to show His power, but mostly He sends afflictions to people for
their sins to scare and punish them and set them on the right path. In Buzhinskii’s assessment, who is ill of chiragra, whose hand dries, is punished for not
stretching this hand with mercy to others; podagra is a punishment for laziness,
severe fever for lust of possession (126-128).
A Christian should follow Christ. For Buzhinskii following Christ did not
mean to become a monk, but to remain pure and without shame in one’s calling
and the station of life whether a person is free or slave, poor or rich, soldier or
farmer, merchant or artist (193) since God created one person to be a leader or
ruler, another to be a servant or a slave and all to love one another (4). At the
same time, Buzhinskii urged his listeners that they should follow the example of
apostle Peter who was obedient in following the call of Christ (192-193). However, Peter was called not to remain in his station of life, i.e., to remain a
fisherman, but to abandon his profession. Such inconsistency can be better seen
in Buzhinskii’s pronouncement that everyone should know his rank and should
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remain in it (477); he said this in the very sermon in which he praised Catherine
I, a peasant woman whom Peter elevated to the position of the tsarina; according to Buzhinskii’s principles, this should be an alarming fact since she clearly
abandoned her rank.
The life on earth should be led with the goal of reaching the heavenly gates
after death. Remember the time of death – this is a foundation of non-Christian
and Christian philosophy. For pagan philosophers this was the only way to induce people to correct their ways; for Christians, thinking about death should
bring to their minds the crucified Christ and salvation prepared by Him. In this
way, the thought about death will not terrify anyone (314). Shouldn’t it? In
Buzhinskii’s evaluation, the prospects are rather bleak. Many are called, few are
chosen (Mt. 22:14) – in this verse the word “few” is like a trumpet that should
wake up the world. It urged many people to abandon the world and live in the
desert (293, 312); it drove countless people to their death as martyrs. From the
flood only Noah’s family was saved (294), eight people and even from among
them one person, Ham, did not escape eternal suffering. The flood did not destroy the root of evil since when humanity multiplied itself, lawlessness abounded. In Sodom, there was impossible to find ten righteous people to save the
city (295). From among men who followed Moses from Egypt, only two of
them reached the promised land. Now, only few of those who are baptized will
reach the kingdom of heaven (296). Jericho is an image of the world from which
only one household was saved. Gideon chose only 300 people for a battle from
among thousands. David was abandoned by many enlisted by Absalom and later
by mutinous Sheba (297). Prophets spoke about evil in the entire world and
very little truth and goodness (299). Christ chose twelve apostles and even
among them one was a traitor (302). St. Nilus said that only one person in
10,000 will be saved. Chrysostom said that only 100 people in Constantinople
will be saved and even this is not certain. Buzhinskii endorsed this assessment
(303). Even some saints feared death. Apostle John saw many books, but only
one book of life (304, 312). Taken by its face value, because even the saints
trembled before death, an average believer has virtually no chance to be saved:
just one in 100,000. What a truly apocalyptic hopelessness Buzhinskii painted
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for his flock. In this, he apparently followed Prokopovich, who was equally
pessimistic about the prospect of salvation: he used the same examples (the flood, Sodom, the exodus, Jericho, Gideon) and agreed with Chrysostom’s assessment.6

Panegyrics
Patriotic elements are at least as important in Buzhinskii’s sermons as there
are issues of personal salvation and religious life. Patriotism is expressed primarily by praises given to Peter by extoling his accomplishments and personal traits
and by praises of Russia, all of it in a religious context.
Russian monarchy is protected by God. God gave Peter to his mother (97)
as an expression of the fact that the Russian crown is directed, loved, and protected by God (560).
Peter, the Russian eagle, is an imitator of Christ, the heavenly eagle; he attends church, sings hymns, prays and is merciful (67). All foreigners living in
Russia praise his mercifulness and generosity. He, like the sun, shines on all
people with his mercifulness and generosity showing to all his love. He mortifies his body living not for himself, but for Russia (68). He is just. He was born
in a poor country disdained by others (69) and made it blossom. His is “unsurpassable wisdom of ruling” (70). His military victories were aligned with the will
of God. Victory in Leszno in 1708 was a result of prayer (258). The Poltava
victory was given to Russia by Christ. Wise and benevolent tsar Peter was protected by God who left a trace of it in his hat that was grazed by a bullet during
the battle. “The Lord was above the head of his Christ at the time of this fierce
battle” (335). Peter just did not care about his own health nor about himself but
only about the common good and peace (87).
Peter’s military invasions were apparently also pleasing to God since
Buzhinskii, a priest, praised Peter for “expansion of borders of the empire” (96).

6

297.

Theophan[es] Prokopowicz, Miscellanea sacra, Wratislavia: Iohannes Korn 1744, pp. 288-
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All victories and territorial gains of Russia show “who fights according to the
heart if God” (229). Peter took them back and like in the case of Job who was
rewarded with multiplying his possessions, God rewarded Russia by allowing it
to take new territories, which is the sign of God’s love and providence (465). “In
this love Peter is a true imitator of Christ the Lord: not sparing his most precious soul for his fatherland, for friends in the Christian faith, and by his scepter
given by God for his subjects. Not sparing his life in works and efforts, in frost
and in labor, in travels and sea expeditions…”; this love was obvious in the
expedition against the Ottoman enemy of Christianity (591). And so, any
aggression can be justified by the desire to spread Christianity or at least by the
eradication of non-Christian faiths.
Buzhinskii was not troubled by stating on the one hand that Christ
brought the greatest gift: peace (601, 605), peace that is the source from which
all happiness flows (605), while on the other justifying Peter’s campaigns and
the rule which was marked by almost constant wars. For Buzhinskii, battles of
Christians do not contradict the principle of loving the enemy (Mt. 5:44), but
are in agreement with it since such battles turn enemies away from violence and
call them to peace and thus to love and friendship. Speaking about living enemies Jesus apparently spoke about private enemies, not about the enemies of
society and the state (341). In the Old Testament, God commanded to love
enemies,7 but He also commanded the Israelites to wage wars and helped to win
them. The former refers to private enemies, the latter to the enemies of the
entire society (342).8 A battle is lawful when lawful authority calls for it when
there is a rebellion, a legitimate reason, and when there is a need for defense.
These reasons can be found in the Scriptures (346). And so, it boils down to the
lawful authority and legitimate reasons, and Buzhinskii never questioned legitimacy of any bellicose endeavor of Peter, a divinely appointed monarch. Appa7
This command is Buzhinskii’s interpretation of the command concerning not hating one’s
brother and not avenging oneself (Lev. 19:17-18).
8
“In this way, following Prokopovich and other supporters of Peter I, he was developing the
idea of civic attitude and its priority over private, particular interests of people,” Лев А. Петров,
Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира, Иркутск:
Иркутское книжное издательство 1959, p. 12.
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rently, Buzhinskii’s role in it was to provide a Biblical justification, regardless of
how tenuous it would be, for any enterprise of Peter without giving even a hint
of displeasure.
Incongruously, Buzhinskii stated that being God’s people, heaven is our fatherland (539), “our” referring to the Russians, the new Israel (540), and having
our fatherland in heaven it is a blindness to limit ourselves to the earth (544).
And yet, this blindness prevails when it comes to the Russian affairs, since he
also said that people have obligations toward the fatherland, the Russian fatherland, that is, since they owe everything to it (439). Pagans and Christians are
obligated to protect their fatherland since they are not born for themselves (442)
but for the fatherland. The father of the fatherland was given to Russia by God
and thus all Russians should give their lives for Peter’s honor (443). Apostle
Peter’s request that Jesus allows him to walk on water (Mt. 4:28) Buzhinskii
turned into a nationalistic statement that God gave Russia a ruler who walks on
water because he created a fleet with which he defeated Sweden (446).
Being an imitator of Christ, expectedly, Peter helps the church (67) and
cares for the church and Orthodox faith. Thanks to him life is quiet and peaceful and so is the life of the church (71).9 He has the virtues of apostles Peter and
Paul since he spreads and protects the faith (208). In all this, Buzhinskii never
mentioned the fact that Peter subjugated the church to the state by, among
other things, replacing the patriarchate with the Synod. No small factor in this
silence was the fact that Buzhinskii was a member of the Synod and thus part of
enforcing Peter’s policies if only through ecclesiastical means by making the
church quiet and peaceful. In fact, he was proud of it when with a hint of selfreference he praised Peter’s “choosing judicious men” to establish new laws and
modify old ones.10

9
“For Ecclesiastical peace and quietness he [Peter] established the Holy Ruling Synod,” Гавриил [Бужинский], [Предисловие], in: Самуил Пуфендорф, О должности человека и гражданина по закону естественному, Санкт-Петербург 1726, p. 5.
10
Ibidem, p. 6; one of Buzhinskii’s tasks was to represent the Synod “on the commission on
bringing into agreement the Russian Code with the laws of Sweden and Eastland,” Archbishop
Simon, op. cit., p. 13.
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Facts never got in the way of praises. A good tree cannot bring bad fruit,
said Buzhinskii (79). “Father’s virtues are reflected in his son and God glorifies
parent in their sons,” cf. Sirach 3:2 (80). “Son is eternal image of his father, he
is his mirror, in him father sees himself” (90). “Sons are a joy for fathers in life,
they are honor and glory after death” (99). This was said on the occasion of the
birth of prince Peter. Buzhinskii did not mention Peter’s son Alexei, who was
tsar Peter’s great disappointment and who soon was imprisoned and died in
prison. Hardly Peter and thus Buzhinskii would consider Alexei a good fruit in
whom the parent is glorified.
Buzhinskii said that God’s providence was constantly present with Russia
since the Russian apostle, the prince Vladimir (450). This providence does everything in the best interest of humanity (456). On the other hand, to elevate the
status of Peter in the Russian history, Buzhinskii also said that “Russia began to
weaken from the moment of its birth,” starting from the time of Rurik when a
foreign ruler was called to deal with internal conflicts (575). Conflicts did not
stop afterwards and idolatry made them even worse. The baptism of Vladimir
brought some peace, but after his death and division of the country they returned; then, Tatars overran Russia. The weakness of Russia ended with Peter
(576). And so, the history of Russia was presented as a prelude to Peter’s rule
who made it a strong empire and thereby fulfilled divine promises.
There is simply nothing that Peter could do wrong. His crowning
achievement is St. Petersburg which Buzhinskii praised as the most glorious city
in the world, most beautiful, built with supreme wisdom, beautifully situated,
etc. “Without blushing,” as archbishop Filaret remarked, Buzhinskii said that
“by its placement and beauty, the place [Petersburg] surpasses not only all Russia, but also in other European countries nothing not only the same, but not
even similar can be found.”11 There were, however, some critics, “venomous
vipers sharpening their hellish teeth … and denigrating this city daring to undermine the budding palm of [its] glory” (30), objecting the position of St. PeГавриил Бужинский, В похвалу Санктпетербурга, in his: Полное собран ие поучительных слов, p. 15; Филарет (Гумилевский), Обзор русской духовной литературы, СанктПетербург: И.Л. Тузов, 1884 [1859], p. 286.
11
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tersburg on the borderline of the empire and thus very far from most parts of
the country; they also criticized the high mortality rate of workers and inhuman
conditions in building the city, which Buzhinskii dismissed with a rhetorical
question: “what beginning isn’t difficult, what first path is not hard? … all cities
at the beginning experienced hardships” (31). As to its great level of mortality,
he said that everyone is going to die some time: “when most merciful God in his
unfathomable council determines death to someone, he will never be able to
escape it”; some people avoid death in captivity, in sea storms, in fire (32); some
people die in the mist of comfort and luxury; the critics should not be concerned
about this but about their own sins (33).12 Therefore, those who perished when
toiling for Peter’s city, perished because their death had already been appointed
by God. And so, just as in any other endeavor, so in building the new capital of
Russia, God has been enlisted as a helper of Peter. After all, God Himself put
him on the throne and all that did elevate Peter to the divine status. For this
reason, Buzhinskii called Peter Christ – thereby following the lead of Iavorskii
and Prokopovich13 – and saw him like he saw Christ: upon Peter’s return from
his European journey, the Orthodox church is also present “and with mental
mouth it cries out: hosanna, blessed is the coming Russian tsar of the Christian
Israel [Mt. 21:9],”14 thereby using the imagery of Christ’s entering Jerusalem.

Rhetoric
In his sermons, Buzhinskii presented himself not only as a pastor concerned about religious life and afterlife of his flock, but also as a rhetorician. He
generously used Biblical references frequently quoting Biblical verses and referring to events and personages described in the Bible. Often it looks like an
Бужинский, В похвалу Санктпетербурга, pp. 30-34.
Яворский, op. cit., vol. 1, p. 179, vol. 3, pp. 253, 256-257; Феофан Прокопович, Слова и
речи, Санкт-Петербург: При Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе 1760-1774, vol. 1,
p. 268, cf. vol. 2, p. 227.
14
Гавриил [Бужинский], Preface to Самуил Пуфендорф, Введение в гисторию Европейскую, Санкт-Петербург 1718, p. 3.
12
13
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effect of using biblical concordances to find proper references, which was a
practice derided by Prokopovich.15 For instance, most of sermon 21 is a collection of verses and references concerning the meaning of gratitude and sermon
37 is a similar collection of verses on the meaning of death. However, fairly
often he also quoted classical authors and referred to ancient mythology to the
extent that it apparently was for him natural to refer in the same sentence to
Neptune and to the Tri-hypostatic God (444).
Buzhinskii liked and often used metaphors, even if they were not his own.
Rabbis once said that God has four keys: the key to his treasure with which He
feeds His creation (357); the key of His care with which He maintains the
universe; the key of human birth with which He opens and closes the womb;
the key of resurrection with which He opens the grave.16 However, the key
given to the church is the Word of God that opens the door to the kingdom of
God (358). After the fall, the joys of heaven were closed for us for 5000 years
(359). The key of the Scriptures God gave to the chosen house of David, to the
Russian crown. God’s love also is expressed in giving the key-bearer, tsar Peter
I, who wisely used it since in him truly the prophetic words are fulfilled: “he
opens and it won’t be closed, he closed and it won’t be opened” (368). God said
to Peter: “you’ll open the unjust lock, you’ll lead captive from hell; you are Peter
and I’ll give you keys of the Kingdom: you’ll open and no one will close, you’ll
close and no one will open. There will come the desirable time of salvation,
there will come Russian regiments – not to take someone else’s [property], but
to free what was taken,” namely the fortress (369). The fortress was opened
with Peter’s key and in turn became a key to open other fortresses and territories. May he open with the key of the Word of God after many victories to all
Russians the gate of heavenly kingdom (370-371).

15
Петр Морозов, Феофан Прокопович как писатель, Санкт Петербург: Балашев 1880,
pp. 74, 108.
16
Cf. Harry Sysling, Tehiyyat Ha-Metim: the resurrection of the dead in the Palestinian Targums of the Pentateuch and parallel traditions in classical Rabbinic literature, Tübingen: Mohr 1996,
ch. 6: The four keys. Buzhinskii spoke about the four keys in sermon 14 (213-215); this sermon
(210-232) is a carbon copy of a sermon given by Яворский, op. cit., vol. 1, pp. 259-294.
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These are remarkable and, at the same time, befuddled statements made by
a leading ecclesiastic. He effectively said that the Scriptures as a key to heaven
were given to Russia or rather to tsar Peter I and the world since the fall had to
wait in darkness and ignorance for this auspicious moment. Hardly can jingoism
reach greater heights. Also, caught by metaphors, part of the enlightenment of
the world Buzhinskii saw in the fact that the fortress of Schlüsselburg (Schlüssel
= the key) was taken by Peter, which for Buzhinskii was another way of saying
that God opened the Schlüsselburg fortress (561).
This multitudinous rendering of what key can mean was not an isolated
rhetorical device Buzhinskii used. He could not stop in listing what the cross
can mean, at least for St. Andrew: for St. Andrew, the cross was light, not heavy
(107); 2. it was the sign of honor, not of shame (108, 131); 3. it was desirable,
not horrible (108); 4. it brought joy (109); 5. it was a bridge to heaven (110); 6.
a royal scepter (111); 7. a sign under which a Christian soldier fights (112); 8. a
triumphal chariot to ride to eternal triumph (113); 9. Zacchaeus’ sycamore tree
from which triumphal Christ can be seen (113); 10. the mount Tabor on which
the apostles saw the glory of God (115); 11. the key to open doors of paradise
(116, 141), a source of God’s blessings, the rainbow after the flood, an imperishable wreath (116).17 The list ends with a patriotic accent: may Andrew’s cross
be a weapon against the enemies of Russia (119). If this is not enough, some
other renderings are added: the cross is a seal/stamp (135, 142), the throne of
God from which sin is judged (136), our salvation (138), shield, hope, resurrection, guide, comforter, wisdom, philosophy of emperors, the foundation of the
church (142).
However, Buzhinskii was not a master of metaphors and similes. Some of
them are forced and rather contrived. For example, he spoke about the four
wills of Christ (the ordering will of the heavenly Father; obedient will; the will
ready for all suffering; the will perfecting everything) which were like riding in
the 4-wheel chariot from Ezekiel’s vision (44-45). It is difficult to see what these wills have to do with riding in a chariot. Sometimes, his metaphors are in a
Most of this list was provided by Iavorskii in a sermon from which Buzhinskii took freely
many phrases and sentences, Яворский, op. cit., vol. 3, pp. 97-104.
17
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bad taste, even bizarre. For instance, he spoke about the many triumphal entries
of the monarch to cities, often on a horse. In Christ’s entering Jerusalem on a
donkey, the donkey symbolizes a sinful man; “the Lord needs him for his
triumph and on him he joyously enters Jerusalem while heavenly hosts rejoice
… Oh, my Savior, who among us would not want to carry you? I am the first
sinner, I am a beast for you; you, sitting on the horses, on your apostles, sit on
me and with the bridle of your commandments harness my passions! … Who
would not want to be such a donkey, carrying not a yoke, but God?” (661). Some metaphors are driven by pure nationalism. For example, he mentioned some
ways of explaining the difficult theologically problem of the Trinity: Gregory of
Nazianzus used an image of the sun, its light and warmth (517), the Nicene
Council used an image of water. However, Buzhinskii confidently stated that
the best image of the Trinity can be seen in Alexander Nevskii (518): in likeness
of the Father, he took care of the flock given to him for protection by not only
defending the realm of Russia, but also cared about the happiness of people
(519); by his humility, Nevskii was an image of the Son (521); and he was an
image of the Holy Spirit in that he brought many fruits to Russia, and he was
joyful at the moment of death. We see in him fatherly care, filial love, spiritual
desire to fulfil God’s commandments (525). Important as Nevskii, a Russian
prince and saint, is in Russian history, it is rather difficult to see how his person
is the best illustration of the Trinity.
Imperfect as Buzhinskii’s rhetoric at times was, his pastoral messages were
strong. However, the spirituality of these messages was all too often marred by
using religion for political reasons, primarily to support the social and military
policies of Peter. Buzhinskii the pastor too often spoke as a state propagandist
using religious language to justify tsarist actions. In this, his adulation of Peter
knew no bounds18 and his obsequious attitude severely undermined the religious
aspects of his sermons. In this, he followed Prokopovich, a major theological

His enthusiasm frequently “crossed the boundaries of moderation”, as phrased by Филарет, op. cit., p. 286.
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enforcer of Peter’s policies19 thereby being only a civil servant serving the needs
of his emperor.

Summary
Buzhinskii was a well-educated, high-ranking ecclesiastic during the reign of Peter I. In his
sermons, Buzhinskii devoted as much attention to the role of religion in personal life as to the
nationalistic message presented in the religious context aimed primarily at the glorification of tsar
Peter I. although his pastoral messages are mostly uncontroversial from spiritual standpoint, they
are too often marred by nationalistic and political aspects.
Key Words: Orthodoxy, Peter I.
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Introduction
Economic acquisition and child labour are two concepts that affect the social, economic, religious and political well-being of a person, both individually
and collectively. Economic acquisition is the act of getting or increasing the
means of production, resources, income and trade for one's benefit. It can be
achieved through illegal means such as greed, materialism, exploitation among
others. Thus, any material acquisition of wealth devoid of spiritual or moral
consideration is unsavory, unacceptable and not recognized. This has been the
present situation of things in Nigeria. Anigbogu affirms that:
Presently, many Nigerians forgo the spiritual values emphasizing material
wealth, glorify and worship it at the expense of the spiritual aspect of man. They
think that one without money is dumped as totally useless and irrelevant. This
is why evils of all descriptions abound in Nigeria. Most Nigerians want to amass
wealth, achieve success, become recognized, relevant and possibly worshipped.
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The highly cherished varies of the people no longer count in the unbridled
chase for primitive accumulation of money, success and power.1
Child labour is the negative result of economic acquisition. It is work performed by children that either endanger their health, education, or keeps them
from play and other activities important to their development. Hornby defined
economic "as connected with the trade, industry and development of wealth of a
country, an area or a society".2 He further defined acquisition "as the act of getting something, especially knowledge, a skill, and so on".3 Therefore economic
acquisition means the act of getting or increasing means of production, resources, income and trade for one's benefit. Child labour as seen by Shorter and
Onyancha is “the engagement of a child under sixteen years of age in the labour
force to the detriment of his or her education, mental, intellectual, physical or
moral development and social well being”.4
Redmond opines that:
Child labour, designation formerly applied to the practice of employing
young children in factories, now used to denote the employment of minors generally, especially in work that may interfere with their education or endanger
their health....The use of child labour was not regarded a social problem until
the introduction of the factory system.5
Cummings also stated that child labour is the "work performed by children
that either endangers their health or safety, interferes with or prevent their education, or keeps them from play and other activity important to their development".6 He further stated that, child labour in this character has long been
considered a social evil to be abolished.7 McDonald contributing to child labour
said that, "child labour is the term used to refer to an economic practice and an

Anigbogu, P. C. Materialism: Its manifestations in Nigeria, 2007, p. 56
Hornby, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English, 1995, p.369
3
Ibidem, p. 10
4
Shorter, A. and Onyancha, E. Street children in Africa, 1999, p. 52
5
Redmond, W. A. Child labour, 2007, p. 8
6
Cummings, M. The Encyclopedia Americana vol. 6, 2001, p. 460.
7
Ibidem, p. 460
1
2
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attendant social evil".8 He further mentioned that yet the term cannot be given
precise definition since the meanings attributed to both child and labour are
relative to a given culture and social milieu.9 Greenhouse defines child labour as
the "employment of children, often in harsh conditions and for minima pay,
remains stubbornly alive throughout much of the world, in development and
industrialized countries alike....A childhood of hard labour often leaves children
gaunt and crippled, sickly and uneducated".10 Fada sees child labour as a form of
exploitation. Therefore he stated that, "children are seen in industry, the rural
area, in domestic services, the informal sector and on the streets of many cities".11 Therefore, child labour is generally seen as those activities done by children who are below twenty years and is to the detriment of their health, education and development.

History of Child Labour in Rivers State
Since ancient times, children have helped their parents do housework and
farming, but it was only during the Industrial Revolution at the end of the 18th
century that people began to view child labour as a serious problem. Therefore,
according to estimates made by the International Labour Organization (ILO),
the United Nations (UN) branch that specialized in labour matters, (cited in
Okoro) there are at least 250 million working children worldwide under the age
of fifteen. Three-quarters of those young workers toil six or more days a week;
125 million children work nine hours or more each day. Over half the working
children are in Asia, while in Africa one in three children work, and in Latin
America, one in five.12

McDonald, W. J. New Catholic encyclopedia vol 3, 1967, p. 571
Ibidem, p. 572
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Greenhouse, S. The scourge of child labour, 2007, p. 9
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Fada, N. M. Some problems of the Nigerian youth: A panacea. 2005, p. 7
12
Okoro, A. Child labour in the contemporary world, 2015, p. 56
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Akpobari opines that the practice of child labour has continued to flourished, fueled by poverty and the lack of access to education, in Nigeria, especially in Rivers state. The practice of child labour keeps on increasing every minute as so many school children loiter about in the major roads and streets running after vehicles in Port Harcourt and major cities in Rivers State with one
kind of goods or the other to sell and get money. Some others struggle with
goods on wheelbarrows and in most cases, heavier than their capacity to push
about. Some of these children stand on the roads risking their lives and laboring
for school fees during holidays in order to continue their education.13 Typically,
the children work in poor conditions and have little or no choice of receiving a
formal education. The meager income they earn is often necessary for their famines’ survival.
Danjuma opines that “In every streets in Rivers state, different sorts of
child labour exists ranging from domestic servants, hawkers, child exploitation,
prostitution, educational problem, poor parental training among others”.14 This
ill-treatment on children continues to mount as a result of high rate of abject
poverty, political instability, religious intolerance and poor management of our
economic resources by political leaders in the state and country at large.

Causes of Child Labour in Rivers State
Child labour is a fact of life, whether one likes it or not; It continues, to
pervade the cities. Child labour has been attributed to so many factors which are
responsible for its increase in our society. These are as follows;
1) Economic Acquisition Factor: In Nigeria, especially in Rivers State,
child labour abounds as a result of some peoples’ desire to acquire material possessions and wealth by all means. So many famines in Rivers State, subject
their children, mostly their domestic servants to hawking different kinds of go-

13
14

Akpobari, G. L. Problems of child labour in Rivers State, 2015. P. 89
Danjuma K. K.. Child exploitation, 2015, p. 83
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ods, engagement in prostitution among others in order to increase the family's
income. This practice is as a result of excessive love for money. Okolo affirms
that:
Nigerian is largely drawn to things of immediate material gain, advantage
or pleasure. Naturally, money is highly valued for what it does and can do. In
Nigerian context, this is usually everything. The average Nigerian strongly believes that money is almighty and can achieve anything and everything. It is key
to paradise on earth, to prosperity, power, social importance, even national honours, and so on. Its accumulation becomes a value, the more and even the
fouler means; the better, indeed, the more powerful and important one with
money is.15
He further stated that, "the love for material labour contributed to the problem of drug-peddling, currency trafficking, armed robbery and the like evils
which characterize our society today". 16
However, people's desire for wealth in Rivers State has rendered majority
of our children homeless and helpless. These child laborers are exposed to uncountable dangers ranging from sexual abuse, drug addiction, malnourishment,
diseases and so many other vices. Greenhouse asserts that, "experts agree that
child labour often results in uneducated and impoverished adults who may
suffer health problems caused by having worked as children".17
2) Greed Factor: This is one of the primary causes of child labour. Unscrupulous employers will always be tempted to hire the group of workers that is
easiest to exploit; that is children. The most vulnerable and weakest workers,
children can usually be paid less than adults and are considerably less likely than
adults to know their rights or to protest working conditions. Ayodele avers that
in Rivers State, some contractors use children below twenty years in construction of buildings and roads. These children do not know whether the wages

Okolo, C. B. (1993). Education and Nigerian values: A companion for students, p. 14
Ibidem, p. 17
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Greenhouse, S. The scourge of child labour, 2007, p. 8
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paid to them are justified or not. More often than not, the condition in which
these children are kept, under hard labour is dehumanizing.18
3) Poverty Factor: Poverty plays an enormous role in the phenomenon of
child labour. In Rivers state, where about 70% of the population lives below the
poverty line, the specter of street children is a growing one.19 Desperate for money, poor families around the State are forced to push even young children to
work to increase the family’s overall income. Therefore, the presence of child
labour demonstrates a deeper reality of poverty experienced by many people in
Nigeria, especially in Rivers State. In the past few years there has been a dramatic increase in the -level of poverty, coupled with a high degree of unemployment and a poor performance in the agricultural sector, which is the mainstay of
the economy. Shorter and Onyancha stated that, "1.3billion people in the developing world survive on less than one U S dollar a day and this number continues to increase".20 He continued by saying that:
Every year nearly eight million children die from diseases linked to unclean
water and air pollution. Fifty million children are mentally or physically damaged by inadequate nutrition and 130 million children, 80% of them girls are
denied a chance to go to school.21
The problem of poverty in Rivers State has been and has continued to increase child labour. Fada affirmed that, "Poverty is at the root of child labour
especially when this is aggravated by unbalanced development."22 Onwuli (cited
in Fada, ) argues that the key to this problem is "the family, because poverty
violates its rights and dignity, creating the condition for the exploitation of children" 23
4) Educational Problem: Education is an important aspect of a child's
development. It is in the responsibility of the parents to take care of their children's basic needs such as shelter, clothing, food, education and so on. So many
Ayodele, A. O. Inhumanity to humans, 2014, p. 23
Hannah, W. J. Poverty in Rivers State. p. 67
20
Shorter, A. and Onyancha, E. Street children in Africa, 1999, p. 19
21
Ibidem, p. 20
22
Fada, N. M. Some problems of the Nigerian youth: A panacea, 2005, p. 8
23
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poor parents are unable to see their children in schools as a result of the financial burden education causes in our society today. The high cost of textbooks,
uniform, writing materials, exercise books, activity fee, building fee and hostel
fee. Therefore, parents with children in several schools at the same time incur
multiple expenses, and it is clear that children from poor families cannot afford
the simplest school materials. However, the rise in the number of child laborers
is directly connected with the failure of parents to make such payments and thus
to keep their children in school. It is worthy to note that the majority of these
child laborers are school drop-outs, who migrate to the streets, and the average
street child is a drop-out, especially from lower primary education.
5) Insecurity Factor: The proliferation of child labour in Nigeria is also
due to a growing lack of security. The cases of religious crises which occur in
Nigeria daily have misplaced and uprooted so many families. Many children
were uprooted and some, who were traumatized as a result of witnessing the
merciless slaughter of their parents, ended up on the streets. In Rivers State,
land disputes between people of different communities, crisis between the Ogoni people and the Okirika, Andoni, Ndoki, and even among themselves have
resulted in the untimely death of so many people, thereby misplacing so many
children and rendering them homeless. This has caused increase in child labour
in the State.24
6) Child Exploitation: This is another kind of child labour which exists
within some families in Rivers State. This involves the use of domestic servants
or housemaid to attain an income. These children are sometimes subjected to
hawking on the street; more often than not they are sexually molested and abused by their employers and at times by the gangs on the streets.25 Some of these
housemaids in our society are exploited beyond human imagination that most at
times they are physically deformed by their employers, may be as a result of
wickedness and greed. They are most often denied their educational right and
mainly they are starved for food for any slightest mistake.
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The Effect of Child Labour in Rivers State
The impact of child labour on our children is more often negative. It has
resulted to so many problems such as;
1) Prostitution: It is one of the major effects of child labour. Some of these
children who are exploited as a result of hard labour are forced or lured into
commercial sex workers. The United Nations Children's Fund (UNICEF) estimated more than one million girls who have been lured or forced into commercial sexual exploitation. Shorter and Onyancha stated that, "Almost all girls on
the streets are actively involved in sexual relationships. These relationships are
basically a form of abuse, because the girls trade sex for protection, affection or
for essentials such as food, shelter and money.”26 Some of these prostitutes care
little about the risk of HIV/AIDS and other sexual transmitted diseases (STD's).
2) High Mortality Rate: Most of these street children more often than not
are killed through accident, ritual killing or deadly riots.27 These children are
not well-catered for by their parents or guardians, and this situation makes them
vulnerable to different kind of ill-treatment which result to cost of their lives.
Most child mortality rate is caused by the effect of child labour on the children.
3) Juvenile Delinquency: This is one of the effects of child labour on our
children. This makes them engage in different kinds of criminal acts ranging
from picking pockets, snatching bags, watches or jewelry, armed robbery, destruction of property, formation of gangs (which can be called cultism) among
other vices.28
4) Lack of Medical Care: Most of these hard laboured street children lack
the necessary medical attention needed for their survival.29 As a result of their
being on the street most often makes them neglect their health conditions, even
those one's who are conscious of their health condition are being neglected or
denied the required medical - attention by their parents and guardians. Thus,
Shorter, A. and Onyancha, E. Street children in Africa, 1999, p. 59
Ibidem, p. 59
28
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29
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26
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these children are left at the mercy of different kinds of diseases which may
finally result to their death.
5) Drug Addiction: There is no doubt that drugs are a very common commodity among child laborers. Some of these children would even say that drugs
are necessity for survival on the streets, helping them to make the harsh life
bearable.30 Some of the drugs which these street children take are Indian helms,
cigarettes, cocaine, marijuana among other pills which they take to aid them
sleep. It is worthy of note that some of these street children are so much addicted to drugs, an act which they cannot quit.

The Civil Rights of Children
In virtually all the societies of African society, the children's rights and
privileges are favorably articulated in the patterns of behaviour, customary conduct and especially in constitutions. Constitution of the Federal Republic of
Nigeria Amended (2011) outlines the civil and fundamental rights of its citizens
as follows: Section 33 (1) states that every person has the right to his life, save in
the execution of the sentence of a court in respect of criminal offence of which
he has been found guilty in Nigeria.31 Section 34 (1) states that every individual
is entitled to respect for the dignity of his person and accordingly (a) no person
shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment; (b) no person shall be held in slavery or servitude; and (c) no person shall be required to
perform forced or compulsory labour.32
Beside the above, the Constitution still went further to state more fundamental rights of the citizen where the child is included thus: Right to personal
liberty, Right to fair hearing, Right to private and family life, Right to freedom
of thought, conscience and religion, Right to freedom of expression and the
press, Right to peaceful assembly and association, Right to freedom of moveDanjuma K. K.. Child exploitation, 2015, p. 67
Constitution of the Federal Republic of Nigeria Amended, 2011, p. 33
32
Ibidem, p. 34
30
31
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ment, Right to freedom from discrimination, Right to acquire and own immovable property anywhere in Nigeria, Compulsory acquisition of property,
Restriction on and derogation from fundamental rights and Special jurisdiction
of high court and legal aid.

The Bible Response on Child Labour
The Dignity of the Human Person: The reason why child labour receives
moral attention is because human life is involved. Once it comes to the question
of regulating the right to life, it is beyond the competence of arbitrary discretionary power. It is worthy of note that child labour is a social evil which is caused
by lack of respect for the dignity of human person. It is then vital for us to ask
this question; what is human dignity? Human dignity is what differentiates a
person from other animals. Therefore, it is the worth of a human person. Erhueh posits that, "human dignity could be described as the elevated rank, the intrinsic worth, the high position or the greatness of human person in the universe in respect to God, fellowmen, and other creatures or realities in the world”.33
However, the Christians view human dignity as taken it flesh from the Bible. In
Genesis 1:26-27, God created man in his own image and likeness. Therefore, it
arises from the fact that man was created in the image of God; thereby the human person (the child) is greater in dignity than any other creature in the world.
Christ’ Respect for Children: In the New Testament, so many instances
abound on the respect for human dignity and especially the right of children.
Luke 18:15-16: states:
Now they were bringing even infants to him that he might touch them;
and when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him,
saying, let the Children to me, and do not hinder them; for to such belongs the
kingdom of God

Erhueh, A. O. The dignity of the human person in contemporary Nigeria society. In E.
E. Uzukwu (Ed.). Bulletin of Ecumenical Theology: Church and Politics in Nigeria, 1979, p. 75
33
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Jesus took children seriously, when his disciples were dismissive of them.
He had time for children in an age and in a society where children were expected to be seen, but not heard. For Jesus they represented those who were most
receptive to the kingdom of God.
Divine Knowledge in Children: Jesus contrasts the attitude of the child with that of the learned and the clever when he said, "I bless you Father, Lord of
heaven and earth, for hiding these things from the learned and clever and revealing them to little children" (Mathew 11:25; Luke 10:21). The implication of
this statement is that Jesus sees in the child qualities and attributes that can and
should survive into adulthood. The adult needs a child’s eagerness, sense of
wonder and innate trust. The kingdom of heaven is not the property of cynics,
economic rationalists or the worldly wise; it belongs to those who do not count
the cost, to those who honestly acclaim the truth wherever they find it. Adults
should try and improve the knowledge of children rather than robbing them of
their education and exploiting them of their better future.
Therefore, the above signifies that Christian ethics and morality respects
and regards the human person as an entity created by God in his likeness and
that children should be allowed living without any kind of exploitation. Thus,
children should be loved and cared for because they are special gifts from God.

Recommendations on Child Labour in Rivers State
The problem of child labour in Nigeria, especially in Rivers State can be
tacked through multi-dimensional approach. First, since many, if not most of
the street child's problems arise from exploitation by adults; there is a crying
need for education of the public to treat these children as children and not as
objects of exploitation. There should also be an extensive public awareness program; this must necessarily include a discussion of the wisdom and a wider
campaign of social reform that can remove altogether the evil of child labour in
our society.
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Second, the Government should ensure that the Child Bill passed to protect children from different forms of exploitation be implemented. As Fada
affirms that:
Perhaps the greatest thing that has ever happened in the legislative function of Nigeria's National Assembly of the third republic is the passage of the
Child Bill in May 2003. It is expected that the Bill will protect children from
many forms of exploitation even though the major problem with Nigeria is not
so much lack of good initiatives, but as in the implementation of the good ideas.34
The achievement of this goal can be attained through setting up a legislative body to monitor the progress of the organization. Third, it is recommended
that more Non Governmental Organizations (NGO) should be established in
order to help the church and Government in taking care of the homeless and
less privileged children in our society to minimize the effect of child labour in
our society.

Conclusion
Child labour has been a problem which has eaten deep into the various systems of our society causing a lot of havoc to different families and the society at
large. Many families have lost their beloved ones through the effect of child
labour, ranging from child exploitation, prostitution, ritual killing, accident, and
contamination of deadly diseases which exists among our street children. It is
therefore, in the power of the Government to manage the State’ economic resources well in order to better the lots of its citizens, so that this evil will have no
means of coexisting with them. If the Government provides sufficient basic
facilities in the various systems starting from the healthcare, education, political,
economic and social institutions in Nigeria; the excessive desire for economic
acquisitions of wealth by the members of the public will be eliminated and child
labour in Nigeria especially in Rivers State will be abolished.
34
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Summary
This work focuses on economic acquisition and child labour in Rivers State, Nigeria: Let
the Bible respond. The problem of this work is based on the ill-treatment and exploitations given
to children as a result of desire for quick material possession by some Nigerians, especially on the
streets of Rivers State, Nigerian. Here, the brief history of child labour in Rivers State is presented, the causes of child labour in Rivers State with more emphasis on the economic acquisition,
the effects of child labour in Rivers State on the dignity of the human person. It goes further to
state the civil rights of the children and looks at the Bible response. The research proffered some
recommendations on this subject matter. This work makes use of historical analysis and demonstrates that this unjust ill-treatment unleashed on children will not stop if the state and law enforcement agents do not prosecute perpetrators of this evil.
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AND THE CHALLENGES OF ADVANCEMENT
IN POST-MODERN NIGERIA IN JUXTAPOSITION
WITH WORLD BEST PRACTICES

Introduction
Scholars and intellectuals alike have come to the conclusion that there are
three (3) main world cultures which are the Asian/oriental culture- the Mongolian race, the western or European culture- the Caucasoid race and the African
culture- the Negriod race . (Cornwall, 1960:3) If the above is true and accepted
as creditable then it means that the African culture is one of the major cultures
of the world and it then does not follow that Africa is a dark and wretched continent. (Fanon, 1981) As mentioned above, this erroneous impression is principally due to the bias and sentiment bone against the African. Africa has been
the most negatively portrayed as a backward continent. The contention that
Africa is an uncivilised continent is a very erroneous impression because civilization involves the existence of cultural values, traditions, norms, values, taboos,
dos and don’ts and a deep respect for human life. Thus, this enquiry would delve
into an examination of the under listed cultural and traditional enterprises: viz.
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culture, tradition, ancestral worships, new yam festivals, the significance if naming ceremonies, marriage ceremonies and burial ceremonies woes and taboos,
etc. This paper will assume that the reader is not so familiar with all of the
phrases and terminologies that would be recurrent in this study. So to do a plausible job, it would be expedient to attempt a conceptual analysis.
Africa was discovered a long time ago, in the time of the Portuguese explorers who frequently embarked on voyages around the globe, but the contact and
exploitation of Africa began when the industrial revolution occurred in Europe:
the modern era of human evolution. (Boahen, 2000: 102) The use of machines
was discovered along with the discovery that these machines needed lubricants
to make them work or perform continually. The continent has a well organised
system of socio-political operation. (Ibid, 17) It must be mentioned that Africans did not live or exist as brutes or salvages. Hence the impression and position that Africa is the wretched of the earth or a dark continent is biased and
completely erroneous. Africans and Africa was characterised by industry, peaceful co-existence, civilization socio-political stability etc. having stated this it will
be would be scholarly to furnish a working definition of the salient concepts
mentioned above.

Culture defined
Culture has been referred to in different ways by different scholars and intellectuals but there is a definition which appears to be timeless and crosscultural and this is the definition that maintains that culture can be referred to
as the sum total way of life of a group of people. To simply state that culture is the
way of life of any group of people does not paint an adequate picture of what
culture is but to say that it is the sum total way of life will go a long way in suggesting what the concept is all about. Many scholars often assume that everyone comprehends the meaning of the term culture and therefore do not deem it
fit to carry out a conceptual examination of the concept of culture whenever
they embark on a discursive of the term culture. This is, however, not the case
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because when some people are asked to define or describe culture they end up
describing something other than culture. Those that try in their attempts end
up defining tradition or norms and values. Such people find it difficult to describe or define what culture is, they find it difficult to paint a true picture of
what culture is. Such readers and scholars will find it difficult to compare and
contrast culture from tradition, and as far as they are concerned culture and
tradition is one and the same thing. This is not true in the least. Hence this
study will assume that the reader is hearing of the word-culture, for the very
first time. Thus, this humble attempt at defining or describing of culture as
follows that culture translates to the way a people do the following which is
regarded as their sum total way of life: the way they eat, their peculiar delicacy,
their festivals, ancestral beliefs and worship, folktales, dance, dress, songs, greeting, the way they inter-relate, their view of life-existence, the way they worship, in fact the way they live their everyday life etc. and all of these amount to
culture. (Ibid, :82) in Nigeria, for instance, the way the Yoruba people greet in a
different way from the way the Igbo people greet their comrades. The Hausa
man of northern Nigeria dresses in a very different way from the way the Bini
man of southern Nigeria dresses. The delicacy of the Bini man differs from the
delicacy of the Yoruba or Uhrobo man of Nigeria.
Culture reveals itself in the everyday life of a people and of individuals. A
cultural man or individual is one that has an organised way of behaviour and
conduct of everyday life. The individual or group adheres strictly to this given
practices until such a time that, that kind of living becomes obsolete. The above
assertion therefore implies that culture is individualistic as well as communalistic. If there are three major tribes or ethnic groups in Nigeria then the diversity
of culturalism can be imagined. Be that as it may, there are well over seventy
(70) tribes or ethnic groups in Nigeria. (TVC News, 2016) Hence anyone who
concludes that Nigeria is culturally blessed has not made a wrong or blind statement. Sociologists do well in focusing on studying the everyday practices and
life of a people no matter how atomic these practices are. (Onwuejeogwu, 1975:
iv) It would also not be out of place if anyone were to suggest that culture is
relative, hence, it could be concluded that there is cultural relativity. Culture is a

Morris Edogiawerie

296

people and a people are culture- there is no peoples without a culture no matter
how primitive or advanced. (Abanuka, 1994: 36) Culture is the starting point of
civilization and civilization must not be misconstrued for modernity or westernization, as this is often the case when some people attempt to conceptualise
civilization.

Meaning of tradition
It has been the case that many people misconstrue culture and tradition to
be the same. This position is not true at all. These two are very different enterprises. One transcends the other; one is much deeper than the other although
they have very close areas of nexus or relativity. Some people say culture when
they actually mean tradition. To understand what tradition is it would be expedient to attempt an adumbrated description of the term tradition. Roughly,
tradition can be referred to as the established way or practice of life of a group
of people that has been passed down from one generation to the other which
must have survived at least four (4) or five (5) generations. A generation in this
sense can be regarded as 100 years (one hundred years). In other words, for any
practice to be regarded as tradition, it/they must have existed for up to four (4)
hundred or five (5) hundred years and above. Tradition is multi-generational
unlike culture which is an everyday affair which might not survive even a decade. (See Lauer, 2003)
Tradition determines the origin or decent of a people. It can also be defined as the laid down practices passed down by the forefathers or ancestors. Traditional practices are well established, recognised and accepted by every generation that follows in the strides of their forefathers. Tradition includes those
affairs that do not necessarily occur on a daily basis: they are not everyday practices rather they occur at given at given times or periods, such as naming ceremonies, marriage ceremonies, burial ceremonies, ancestral worships, festivals
etc. (Ibid. Abanuka, :49)
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Culture and tradition juxtaposed
It has been stated above that culture and tradition are not one and the
same. In fact, they are two different concepts describing almost the same entity;
hence, anyone can be pardoned if they misconstrue one for the other. Although
both of them describe the practices and conducts of a group of people there are
areas of divergence and areas of convergence. It would be prudent to attempt a
comparative analysis of these two having pointed out that they are not the same.
To this end, a tabular comparison would suffice as an adequate attempt. So the
distinctive qualities of tradition will be enumerated and discussed and then that
of culture will follow.
Tradition and culture compared
1. For tradition to be it must have existed for at least four (4) generations;
it must have survived for four (4) hundred years, consistently, before it can be
recognised and accepted by the people who practice them. Culture does not
have to survive this long before it can be regarded as culture.
2. Tradition is relative but not subjective or individualistic as culture is.
Traditional practices affect and concern everyone who shares the same belief
system. It is not relative or related to one single person/individual. If it concerns
a community then the entire community recognises and accepts it as their
conventional way of their lives. In the case of culture it involves the everyday
living of the single individual or the entire community or society. Culture could
be relative to an individual or a few groups of individuals or the entire community. Tradition is not relative to an individual or person but to the sundry society.
3. Tradition is often very rigid and not easy to change or abandon unless
the entire community decides, after some rigorous and slow consideration, that
it is in the best interest of the community to change or redefine. In many cases
it is impossible to change or abandon completely. For tradition, to change or be
abandon, it often involves a revolution since it often meets some very serious
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and vehement resistance. This is not always the case as far as culture is concerned. Many individuals and communities jettison their cultural practices and
imbibe new ones as they see fit, especially as the evolutional dynamism affects
them. They can easily conclude that this is their new way of life as it now suits
them better and make life for them more convenient.
4. Traditional practices do not occur on a daily basis; they are not part of
our everyday lives. For example, a man does not marry every day, a child is not
named every day of his life, a man is not bury everyday etc. traditional practices
have specific periods and times they occur, some occur annually, some biannually and other quarterly etc. This is where culture is different from tradition
because cultural practices consist of our everyday activities. We eat every day, we
inter-relate every day, we dress every day, we greet everyday etc.
5. Traditional practices have definite principles; they have procedures, they
have laid down rules and regulations. The people do not perform traditionally
the way they see fit; they do it the way their fathers before them did it and their
fathers’ fathers before them. Traditional practices are not performed to “fulfil all
righteousness”. It is either the entire modus operandi and modus vivendi is adopted or not and will not be regarded as acceptable. For instance, in traditional
burials rights certain requirements must be met otherwise the burial will be
postponed or cancelled. Culture does not have any hard and fast rule especially
as it can concern an individual or few group(s) of individuals. A person or group
of individuals can decide to add spice to their cultural way of dressing or dancing, singing, folktales etc. but no single individual can alter the givens of tradition
6. Tradition is closely related to religion in many ways than one because it
has to do with the acceptance, recognition and respectability of conducts and
practices peculiar to a group of people. The adherence to traditional dictates
greatly resembles the dictates of religion. No one worships God or any god according to his taste and conviction or convenience but strictly according to the
standard requirements the belief system. It is regarded as a taboo or abomination when and where any or some traditional or religious principles are ignored
or abandoned. Traditional or religious practices are to be passionately and infi-

Multi-culturalism and the challenges of advancement...

299

nitely conducted otherwise it amounts to pseudo- tradition or religion. As far as
culture is concerned this does not happen
7. Tradition is recognised, respected and accepted by one generation and
the next generation in line, and it is capable of relativity; it is capable of having
strong resemblance with other traditions. For instance, in Nigeria, the marriage
requirement in one community or land greatly resembles the requirement of
marriage in other cultures. In fact, Naming, Marriage, and Burial ceremonies in
Africa, in general, and Nigeria in particular are traditions common to all cultures. (Oladipo, 2000: 180) It is difficult in Africa or Nigeria to find a people who
do not have these mentioned practices as standard norms and values. The only
thing is that there are “slight” variations as far as each community is concerned
when it comes to traditional issues.

Norms and values in traditional Nigeria
Nigeria is a highly traditional society despite the fact that modernity and
westernization has eaten deep into the fabrics of her land and peoples. Many
African societies, with particular emphasis on Nigeria, have so many unique
qualities that make her and her people highly respected within and without her
territories. Besides being traditional the Nigerian nation is very religious, and
this accounts for the communitarian and decorous spirit that guide their actions
or conducts, and this in turn makes them stand out where ever they go or find
themselves.
The traditional Nigerian society is one that strongly suggests that things
and events do not happen at random, i.e. that things don’t happen by chance.
The traditional Nigerian society believes in cause and effects; whenever anything-unforeseen, happens it simply means that there is a reason for such occurrence. There are traditional ways of determining why and how things and events
occur. As far as they are concerned there must be a root cause of all events and
occurrences. Besides, the existence of deities, gods, ancestors, forefathers, reincarnation, the world beyond, taboos, dos and don’ts are all realities that an

300

Morris Edogiawerie

average traditional Nigerian cannot feign ignorance of. Certain conducts and
actions are considered as forbidden and immoral and any one or person(s) who
live their lives in this fashion are regarded as misfits and societal nuisance. In
traditional Nigeria a good name-a value merited, is far preferred to riches or
materialism. A person’s integrity, personality and moral rectitude are what determine whether or not a person should be recognised and respected among his
people. Some of these traditional values include the following: Respect, Honesty,
Justice, Kindness, solidarity, liberty and Love-Charity, truth. ( See Iroegbu, 2000)
etc. each of these qualities will be examined at some length one after the other.

Respect
In traditional Nigeria, Respect is a virtue, and as a virtue, it cannot be
compromised no matter what. For anyone to be respected translates to the fact
that the person has lived a life worthy being accorded respect. This respect does
not come because of the person’s wealth or position but purely out of his/her
moral conduct. This question therefore is, what kind of life has this person been
living and is such life worthy of recognition and respect? What is this person’s
moral rectitude and what is the level of his integrity? As far as traditional Nigeria is concerned, the elderly are those who are considered to have duly paid their
dues and as a result they deserve respect especially from the young ones who
would one day become elders. A good name, in many traditional Nigerian societies, is preferred to wealth-riches. Pride and arrogance is loathed in traditional Nigerian communities. In fact it is not one of those qualities inherent in the
society’s cultural heritage. If an old man walks in to a gathering in the society is
customary for the young ones to quickly get up and offer the old a seat and everyone treats and regard him with respect especially when he talks or make contribution(s) to the debate or discussion at hand. For example, among the Esan
people those who live vicious and immoral lives do not often grow to have grey
hairs. Old age and grey hair depicts and elicits respect. By and large, respect is a
virtue while immorality and viciousness means disrespect and dishonour.
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Honesty
A cultural norm inherent in the traditional Nigerian society is Honesty.
Honesty is one cultural practice that is attributed to men of great integrity. Men
of integrity and honesty are highly respected and their life styles are encouraged
and recommended to the young ones that are up coming and most probably
take over when the honest elderly ones must have completed their journeys or
stay on earth and passed on. A man or woman who says things the way they are
or should be, without prejudice, is considered incorruptible, blunt and straight
forward. Virtue is considered more valuable than material wealth/riches. Every
parent(s) is expected to bring up their offspring morally, teaching them the virtues of honesty and respect. In traditional Nigeria, honest people are regarded as
self-disciplined people whose moral rectitude cannot be influenced by money or
any other kind of material consideration. Honest people are often decorous
people and such virtue is what makes their society respected and recognised at
all times.

Justice
Mbiti has rightly concluded that “I am because we are and we are because I
am” (Mbiti, 1960: 3)
There is no room for individualism in traditional Nigeria. It is one for all
and all for one. This very powerful disposition is one virtue that keeps the society together. The injustice melted out to anyone is considered injustice melted to
the entire society. The people believe that injustice result in one kind of injustice or the other to the society. The society does not allow the treatment of anyone as inferior or being marginalised, in any and every sense of the word, maltreatment, except off course the person’s moral rectitude is seriously under question or in doubt. As far as the traditional Nigerian society is concerned all
men are equal and the same. What is due for Mr. A is equally due for Mr. B. no
matter his height, size, roots, colour, religion, wealth, position or orientation.
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The socio-political structure of traditional Nigeria is one that is built on equity,
equality and justice.
It is worthy of note to state here that the system of government customary
to Nigeria and many other African nations is monarchy, and in many cases it is
absolute monarchy that is practiced among the African people. It is often a situation where the Rex has absolute powers to make laws and in most cases he is
the law himself. (Appadorai, 1982: 23) Anyone who derails is wiped back into
line with severe sanctions. These sanctions are severe because they serve as deterrents. Ultimately, the knowledge of the existence of stiff sanctions helps keep
everyone in line and in obedience. Besides the powers of the monarch is considered divine and unquestionable since they have been handed down by God
himself. The Rex erect laws that do not witch hunt anyone except they step out
of line. What is good for the goose is equally good for the gander. Like others,
discussed above, Justice is a virtue. Hobbes could have given this recommendation if he were talking from an understanding of human nature, like described
by Ukagba
Political Philosophers explain to us the relevance of a theory
Of human nature for a theory about how best to organise
society. For one thing, the theory of human nature establishes
the possibility of organizing humans as the theory proposes…
for another thing, a theory of Human nature both suggests goals
for a future world order and can be used in part to establish the
desirability of the futuristic society. (Ukagba, 2013: 39)

Kindness
Like others discussed above, “kindness” is one of the most prominent features which characterise traditional Nigerian as a communitarian society. The
act or conduct of kindness is perceived as a virtue which only responsible and
respectable individuals possess. It is seen as an instrument of unity and strength.
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Hence, it confirms the brotherhood motto which holds that “united we stand
and divided we fall”. Kindness is interpreted as a rational and compassionate
quality which stands tall any time anywhere.
Kindness is the tenderness of the human heart which sets him apart from
other creatures or beings. It is that quality which awakens the individual to the
fact that he exists with other creatures or beings, and man is one of these. If this
were anything to go by then what Heidegger asserts is true when he says that
Dasein is a being unto others: a being-unto-others and a being-with- others.
(Heidegger, 1967: 4) Kindness requires lending a helping hand to others who
are in need of one form of assistance or the other. It has been contested that
there is no human community where kindness is not regarded as a virtue. If this
is also true then it would be barbaric and wicked for anyone to contend that that
Africa is a dark and empty continent. Among the esan people of Nigeria, and in
many other peoples of Nigeria, kindness tends to help eliminate most of the
inadequacies and shortcomings in the society. It bridges the gap between the
rich and the poor. It is the chance given to the down trodden to find their feet
and become like other fellow human beings.

Love – charity
Love is often equated with kindness but that impression is not wholly correct because kindness and love have some variations that set them apart. Kindness is a disposition that can be interpreted in material or token ways while love
transcends this in many more ways than one. For one, love might be a purely
psychological phenomenon. Care should however be observed in the attempt to
distinguish between kindness and love because both have many areas of resemblance. Kindness can mean accommodating and tolerating others when there is
no tangible reason to do so, but this is not always true about love. The show of
Love comes in diverse ways a great deal of this is psychological and otherwise.
True love cannot be withdrawn unlike kindness that can be withdrawn when
occasions demands it. Love continues even if the one loving is suffering untold
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discomfort from the one he/she loves. If the love is withdrawn due to discomfort then such love does not fall under the category of love known as agape love,
which is the purest kind of love. Hence pure love is said not to expect or demand for anything in return. Love in traditional Nigeria involves going the
extra mile and being there for all especially those that are not close to you or
those who even hate and despise you. This is the kind of love that Jesus had for
mankind when he died on the cross of Calvary. Kindness can quickly disappear
or deteriorate and become hostility or apathy. The kind of love that exists
among traditional Nigerians is the one described in the book of second Corinthians 13:1-end. Agape Love involves expressing genuine concern over his neighbour’s predicament and seeking selfless ways of finding solution to them and
not merely expressing solidarity over the situation. It goes far beyond that, it
means sharing and feeling the pains of your neighbour or those you claim to
love even if means suffering inconveniences as a result of trying to empathetic.
Those who do not know or are not familiar with the ways of traditional Nigeria
might find it very difficult, if not impossible; to digest the fact that true love
exists among the indigenous people of Nigeria
The dialectics of traditional Nigeria resemble the dialectics of many African societies and most times they surpass some other world cultures-worldviews.
Aspects of traditions in Africa transcend mere practices and norms, they are like
the dialectics of (ATR-African Traditional Religion)18 (Osuntokun, 2002: 134143) Tradition and religion has a very powerful hold the people, in traditional
Nigeria, in particular, and in traditional Africa in general. Hence, the three (3)
selected traditional practices which will be discussed hereunder will (largely)
create a ground for the juxtaposition between practices by other world conducts.
This exposition will prove whether or not Nigeria can be referred to as a multicultural state that is as civilized as any other civilized society or group of people.
Any set of people that has a well-organized system of socio-political and economic structure is one that should be considered civilized.
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Truth
Of all the values mentioned and discussed above, truth is considered to be
the greatest of them all. If anyone were to possess all of the virtues above but
lack truth then such a person cannot be regarded as a virtuous individual. As far
as the Esan people of Nigeria are concerned truth is the foundation upon which
the superstructure of the social life of the people is built. For the Esan people,
truth amounts to furtherance, peace, friendship, interpersonal relationship, justice, progress, development and advancement, kindness, love, etc. The Esan
man expects that when his neighbour says “Good Morning” then it should turn
out that the day is morning and not afternoon or evening, nothing more,
nothing less. Any individual who is not truthful is always regarded with suspicion whether or not he has not conducted himself in a vicious manner at any
particular time. If he is known to be a liar or untruthful then he belongs to the
category of those who should never be trusted. He is known as a compromise to
continuous existence of the society. One reason that can cause a man to be despised in Esan culture is the virtue of truth. Truth is one feature that the traditional Nigerian society consider an eternal virtue and a tool with which a people
can build a moral and descent society which is free from immorality and sin.
Truth is a virtue which the adults especially those who have come off age teach
and pass onto the upcoming generation. Hence, the average traditional Nigerian
values his integrity and image more than any material possession. He that
thrives in truth is considered one that will live long because truth is life. He who
tells the truth is he who lives long to have grey hair and see old age. Such an
individual deserves respect and recognition. Thus, he who tells the truth all the
time no matter the situation is he who has life-quality life. (Pa. Alade: 2016)
Truth is life, truth is prosperity, truth is the light, truth is the way, truth is progress, truth is wealth, truth is virtue, truth is fulfilment. Everything is truth and
truth is everything.
Having highlighted the features of truth, I will examine three (3) major
traditions that point to the civilization of Nigeria, in particular and Africa in
general. These practices even reveal that Africa is much more organized and
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civilized than other cultures regarded as world cultures. These practices will be
discussed alongside the significance and rationalization of these accepted norms.
These (3) three significant aspects of the peoples inter-relational activities add
value to the seemingly complex and mysterious existence of life-man.

Naming ceremonies and its significance
First and foremost, a woman is not considered to have given birth if the
baby has not cried at birth. The husband of such a woman cannot go and announce to the world that his wife has given birth. The nurses and mid wives do
everything conventionally possible to ensure that the baby cries before the woman is seen to have delivered/given birth. In traditional Nigeria, it is an abnormality if a new born child does not cry at birth. The parents will not celebrate or
rejoice that they have a new baby in the family. A child that doesn’t cry at birth
is not regarded as a normal child like every child that will grow up to be a normal human being. To this end, the parent(s) of the baby try all they can to ensure that the baby cries, like a normal child at birth, otherwise they would be
quiet about the delivery of the child, maintaining that the woman has not delivered until the issue is resolved and if they cannot resolve it then the child will
not be accepted in to the house.
The birth or arrival of a new born child is seen as the greatest blessing
God-Osanobua, can give to those whom he loves. It marks the fruitfulness and
success of the marriage contract, and most families celebrate elaborately in this
regard. It is an imperative that the baby be named at a given period after some
days of birth. In many traditional Nigerian societies the baby is named after 8
(eight) days of birth. The day of the naming ceremony is considered a very special day in the lives of the parent(s) and the entire family. This day is the day the
baby is given a permanent identity-a name, it is also the day the child is formally
welcomed into the family and community. Prominent members of the family
and community are present to witness or participate in the christening of the
child. The time of the day in Bini and Esan culture is between 4 and 6 pm of
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the appointed day. It is also of significance if some consumable items are presented for the naming ceremony and some of these items include salt, honey,
kola nut, yams, oil, etc. In the Esan culture the items provided by the parent(s)
during the naming ceremony all have one significant meaning or the other. For
example, the salt symbolizes that the child will never be left out of the scheme
of important events just like the salt cannot be left out from cooking otherwise
the food will not be tasty and desirable. The honey stands for sweetness; that
the life of the child should always be sweet and devoid of bitterness and regret,
no one tastes honey and spits it out of his/her mouth. In the traditional Esan
society the yam signifies the fruits of the womb; kola nut depicts life, while oil
signifies peace and fullness of life.
It is also worthy of note to state that all names in traditional Nigeria have
on significance or the other. There is hardly ever any traditional society in Nigeria that gives names that have no meaning or relevance to any event in the family or society. For instance, Bini names are mostly parables describing events and
occurrences that transpired at one particular period or the other. They also give
names that glorify God, deities etc. Some of such names are “Omorotinomwan”
which philosophically means “that one’s child is his/her closest sibling, “Omoyemwen” meaning “I love children,” “notalelomwan” meaning “he that gossips
others is gossiped by others as well.” “Izogie” means “that which was merely/playfully said becoming reality” etc. in the same Bini culture some names are
given and these names acknowledge the awesomeness, mercies, etc. of God.
Names like “Osaretin”, “Iwinosa” “Osaivbie”, “Osarienrien” “Osaigbovo” “Osamuyimen” “Osahon” etc. “Osaretin” meaning “God is power”, “Iwinosa” meaning “the work of God”, “Osaivbie” meaning “God doesn’t Sleep especially
when you need him”, “Osarienrien” meaning “God is sweet”, “Osaigbovo” meaning God is Never jealous”, “Osamuyimen”, meaning “God has honoured me”
and “Osahon” meaning “God hears and answers prayers” etc. By and large, the
truth is that there is no name given in the traditional Nigerian community that
is meaningless. Any traditional Nigerian name is one that has one significant
meaning or the other relating to one event or occurrence or the other. The na-
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me is a sort of prayer against one occurrence or event or the other that has or
will happen.

Marriage ceremonies and its significance
It is often said that there are three most important days in a man’s (person’s) life: the day he was born, the day he gets married and the day he dies and
out of these three (3) days, the day he gets married is only day he knows or is
conscious of. A man is only told of the events which transpired the day he was
born because he was not old enough to comprehend the events as they unfolded:
and he is never conscious of the day he dies, save the day he gets married, it is
only on this day that he is fully conscious, many conclude that it is the most
happiest day of his life. The day a man/woman gets married is regarded as the
most important day of his/her life. It is not only significant because s/he finds a
mate, a companion or a soul mate but a day he is more or less conscripted into
manhood for the male and the female into womanhood.
This is considered by many as an important aspect of human existence. A
marriage rite in traditional Nigeria is one event that is very, very important
among the people if order and decorum were to remain and keep the community together. A man cannot regard or call a woman his wife unless and until he
pays her dowry. It is then and only then that he can call the woman his wife
because she is legally his. As far as traditional Nigeria is concerned the dowry
serves as the bound between the man and the woman who eventually become
man and wife. The ceremony is only the beginning of the marriage. In traditional Nigeria the love between man and woman is only to be consummated after
the traditional rites have been performed. It then and only then that both the
man and woman can be regarded as husband and wife, otherwise they would
best refer to themselves as the “father” or “mother” of my children or unborn
children, as the case may be, or better still “my woman” or “my man” or in the
contemporary times as “my mistress”/ “my male or man friend”.
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`It is a taboo if two people were to be together, raise children and live together if they have not being formally joined together in matrimony. The woman would be considered a failure and disappointment that has brought shame
upon her entire family especially her father. She would have no place in her
father’s house nor can she take part in any activity-ceremonies, or festivals that
concern the father or the mother, e.g. she will not be allowed to participate in
the burial ceremony of the father or mother, and when this happens she will no
longer be recognised by the family or community as a member of the family/community. Besides, a woman is dignified by the fact that she is lawfully and
legally married. “…a girl becomes a woman and is initiated into womanhood or
society the day the traditional marriage which includes the payment of her bride
price is done.” (Edogiawerie, 2010: 166) No matter the achievements or success
of a woman in the traditional Africa/Nigeria, she is nothing/no one without her
husband or a man who stands as the crown upon her head, despite all that she
has achieved. The Esan people, for instance, consider all the success and
achievements of a woman as meaningless if she is not a married or under the
authority of man. The woman is not respected, recognised or honoured if she
were single. By and large, respect, recognition comes full circle if her marriage
were blessed by children.

Burial ceremony and its significance
As stated before at the onset, the traditional African/ Nigerian society believes strongly in causality: cause and effect. Put differently, nothing happens
without a cause or something being responsible for an occurrence or event. For
example, if an owl cries at night and a baby dies the next morning, the owl is
believed to have caused the death of the child. To back up this position, the
traditional Nigerian society strongly believes in the existence of the spirit world
or better still, the world of the spirits or the ancestors-forefathers. As far as the
average traditional Africa/ Nigerian is concerned, man is not the only being in
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existence, in fact there are other beings other than man in existence is one that
is strongly acknowledged.
To this end, Africans/Nigerians believe that there is a well organised hierarchy of beings. Some beings exist above the realm of men while others exist
below the realm of men: some beings are higher on the hierarchy, while others
are lower on the hierarchy. At the very top of this hierarchy is the Supreme
Being God-Osanobua- for the Esans, Osanobua for the Binis, Chineke-for the
Igbos etc. After the Supreme Being are the ancestors or the living dead-the
forefathers/spirit beings. It is possible for man to behold at all the Supreme
Being. Also the ordinary man cannot behold Spirits Beings save the Chief
Priest, Priest or the Keeper of the ancestral realm. The forefathers serve as the
link between man and the Supreme Being. Below the ancestors is man-the
Mortal being. Below man are lowers beings like animals and plants and such
other beings that have vitae force, while inanimate objects occupy the lowest
level of this hierarchy because they have very little or no force. (Omoregbe,
1991: 20) The truth about this hierarchy is that the higher the position on the
hierarchy the higher vitae force, when Henri Bergson referred to as élan vitae.
Since God occupies the highest position the hierarchy, after no other being,
then he possesses the highest powers or force vitae.
Man maintains a dual relationship: one with the Supreme Being and the
other with the ancestors. Man doesn’t have any direct contact with the supreme
being but has the ability to have a direct contact with the spirit world if he can
harness the powers of lowers being so as to increase his force vitae which enables him ascend in to the spirit realm to communicate with the ancestors who in
turn communicates with the supreme being. This ability to harness the force of
lower beings is only done by those who know how to do it. Besides, the only
knew men who can manipulate and commune with the gods or ancestors are the
Chief priests or Priest as the case may be. His communication with the ancestors helps him to know the mind of Osanobua. It is believed that when the
Supreme Being is happy or pleased with mortal man he makes things easy and
smooth for him-man, but when the Supreme Being is displeased with man
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what the gods do to him is better imagined because his life will be characterised
by pain, regret and misery.
When a man dies, his Spirit/Soul leaves his body and goes to the spirit
world or the world of the ancestors. The Bini tradition holds that when an individual dies, his soul or spirit separates form his (mortal) body and goes to the
world beyond to join his ancestors before him. To join his ancestors, the individual is given a befitting burial which would signify the purification of the
Soul/Spirit which has separated from the mortal or sinful body. Be that as it
may, there are two types of deaths: one that marks the end of his (man) sojourn
on earth and the other type is one that was abruptly truncated before the mandated time slated by Osenebula stipulates for him. The latter is considered evil
caused by those who have metaphysical powers can and do often use it for wicked means.
In the Bini and Esan tradition, a man can be interred and the final burial
rites postponed to another time or date. When a man is interred before the final
burial rites is done it sometimes means that the children who have the responsibility to perform the rites are still under aged, or are not readily available-might
live far away as at the time of death of their father/mother. This is mostly applicable to the men who pass on. In the Bini/Esan tradition, a man is said to have
passed away or transited to the world beyond. It is often rear to hear a Bini or
Ishan man say a relative has died.
Further, it is very pertinent that a man, especially one that has come off
age, be given a befitting burial otherwise the people believe that the spirit of the
man will not be allowed to join his forefathers. His spirit will continue to wander endlessly in limbo, and such spirit is often restless and angry. Hence, it a
dishonour to the departed one if he is not accorded a befitting burial. A befitting burial is one that is performed and accepted by the extended family of the
departed man. This extended family in Bini and Esan tradition is called and
referred to as the “egbe”. Any burial not approved and not witnessed by the egbe
where all the required rites have been performed is a burial that has not been
done. It is a taboo for the child or children of a departed individual do perform
the burial rites alone without the presence or approval of the egbe. In fact, there
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are consequences for that kind of atrocity is committed. The Bini/Ishan man
would say “egbe e aro hiwinne ne” meaning “it is the family that the burial of a
departed man is done for”. To say the least, the consequences of such an action
are better imagined than experienced. In the Bini/Ishan tradition it is the egbe
that the corpse is taken to and it is them that determines where and how the
burial rites should be performed. (Pa. Alade, 2016)
After the burial ceremony (rites) the spirit of the department relative is accepted into the realm of the ancestors or the forefathers where his children and
future generation will worship him henceforth. It is tradition requirement is the
eldest son will become the custodian of the ancestral shrine. It does not matter
whether or not the son is not the first son or child among the man’s children.
Even if he is the last child, provided he is the man’s son. They believe that it is
the voice of the male child that is heard by God in the spirit world, thus they
say “urokpia erhon vberenwin.” In most cases it is the male son that performs
the earth-to-earth and dust-to-dust rites before other children will follow and
accord their late father the same respect that he son has given him.
In the Bini/Esan tradition the burial ceremony of a patriarch normally last
for at least three to 21 (twenty-one) days. There is, however, a variation from
one culture to the other. In some it is 7 (seven) days, others 14 (fourteen) days
and others 21 (twenty-one) days. In cases where the burial ceremony last for 21
(twenty-one) days it simply means that the departed person was a title holder, a
chief, a traditional ruler or a well-known custodian of the community’s traditions. There are activities lined up for each day during the course of the burial.
In some cases the corpse is quickly interred before the rites begins and this is
when the individual was very old and his corpse is not meant for everyone to see
especially young ones and children. The first or eldest son must officially inform
the “egbe” that his (aged) father has joined his ancestors and he would love the
burial to come up at so and so time. It is not enough to assume that the “egbe”
has heard even it happens that the died in their arms, he must summon a meeting through the head of the family, through the head of the “egbe” who is
mostly known as the “chief” and formally report to them that their brother has
passed on.
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Critique
It is very difficult in the African/Nigerian society to have a situation where
naming, marriage and burial ceremonies are not performed for a person or individual. These practices have been on ground even before the contact with the
west-outside world. It would thus be right for one to conclude that these are
aged long traditions of the people in the African continent. They consist of the
sundry heritage peculiar to the traditional Nigerian society.
There is no contending the fact that a lot has changed since the African
people had contact with the west. In fact a great many of the African practices
have been over taken by westernization. Put differently, many African societies
have been westernized but the bottomline is that the heritage of the African
people still remains with the people just like the spots of a leopard remaining
with the leopard for the rest of its life. It has been contended that many of the
practices of the African people are archaic and barbaric and the need to do away
with such practices is long overdue. There is no harm in abandoning those practices that are considered archaic and barbaric if these are found to be so but the
problem lies with abandoning the entire features that make up a people. It
amounts to taking away that element which makes them what and who they
are.
The traditional African society is not same as the western society and hence her people must not be viewed or regarded as such. It is true that the world is
always evolving and everyone must evolve with it or be left behind and this is
one of the features of modernity that most people misconstrue for civilization.
Modernity simply means the evolution of new ways of doing “old” things. If for
instance, humans used to calculate with their brains but now rely on the electronic calculator or computer to do that it does not means that the human brain
does not function any more or that what the computer or electronic calculator
now calculate is not the same with what the human brain used to calculate.
What the invention of the calculator and computer has done is that they have
made calculation easier and faster than before but it should not be forgotten
that the human brain is the one that invented both calculator and computer.
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Africans, being rational creatures, have come to realise that some traditional practices are old and obsolete and as a result jettisoned these aspects that are
no longer meaningful or relevant to their heritage. Some of the practices that
are considered barbaric and not in the best interest of man have been adjusted
and replaced with practices that suit the evolving world.

Conclusion
In any community of people where such virtues such as respect, charity,
kindness, love, hospitality, justice, honesty and truth do not exist then that kind
of society will be one that is characterised by chaos and anarchy. In fact, it will
not be different from the state of nature as described by Hobbes, Locke, Rousseau and Mills. (Stumpf, 1994: 91) Life and existence in that sort of society will
be exactly like Hobbes described it to be, it will be nasty, solitary, brutish, poor
and short. What a life and society would that be?
Life in traditional Nigeria-Africa, is meaningful and worth living because
the qualities of Justice, Truth, and Respect, etc. are qualities that the traditional
society is not prepared to compromise in any way. These are held sacred no
matter the situation or circumstances and if any individual or group of individuals go against or ignore these virtues it does not translate to the fact that the
entire society has compromised these features. They are standards set for everyone to follow and anyone who derails is faced with some very serious sanctions.
In the old days some people who are seen to have committed any sort of abomination by way of going against any of the principles of these standards are banished from the community and sometimes the banishment is for life: such an
individual is never to return to that community again depending on the magnitude of the offence committed.
By and large, the traditional Nigerian community is a highly decorous one
irrespective of the fact that a few renegades have decided to be less human and
less Nigerians-Africans. It is not even a marvel because among the 12 (twelve)
disciples of Jesus Christ, who is accepted by many as their personal lord and
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Saviour, there was one who gave himself to the devil to use. If this is so then it
explains the fact that there is always a Judas among and in every group and this
is a fact of life that everyone should accept as a reality.
Finally, it is worthy of note to mention that the traditions of naming, marriage and burial ceremonies are activities that Nigerians-Africans are known for.
It is true that every other human community give names to their children after
birth but what is unique about that of the Nigerian society is that names given
to a child are not given in a vacuum; they are names that have significance and
memorial. Besides, the names are not given at random but given at given periods/time. For example, no meaningful activity is conducted on a particular day
known as “eken” day, (Pa. Alade, 2016) it can be considered the traditional Sabbath day of traditional Nigeria. There is no going to the farm, no marriage ceremony, no burial ceremony, (Edogiawerie, 2007:132) no naming ceremony, in
fact, no celebrations of any kind. The name given to a child depicts to a very
large extent the mood and kind of life the child will live.
Marriage ceremonies are regarded as fulfilment especially to the individuals
and their families. A man who does not take a wife is regarded as an irresponsible man while a woman who is not married to a husband is regarded as a more
irresponsible woman than the man. She would not be respected by her family
and by the society. She is regarded as a commodity that is available for anyone
who is interested to harvest and have his way. She is more or less regarded as a
liability and a whore by everyone. The dignity in marriage is in the performance
of the traditional rites such as the payment of the bride price. The pride is more
on the woman and her family because she is seen to have honoured herself and
her family. While the man on the other hand is seen to have assumed responsibility as a man who can be relied upon by his family and the society. The traditions dictates of marriage in traditional Nigeria goes a long way to discourage
promiscuity and sexual immorality among the males and females. Above all it
encourages responsibility and dependability.
The activities and relevance of burial ceremonies signifies the last respect to
a departed member of the family. Before her contact with the outside world
Nigerians have been conducting burial ceremonies like other civilized societies
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of the world. When a man dies it is not enough to just throw him/her into the
ground but to commit his/her soul to the Almighty creator and then to commit
his mortal body to mother earth in a proper and decent manner, a manner that
depicts that man is unlike every other creature that is not as articulate as he is. It
takes civilization to acknowledge that a loved one who has completed his circle
on earth should be accorded the very last respected. Only brutes and salvages
don’t give a thought to the fact that one among them has ended his journey on
earth and has returned to his creator. Man is a being-unto-death and so his
mortality is established.
The analysis herein has proven the fact that the impression that Africa is a
dark and empty continent is indeed a very erroneous and biased one. If the word
wretched is well understood it means that there is nothing good or worthy in
and about Africa. If there is nothing good and commendable about Africa one
thing is sure about the continent and that is the fact that among the three (3)
cultures of the world she has the highest level and degree of morality and integrity which no one can deny or take from her. Indeed Africa is where others
come to learn morals and how to conduct themselves properly and this is by far
no exaggeration.

Summary
Africa at one time was referred to as the wretched of the earth primarily because of the simple reason and belief that the continent is devoid of civilization, science and technology. Any
intellectual and a right thinking individual would agree with this position that civilization is not
relative or connected or tied to the west-Europe and America, or any other culture at that. What
“Civilization” actually means is that it is the conventional way in which a group of people live
their lives. It amounts to their religions, politics, norms and values, cultural disposition, interpersonal relation etc. It is pertinent to comprehend this distinction because it often erroneously
believed when the term “civilization” is used the first thing that comes in to the minds of many is
that civilization has to do with Modernity, the way of life of the white man, Science and Technology etc. Civilization can be best referred to as the way of life of a group of people, or a society
that has a definite, systematic, consistent and organised ways of living their lives or co-existence.
It is against this backdrop that this paper is presented, to inter alia, attempt to clarify the meaning
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of civilization and which group of people that can be regarded or referred to as civilized or not
civilized. This exposition, hence, will consider those parameters that translate to civilization such
as culture, tradition, norms, values, and festivals, ancestral worship etc. especially of the African
people with particular attention on Nigerian in juxtaposition with other practices that are considered to be best world practices. This evaluation is necessitated by the fact that there is a need to
explore the potentiality and actualization of the black African heritage and be in the position to
judge whether or not the African culture can be on the same pedestal with other world cultures
and civilizations that are regarded as most recognised and accepted conventions.
Keywords: culture, tradition, norms, values, civilization, festival, black Africa

Bibliography
Abanuka, B. A New Essay on African Philosophy. Nsukka: Spiritan Publication
Appadorai, A. (1982) The Substance of Politics. New York: Doubleday
Boahen, A. (2000) Topic in West African History. 2nd edition. England: Longman Group.
Cornwall, I.W. (1960) The Making of Man. London: Phoenix House
Edogiawerie, M. (2007) “Acritical Examination of the Esan Concept of Death” in Ukagba, G.U. The
Kpim of Death. Essays in Memory of Rev. Fr. Prof. Pantaleon Osondu Iroegbu (Fada Kpim):
Studies in African Philosophy and Culture. Canada: Trafford Publishing
_____________ (2010) “The Crown and Respect of the Esan Woman: A Philosophical Examination” in Ukagba, G.U. et al. (eds.) The Kpim of Feminism. Issues and Women in a Changing World: Studies in African Philosophy, Culture and Development Empowerment. A Reader.
Canada: Trafford Publishing.
Falola, et al. (1991) History of Nigeria: Nigeria in the 19th Century. Lagos: Longman.
Fanon, F. (1981) The wretched of the Earth. New York: Blackwell
Heidegger, M. (1967) Being and Time. Transl. Macquarrie J. And Robinson E. Oxford: Basil
Blackwell.
Iroegbu, P.O. (2000) Kpim of Personality. Treatise on Human Person: Respect, Solidarity, Liberty.
Owerri: Eustel Publications
Laurel, H. (2008) Tradition versus Modernity: Reappraising A False Dichotomy. Ibadan: Hope
Publications.
Mbiti, J (1969) African Religions and Philosophy. London: Heinemann.
Njoku, F.O.C. (2002) Essays in African Philosophy, Thought and Theology. Owerri: Claretian
Institute of Philosophy.
Oladipo, O. (2000) The Idea of African Philosophy: A Critical Study of the Major Orientations in
Contemporary African Philosophy. 3rd edition. Ibadan: Hope Publications

Morris Edogiawerie

318

Omoregbe, J.I. (1991) A Simplified History of Western Philosophy. Vol 3. Contemporary Philosophy.
Lagos: Joja Educational Research and Publishers Limited.
Onwuejeogwu, M.A. (1975) The Social Anthropology of Africa: An Introduction. London: Heinemann.
Onyewuenyi, I. (1996) African Belief in Reincarnation: A Philosophy Reappraisal. Enugu. Snaap.
Osuntokun, A. et al. (eds.) (2002) History and Culture of Nigeria up to AD 2000. Lagos: Frankad
Publishers.
Ukagba, G.U. et al. (2013) The Kpim of Social Order. A Season of Inquiry, Meaning and Significance
in the Modern World: Studies in Philosophy, Culture of Uprising and Social Order. U.S.A: Xlibris Corporation
The Holy Bible.

Other Sources
TVC Television, A Documentary on Traditional Nigerian Society, 20th May, 2016.
A Personal interview with Pa. Alade Edogiawerie, A well-known Traditionalist and Custodian of the
Esan Traditions, June, 2016.

EDOGIAWERIE, MORRIS K.O., Lecturer, Department of Political Science and Public
Administration, College of Arts and Sciences, Igbinedion University, Okada. Edo State
morrisedos@yahoo.com
08098200350, 08076665314

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVIII/1

Białystok 2016

FRANKLYN EGWALI
(Benin City, Nigeria)

ANCIENT AND CONTEMPORARY BENIN BRONZE
– DIFFERENCES AND SIMILARITIES:
THE CONTENT, CONTEXT
AND THE JOURNEY SO FAR

Introduction
All over the world, Benin bronze sculptures continue to reverberate and
resonate wherever and whenever they are exhibited. This is as a result of their
definite and unique nature, contour and texture. Benin bronze artists in ancient
and contemporary time goes the extra mile to making sure that their creative
resourcefulness, imaginativeness and definiteness as regard their sculptures remain profound and authentic in all its ramifications and configurations.
These artforms remain profound and still continue to strike familiar cord in
contemporary time because of the enormous care, attention, great craftsmanship
and adroitness always brought to bare on their composition and finishing. Aside
and beyond this, the significant and traditional story line surrounding their formation and formulation despite living in modern time, some of the idioms,
aphorisms, and storylines continue to act as a beacon of hope, light in a dark
tunnel and a guide on how to survive in these troublesome and turbulent times.
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For example, some of the sculptural artforms epitomize the folly and vanity of
greed and corruption. This we can observe with a sculpture of a man carrying
elephant on the head and using his leg to search for cricket. We have also
appreciated the sculpture of the three wise monkeys – see no evil, hear no evil
and think no evil. Again, this appraises the danger and nothingness associated
with harmful gossips. They are indeed very spectacular and profound. Regardless of the fact that these sculptures come in various stylistic form and concept,
they have not lost touch of their distinctiveness, deliberateness and decisiveness
in their production and finishing. However, after a critical observation and study, it has been observed that there are some profound and significant similarities and differences between what was produced in the ancient time (between
11CE and 1900) and those produced in contemporary time (especially from
1930 till date). What therefore are these already created significant differences
and similarities? And what can be done to add to the ancient and contemporary
artforms? These are what this paper seeks to unearth, establish and encourage.

Differences and Similarities between Ancient
and Contemporary Benin Bronze
Over the years, Benin bronze sculptures continue to attract much publicity
and critical academic reviews. This has a lot to do with their peculiar and idiosyncratic nature of manipulating their forms. At the end, what is exhibited and
presented most time continues to attract and fascinate all those that appreciate
iconic and quintessential works of art. But despite the resonating and profoundly nature and texture of these works, differences and similarities have been
unearthed, spotted and noted.
In contemporary times, it has been discovered that sometimes bronzes are
adulterated; finishing is not perfect; bronze sculptures are heavier; themes are
often repeated and become monotonous; they lack depth in storyline; contemporary antiques most times are forged; old themes are repeated and so lack in-
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spiration; most bronze artists today are not committed; most bronze casters lack
patience, integrity and resilience which is the hallmark of the ancient sculptures.
Let us therefore explain these profound outstanding and potent characteristics.
Adulterated Bronze
In the formulation and formation of artforms in bronze, the Benins cannot
be equaled in Africa as they have mastered their craft over the years. Unfortunately, most of the bronze artforms produced can be said to be forged. Often time,
the artists, especially those at Igun Street will profess to have used bronze materials in their production of these fascinating artforms. On critical study, the
materials used are often brass not bronze. Even the brass sometimes is further
adulterated with zinc materials, so that at the end of the production, what is
observed is a whitish brass sculpture. To the uninitiated and uninformed, the
casters classify all their works as bronze pieces.
Finishing is not Always Perfect
As a result of the impatient nature of the contemporary artists, finishing
and detailing of their sculpture becomes a second placed endeavour. Unfortunately, this is the hallmark of quintessential and iconic sculptures. Deliberate
effort is not paid to minor and smaller forms in a given configuration of an artform. Sometimes, these lesser or little forms are classified most time by modern
artists as insignificant but these are what foreign tourists appreciate and esteem
when making a purchase. It is only on few occasions that one stumbles into
hardcore traditional bronze casters and artists that have paid their dues and
know their onions. Coming into contact with these type of bronze artist open
up a whole new idea of iconic and profound traditional sculptures.
Modern Sculptures are Heavier
In the quest to urgently churn out several works in bronze, contemporary
bronze artforms are heavy and cumbersome to transport from one place to another. They are heavy as a result of lack of imagination and resourcefulness.
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Most time, when works to be cast in bronze are sent for firing and casting, as a
result of the traditional and perhaps careless way of casting, the works fail in the
process. This means starting all over again. This is to say the least burdensome
and crushing. To avoid this therefore, the wax mould is deliberately made thick.
And it is the shape of the wax that will be replaced with bronze on the final
analysis. In ancient times, according to Chief Henry Igiehon of Igun Street, the
bronze casters can afford to repeat the whole process of casting from laterite
(red sand), wax and finally into bronze. This was because the materials were
readily available. Again, they believe in the quality of works and not the mass
production of them.
Themes are often Repeated
A visit to Igun Street in Benin City today would reveal that great works in
bronze are still prevalent and casters are smiling to the bank. However, most of
the concepts and themes are often repeated or copied so that when you have
seen one, you have seen all. Often times, we come across sculpture of Oba and
his attendant, the queen mother’s bronze head, ram heads, court officials with
cross pendants, head with four legs, Oba with ceremonial sword, roaster, rattle
snake, Altar Bell with Portuguese face, Altar rings, several plaques and pectorals, hip ornaments and waist pendants. Yes they are fascinatingly profound and
alluring but they have severally been repeated or copied. Does it mean there are
no other themes or concepts? In the words of Izevbigie, an art historian and
former Head of Department, Fine and Applied Arts, University of Benin – “the
tourists or collectors often come with their pictures and concepts in mind. They
determine which artform they intend to collect because some purchase these
works only to be resold in their private galleries here in Nigeria or elsewhere –
abroad”. Why will a caster cast what is not purchasable? Therefore to make
themselves relevant and survive in the all competitive market, according to Osadolor Ogieva, themes will continue to be repeated.
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Contemporary Bronze Sometimes Lacks Deep Storyline
In ancient time in Benin, according to Emmanuel Ineh of Igun Street,
bronze sculptures produced most time possess very thought provoking traditional storylines. For instance, we have heard of the deep story regarding Adesuwa
and Oboro, the story of the war between the ancient Benin Kingdom and Idah,
the three wise monkeys, the Portuguese Horseman, three men striking clappers
with the bird of prophecy, priests with cup, bowl and jug. All these possess very
profound, thought-provoking and penetrating traditional stories which impacts
positively on the lives of the people both in ancient and contemporary times.
On the other hand, today’s theme always borders on ephemeral and flirting
themes. The sculptures we find today are bust of a chief, politician or perhaps a
man committing suicide. How can this impact positively on the people?
Contemporary Bronze Antiques most times are Forged
Although the bronze antiques found today can be said to be significantly
traditional and deep rooted in terms of concepts and finishing, most times they
are not genuine in terms of the word ANTIQUE. They are processed in such a
way that to the uninitiated, detecting it becomes absolutely arduous, complex
and impossible. In an interview with a traditional caster at Igun who begged for
anonymity stated that the practice of faking bronze to look like an antique has
been in practice for many years. First, the bronze is robbed with a certain chemical and later buried in the ground for days, weeks or months depending on
the nature of ageing one wants to achieve. The more time it stays underground,
the more it is aged or appears ancient. When finally they are exhumed from the
ground, they are further reworked to meet the required standard. Incidentally,
some of the buyers are aware of this intrigue, which means it becomes the cooperation between the casters and some gallery owners here or abroad.
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Most Bronze Casters (artists) are not adequately trained
In contemporary times, most of the bronze casters are not adequately trained. Some who ought to be an apprentice for four to five years become impatient. They only stay for some few months and later establish their gallery where
works they have hurriedly cast are displayed. And of course, many buyers and
collectors do patronize them, but for hardcore collectors that have been in the
trade for a long time, according to Izevbigie, can still spot the difference.
Most Works today lack sensitive and commanding forms
An appraisal of some ancient bronze sculptures reveals that the forms were
definite, sensitive and significantly commanding. Time and effort can be observed as being spent on them. All the forms, contour, texture, nature, stature and
even colour were all adequately attended to, which means all the departments of
a particular sculpture were vibrantly and adroitly treated. But in today’s bronze
sculptures, many forms are glossed over in the name of impatience or abstractism. This is especially true of college-trained sculptors or casters. In the words of
Erimona Ellis, a Senior Lecturer in the Department of Fine and Applied Arts,
University of Benin –
Contemporary bronze casters cannot in any way be compared with their counterparts in ancient time. Some contemporary casters are only interested in sometime creating meaningless abstracts. And these bronze abstracts are given high sounding names or titles. To me, this is vanity and unnecessary.

Appraising some of the sculptures
As we appraise the contemporary and ancient sculpture, we will also be appraising few successful and fascinating modern bronze sculptures.
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Fig. 1 – Uwawa (Pot) delicately configured in
contemporary time. There are still some few successful
bronze sculptures.

Fig. 2 – Head of a queen mother
showing a lackluster casting and
finishing.

Fig. 3 – Nigeria Coat of Arms. We also observe a half
finished and unsuccessful sculpture

Fig. 4 – The Traditional Bell.
Here, the sculpture lack
adroitness peculiar to
sculptures of ancient time
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Fig. 5 – The Oba at Igue. Here, we also
observe a sculpture executed in a hurry.
It therefore lacks originality and
innovativeness

Fig. 6 – The Oba at Igue
(side view).
The same also applies here, the
sculpture lack adequate finishing

First to be x-rayed here is the typical Benin bronze pot (Uwawa). This
50cm pot was executed in 2005/2006. It is a sculpture that has as its motif flowers, snakes and at the mouth of the pot we observe a rope design. This delicately woven concept circles the mouth of the pot. A critical observation reveals
what (Egwali:2003), (Egwali:2004) and (Egwali:2003) call lack of critical dexterity, adroitness and skillfulness. This essential expertness is prevalent in most
ancient bronze sculptures of Benin. It is also instructive to note that as asserted
by (Egwali:2002), (Egwali:2006) and (Egwali:2009), the ancient bronze sculptures have a definite type of profoundness, astuteness and deepness. It is that
trait that gave them their penetrating uniqueness and definiteness among other
sculptures of the world. An outstanding feature of the ancient Benin traditional
sculpture is their definition and articulation of lines. These lines which help to
define and perhaps compartmentalize the essential forms is what Gardener

Ancient and contemporary benin bronze...

327

(2005:89), Kosetenevich (2000) and Magnum (2004:76) will call sensitive and
adroit lines of assertions. These lines help to give strength and audacity to any
given work of art. They also define the various cultural accoutrements in these
concepts as they appear firm and audacious. But most of the bronze sculptures
of today lack these resourceful and forceful lines and forms. Figure 2, Head of a
Queen Idia, is a typical example of Benin contemporary bronze sculpture. As
can be observed, the forms and the lines defining the beaded crown of the queen mother lacks proper and critical articulation. The nose, mouth and general
surface texture and contour is deficient of that mien and imaginativeness common with the old bronze sculptures. Figure 3, Nigeria Coat of Arms; Figure 4,
The Traditional Bell; and Figure 5, The Oba at Igue, in the words of Egwali
(2005:46), Egwali (2006:69) and Egwali (2006:49) attest to the half hazard,
impotent and lackluster attitude and tendency of some Benin contemporary
bronze sculptors and casters. The creative and resourceful configuration of
forms is in correlation with what Hopkins (2001:29), Waldberg (2003:79) and
Gardener (2005:47) will define as articulate resolution and definition of essential forms. It is such affirmation and critical categorization that resonate and
fascinate those that appreciate and collect the artform itself. Supporting this
view, Trilling (2002:76), Kennedy (2004:29) and Egwali (2005:69) stated in
their separate accounts that to uplift works of art to a very formidable artistic
essence and quintessence, the essential and potent forms must clearly and
cleverly be defined and sustained. This to a large extent has to do with time,
experience and staying power. It is also pertinent to note that some essential and
significant principles of designs like contrast, lines, highlight, movement and
originality to a large extent is absent in today’s bronze sculptures. For example,
as we can observe in Fig. 3, Nigerian Coat of Arts, Fig. 4, The Traditional Bell
and perhaps, Fig. 5, the Oba at Igue, is bereft of serious deep thinking, imaginative and articulation. As posited by Egwali (2006:77), Egwali (2007:69) and
Caroline (2002:99), an ingenious manipulation of these principles of deign add
to the overall creative sensibility of the artform. The cognative properties, nuances and definiteness is indirectly highlighted in most traditional Benin bronze
sculptures. This is as a result of their holding rigidly to their pattern and artistic
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seriousness. It is as if they have their fixed, explicit and clearly determined template which they must follow rigidly and creatively. However, as argued by
Egonwa (2008:79), Vogel (2003:75) and Egwali (2008:79), there are pockets of
contemporary bronze sculptures that can still be compared with the traditional
ones like the one in Fig. 6, called Idia the Queen Mother II. This notwithstanding, efforts should be made by contemporary Benin bronze casters to improve
in their creation and general articulation and rendition of their priced bronze
sculptures; an act and art that have continued to reverberate and resonate in the
mind of art lovers the world over.
Some Ancient Sculptures of Edo, Benin

Fig. 7 – Head of an Oba
Executed: 17th – 18th Century
Medium: Brass
Height: 45cm
Location: British Museum, London

Fig. 8 – Head of the Queen Mother
Executed: 18th – 19th Century
Medium: Brass
Height: 61cm
Location: British Museum, London
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Fig. 9 – Another Head of an Oba
Executed: 17th Century
Medium: Brass
Height: 58cm
Location: British Museum, London

Fig.10 – Yet Another Head of an Oba
Executed: 17th Century
Medium: Brass
Height: 58cm
Location: British Museum, London

Fig. 11 – Handheld clapper with Bird of Prophecy
Executed: 16th Century
Medium: Brass, Height: 20.3cm
Location: British Museum, London
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Conclusion
From the foregoing, a lot of water have definitely passed under the bridge.
So many facts have emerged as regards the ancient and contemporary bronze
works of Benin. As these differences between the ancient and contemporary
Benin bronze are appraised and established, the bronze casters at Igun Street,
Benin City, are busy and profusely churning out their bronze pieces and buyers,
collectors and tourists are flocking into the city to admire and perhaps purchase
the very latest of creations. However, in the words of Freeborn Odiboh, a Senior Lecturer and Head of Art History Section, Department of Fine and Applied Arts, University of Benin –
Contemporary bronze casters should go back to the drawing board to reorganize, restrategize and reevaluate their fascinating creations with their forebears.
This is with a view to improving their technical and creative fecundity as it were in
ancient period. The modern artists should be more resourceful, imaginative and
adroit in their configuration of works. They must also learn to be more patient, painstaking in their formulation and formation of concept in terms of content and
context. This can be achieved by close ranking with the hardcore old traditional artists that see art not only as a profession, but as a way of life and religion. The patience of contemporary artists will obviously give room to more quintessential works
that could become iconic both in nature and statute. It would also enable them to
give more attention, mindfulness, reflection and devotion to their act and art.

Indeed, the casters could engage themselves in more research by unearthing
other outstanding and thought provoking traditional storylines that could impact positively on the lives of contemporary people. As asserted by Ezra
(2005:75), Ben Amos (2005:65) and Egwali (2010:79), the cooperation and
understanding of traditional chiefs, Odiowere (the oldest man in the villages
and quarter) would be useful and advantageous in this regard as they would be
in a better position to educate the younger artists and caters. The contemporary
casters must understand that it was the undying love of the art of their people
that enabled the ancient bronze casters and artists to put in their best in their
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profession not necessarily the financial remuneration. While the financial gains
can be beneficial to some extent, at the end, it would be flirting and transient.
According to Dele (1986:25), Gani (1992:17) and Jimo (1993:63), when the art
is successful, recondite and thorough in content, context and contour, then the
act and art would continue to resonate and reverberate whenever and wherever
they are exhibited. It is the art of the ancient that some of the impatient contemporary artist is building on. Therefore, what will the contemporary bronze
caters leave behind for the incoming artists? What positive heritage would they
be bequeathing to their incoming apostles? Indeed, the answers to these penetrating questions lie in the hands of contemporary artists. They must sit up and
be in the vanguard for the propagation, formulation, formation and promotion
of our cultural heritage, idiom and afforisms.

Summary
In recent times several features have emerged as regards the contemporary sculptures of Benin. These features have either overtly or covertly created the differences between the ancient and
contemporary bronze sculptures of Benin. These unfortunate features includes (1) careless finishing, (2) contemporary bronze are heavier, (3) themes are repeated, (4) lack deep storylines, (5)
most times, bronze antiques are forged, and (6) most lack sensitive commanding forms. Indeed,
these are the traits which made ancient Benin bronze sculptures resonate, reverberate and resound
both in ancient and contemporary time. What therefore should be done to move the contemporary Benin bronze sculptures to a higher artistic level is what this paper seeks to appraise and critically establish.
Key words: art, sculptures, forms, artistic level
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TOWARDS DEVELOPMENTAL STRATEGIES
AND TRANSFORMATION

Introduction
Many African States are operating in a way that shows no socio-cultural,
economic and political direction; there is this misdirection. What characterizes
the African states are identity crisis, maladministration, leadership problem,
economic woes, ethno-religious crises, lack of political will, ideological structure
and political instability. African socio-cultural and political structure or system
has been characterized by argument and counter argument. Simply put mixed
feelings. What characterized many African States includes poor economic policy, lack of law and order, social injustice, ignorance, illiteracy, bribery and corruption. The African transformation agenda and the dynamics of African leadership structure has been that of a systemic failure. African transformation
agenda in a fast moving world requires rationality, empiricism, consensus, empathy, development ethics, political stability, socio-cultural and economic development and technological advancement. The African transformation agenda in
a fast moving world and the dynamic of African leadership structure requires
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individual preferences, political value commitment, the promotion of African
freedom, creativity, innovation, the reality of social order, common conception
of the good in African Society, radical openness and the need for communication community. African transformation and the dynamic leadership structure
remind us that human beings are complex beings. For Stephen Carden
(2006:125) humans have a complex background. Our African society, today, is
the product of the present and bad leadership in Africa. For Stephen Carden
(2006:120)what we are is the product of the past, but past products cannot be
reincarnated to solve our problems today. African transformation agenda and
the dynamics of African leadership structure require liberation. For Stephen
Carden (2006:121), he posits that I understand liberalism to be a loose collection of social/ political, economic, and ethnical views that generally value the
promotion of freedom, individuality, toleration of individual preferences, and
the rule of constitutional law. African transformation agenda and the dynamics
of African leadership structure in a fast moving world should positively empower the individual persons through social reform. Social reform is essential for
the plurality of values and social reconstruction as agenda for sub-Sahara Africa.
Africa transformation agenda and the dynamic of African leadership structure
reflect on ordered systematic relation, a greater mutual understanding and a
dialectical inquiry into the human good. African transformation agenda add
credence to the need for shared humanity and shared morality. African transformation agenda, socio-cultural and political value system, the dynamic of
African leadership structures require a unique problem solving mechanism and
from an objective knowledge of the African situation. The human life placed
within a communal context reflects the ideal of the Community which is deeply
rooted in the self-development of the individual, which requires the moral and
intellectual development of each of its members (Craden:128).The dynamic of
African leadership structure requires ordering political principle. A leader must
maintain, embrace and establish law and order in order to guarantee the collective existence of all individual members in society. Society reflects the formation
of common interest or goal for a specific end. Leadership requires the articulation of authentic existence of all individual members in Society. Leadership
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requires thought and action, enthusiasm, purity of intention, honesty of purpose, the collective goal of intention, honesty of purpose, and the collective goal of
all in society. Leadership aims at a utilization principle; the highest good of all
in society. Any leadership position should not be governed by any psychopathological and schizophrenic tendency.

African developmental strategies, culture and technology
in a fast moving world
Africa’s quest for science and technology is the fastest lane to African
transformation. African transformation is and anchored in culture, science and
technology. For Oyekan Owomoyela (1996:99).These days it invites us, rather,
to confront from an African perspective the questions that surround science and
technology, and to consider the possibility of reversing the hitherto prevailing
direction of traffic in the global movement of ideas and ideology, no less than in
the flow of technology. Africa transformation in a fast growing world requires
not only science and technology but effective/superb leadership style; an effective leadership in African Society that requires much needed discipline and organization of African Society. African transformation requires radical change,
rationality, efficiency in doing things and modernization. Accordingly, Oyekan
Owomoyela (1996:102) believes that modernization thus transcends the mere
development or employment of gadgets; it entails a profound transformation in
being and outlook. African society and the quest for cultural, social, scientific,
technological, economic and political development requires a profound transformation of the African beingness or the uniqueness of our African being; we
must retain the beauty of our African blackness. African transformation requires
radical openness to new experiences of things by the leaders of government,
pursuit of public affairs and social co-operation. African transformation in a fast
growing world is only possible in an atmosphere of national integration, global
peace, global/national security of life and property. African transformation in a
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fast growing world requires ethics of social change and must be in accordance
with changing and rational modern society. African transformation requires
effective rationalization and high level of literacy and productivity capacity. Oyekan Owomoyela (1996: 103 – 104) aligning himself with Ali Mazrui states
that:
Yet another supposed trait of the modern person, as of the modern society, is
literacy. Ali Mazrui suggests that “cumulative science” is impossible without “the
conservation of the past” for the future to build upon. Literacy appears, in this
view, not to be simply a means of recording, but also a mark of a particular type of
attitude that alone conduces to the development of science. As he further observes,
“oral traditiontends overwhelmingly to be transmission of consensus rather than
heresy, of accepted ideas rather innovative non conformity”. Orality, in other
words, is consonant with an absence of independence of thought. Furthermore, he
intimates that the “scientific take off stage” arrives when a society combines the
acquisition of writing with “a revolutionary impatience and intellectual restlessness.
(1974:65).

African transformation requires not only literacy but consensus and empathy. According to Lerner (50) cited by Oyekan Owomoyela (1996: 104) consensus is individuals making personal decisions in public issues must concur often
enough with other individuals they do not know to make possible a stable
common governance; empathy is defined as the capacity to see oneself in the
other fellow’s situation. African transformation in a fast moving world requires
that we as Africans must live and act accordingly to the laws governing our
African society. For Oyekan Owomoyela (1996:105) individuals do, of course,
live and act according to the tenor of the societies they live in. African transformation in a fast growing world requires a higher level of knowledge and certitude not wide spread ignorance. Oyekan Owomoyela (1996:105) believes that
knowledge is an index of a phenomenon that questions another supposed requirement of modernism – the necessity to have opinions on important issues,
coupled with the certainty that such opinions will matter. African transformation in a fast growing world requires not only consensus, empathy but universal-
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solidarity; the tendency for shared morality or shared African humanity. The
African man believes in communal living and he is not in any way engrossed or
indebted to the call for the cult of individualism but collective existence or collectivity identity.

Conceptualization of African transformation
When we talk about African transformation, we must first of all demarcate
what is African? And what is transformation? The term “African” means African being, or African blackness, it denotes the uniqueness of the being of an
African person. An African is that individual human person who belongs to the
root of Africa. An African person is that individual human person who is indebted to his communal living, shared morality and inter subjective community.
The African person belongs to his immediate world community. An African
does not believe in the cult of individualism. An African person strongly believes in the tenets of collective identity or collective consciousness. The principles of collective identity simply states that the individual gives up his natural
rights and he sees himself as a member of the society at large; he gives up his
quasi or his selfish interest for the common interest of all in the society. The
membership of the individual as part and parcel of his communication community is seen as sacred. The African man believes that life is sacred. The sacredness of life of the individual person makes society to continually operate in a
peaceful co-existence and atmosphere. When we talk of the African person, we
are simply talking of his uniqueness and the sacredness of his African humanity
or beingness. The human being is not only unique being but a specific being.
What defines the epitome of his specie-being is his labour. Labour simply means the dissipation of energy to achieve a specific purpose or end; this specific
end is man’s struggle for survival. The struggle and survival of man in his lifeworld context is characterized as a universal end. Nevertheless, the African,
Asian, European, Latin American, are all geared toward one universal end
which is the human struggle for survival. The struggle for survival has led to
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recognition and the domination of man over his fellow man. Man is a selfish
being who always want to be recognized and to lord it over his fellow men.

The dynamics of African leadership structure
in a fast moving world
The dynamics of African leadership structure requires a general understanding of the concept of leadership. African leadership structure has been so
weak in a challenging African society like ours. In the African concept, the conceptualization of leadership requires a paradigm shift for socio-cultural, economic market structure and political development. The idea of leadership requires
a dynamic process and that the meaning of leadership requires the maintenance
of order. Leadership requires a person who is rationally fit to lead the way. A
leader is a person who guides others into thoughts or actions that they may not
truly understand. A leader is that person who shows the way and who maintains
order. An effective leadership presupposes that the existence of a human group
naturally implies some of accepted manners of arriving at a common good of all
in African society for the sake of peaceful co-existence. The African leadership
structure requires a paradigm shift and redirection in this fast moving world. In
African context, the meaning of leadership suggests a paradigm shift from the
general understanding of the concept. Leaders are those who fill the office of
leadership. The leader is commonly described as one who goes out, ahead, to
show the way. The word “leader” stands for guide, director, administer, the
head, because those words imply either one which maintains order, one who
uses coercion or who guides others’ thought and actions that they may not understand. Those who are subjects of social control are persons, groups and institutions recognized by the community to direct the affairs of the same community in social fields. Since man is a political animal, the existence of a human group naturally implies some form of arriving at a common good for peaceful co-
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existence. A leader is saddled with the sole responsibility to take dominant decision making and guiding activities of the social community.
Aghamelu Helen (2009:140) posits that:
The sum total of the pattern of group activities and the directive influence of
those at the helm of affairs can therefore be described as leadership. Those at the
helm of affairs, in other words, animators contribute towards the common goal.
Leadership in African communalism means a shared direction, and this implies
that all parties to the leadership relation have a common goal .Leadership implies
an inter-individual relationship in social psychology.

Leadership aims at the common goal of all in the society. Leadership at the
social level aims at establishing, maintaining and embracing the social structure
or collectivities. Leadership is concerned with the common good of all individual members in a social system. A general understanding of leadership requires
the overall or total comprehension of the society’s social system. Leadership is
responsible for the practical consequences of all human actions such as the religious, political, scientific, cultural, social, economic and psychological development of all individual members in the society. Leadership position requires
enthusiasm, self understanding, critical thinking and the way we see ourselves as
leaders reflect the overall good of all in society. For Innocent Asouzu (2003:
109) posits that the way we conceptualize a leadership position and the way we
see ourselves as leaders go a long way to determine what we can achieve. The
leader is geared towards serving his community fully and to rid himself from any
tendency that is psychopathological to use the word of Innocent Asouzu
(2009:109).Asouzu Innocent (2003:110) describes a leader as:
A man of principle and a disciplined man whom we can rely upon, only such
men are worthy to handle very important matters. Men of honour are likely never
to compromise their position if it entails sharing certain goods with others, this,
men of honour are men who would rather die than steal or be dishonest in matters
that pertain to the common good. This is why, we always entrust the care of the
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common good into the hands of honourable men, in the hope that they would not
be like the rest of men.

African transformation in a fast moving world requires healthy competition
and a comparative evaluation of African with the rest of the world. Africa
should not engage in an unhealthy competition but must contribute her maximum quota to the overall development of the world, socially, politically, culturally, economically, intellectually, scientifically, technologically and historically.
African transformation requires the dynamics of African leadership structure.
The problem of African leadership structure is that it is built on a weaker structure, bribery and corruption, the plundering and the plaguing of the African
natural or capital resources by few African leaders at the detriment of all Africans. African leaders are suffering from a schizophrenic tendency; a moral
diarrhea, and psychopathological defects. One of the fundamental problems of
our humanity today is man’s struggle for scarce resources. The African transformation of socio-cultural and political development and the dynamic of leadership structure require radical social change. When we talk of social alteration and social modification of structures, the tenets of social change is more or
less demonstrated practically. Social change is more of a social impulse. Social
change is anchored on a rational and a discovered pattern of human behaviour
in a society’s social structure or social system. Social change is based on the basic
or fundamental ideals of normative society. Society should not be seen as an
abstract term, it requires the rational activities of human affairs. Social change is
geared towards a technological end/purpose. Social change as a philosophical
issue requires a successful modification of a society’s social normative structure
and a practical facilitation of social engineering. The idea of social change is
teleological. The term teleology comes from the Greek word “telos”. Everything
in nature is driven by some ends. The formation of any society aims at the
common good or to ensure the general welfare of the good of all in rational
society. Social change reflects social system. A system reflects a process and it
implies an interlocking pattern of interaction of things. Social change has to do
with the real modification of things in the natural state. Social change has to do
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with the real modification in the life pattern of people caused by internal and
external factors. Social change from the Marxian perspective purports that
change cannot take place by itself. Change can only take place by the human
agent. Change is heralded by the human agents through thoughts and actions.
Finally, African transformation and the dynamics of African leadership structure requires what Stephen Carden (2006:129) calls “Progressive Social Change”.
Transformation requires the theory of social change and social reconstruction.
For John Hoffman and Paul Graham (2009:500) reconstruction means the reworking of concepts so that the status quo is charted. African developmental
strategies, leadership structure and transformation agenda relies on the affirmation of our African culture. For Oyekan Owomoyela (1996: 120) believes that
another conclusion for the possibility of an African alternative, therefore, is that
Africans must affirm their own cultures. If Africans do not affirm their own
cultures, any expectation that the “world federation of cultures” will have any
African input is self-deceptive. African developmental strategies, dynamics of
leadership structure and transformation agenda reflects in the consequences of
the way Africans present and represent their cultures (Owomoyela :120).The
African person sees culture as uniting force and not divisive social force African
developmental strategies; leadership structure and transformation agenda is
fraught with what Oyekan Owomoyela (1996:119) calls the modernizing or
westernizing model. For Oyekan Owomoyela (1996: 119) concludes that:
Africa’s appeal stems from what has hitherto constituted its greatest source of
embarrassment – its laggardness in assimilating the spirit of westernism, which
means that much that is of great value in Africanism survives the westernizing,
modernizing pressure. The first condition of possibility for a credible African alternative is the acceptance of certain propositions. First and most important is that
traditional Africa is in a better position that modern Africa offer such an alternative for those salutary habits, that we have associated with Africa pertain in particular to the former. Modern African has been fashioned by interests dedicated to
its eventual incorporation into a western mono culture, and is well on its way towards fulfilling their expectation.
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African transformation, dynamics of leadership structure and developmental strategies must be incorporated and integrated into the affirmation of African cultures. For Oyekan Owomoyela (1996:21), he concludes that:
The one in terms of which non-Africans conceptualize the possible incorporation of African cultures into a world federation of cultures depends on how Africans present them, and how the rest of the world is therefore encouraged to regard
them. Another condition is that Africans must exorcise from their minds the ingrained acceptance of westernism as a necessity. Westernism should not be regarded as a necessity and an alternative to African culture.

As Oyekan Owomoyela (1996:112) rightly observes Africa should not isolate itself from developments in the rest of the world. The African alternative
should envisage the necessary precondition for the development of Africa and
what Oyekan Owomoyela (1996: 121) calls homogenous industrialized world
culture as both inevitable and desirable. The African condition or alternative
should be dispassionate enough to free the African peoples from what Lerner
cited by Oyekan Owomoyela calls the appearance of the foreign tutelage
(1996:122). African transformation, dynamics of African leadership structure
and developmental strategies should be what Oyekan Owomoyela (1996:122)
calls a drive for industrial efficiency and productivity on the maintenance of the
humanity of factory workers. Africans transformation in a fast moving world is
anchored on culture, development and technology. For Oyekan Owomoyela
(1996:122) Africans need not resolve to withdraw from the world or have
nothing to do with technology. African transformation is not a threat to our
African cultures but what Oyekan Owomoyela (1996:123) calls a prime condition of whole existence is the effective enervation of these cultures we seek to
revitalize. Whatever we borrow or adopt from the west, our main intention
must be to use it in the interests of reasserting, preserving and defending the
best in our traditional ethics.
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Effective leadership and African development
A radically transformed African model is a web of interdependent and mutually conditioning relationship. African transformation agenda does not anchored on individualistic outlook or the spirit of individualistic tendencies. For
Asouzu Innocent (2003:125 – 126) individualization has never been the mark of
an authentic African living. The traditional African society was able to uphold
its cohesion and integrity because of the type of complementary relationship
that characterized the lives of individuals and society. The African transformation and the dynamics of leadership structure lies on excellent spirit and correlates with the idea of the good life and the common good. For Asouzu Innocent
(2003:126):
As leaders, we are not only mutually dependent but our being is mystically
interwoven such that our interests must be nursed by the mystical source of its
strength. Any other approach towards what is achievable through our position can
only lead to crisis of identity and tension, to disappointment and dissatisfaction
with self and others. Any leadership position one finds oneself in is always an
opportunity for one to be something different but to be everything that is excellent. It is also an opportunity to lose everything because our positions in life can
elevate and humiliate. In addition, in this point everything is decided on the way
we view and relate to the common good. Successful and healthy human relationship is possible only therefore based on complementation even of extremes.

African transformation, developmental strategies and the dynamics of African leadership structure should create an atmosphere that has a multi-layered
form whereby Africans and Africans nation-states can manage their differences
in order to produce an excellent result. For Asouzu Innocent (2003:126) our
differences, if well managed, can lead to very splendid results. African transformation, developmental strategies and the dynamics of African leadership structure aims at what I may refer to as common objective. For Asouzu Innocent
(2003:127), no matter what the case may be, we should adopt those means of
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resolving conflicts and celebrating success that help us to maintain a common
identity that is fully borne out of a common objective.
African transformation and the dynamics of African leadership structure
should uphold an unequivocal good foundation for us to collectively build a
better future. For Asouzu Innocent (2003:127):
Posterity will remember us and be proud of us if we leave it with a form and
unequivocal good foundation on which to look back and build. This foundation
subsists in our ability to uphold a common identity where everyone feels at home
in the human family as members of the same family. This should be reflected in
our policies, which should not serve only ad-hoc needs but should be as comprehensive and farsighted as possible. If we fail, we should fail doing those things that
we collectively have positive understanding for, but not succeed in those things
that are the cause of joy to a perverse few. Standing to the common good, unconditionally, in the most confounding and challenging situation of life is what makes
a leader great and noble.Our leadership position should demonstrate our fundamental commitment to the universal love of our creator.

In serving the interest of the common good of all in our African society, we
demonstrate the universal love or the principle of universal brotherhood. Accordingly, Asouzu Innocent (2003:127 – 128) believes that:
In serving the interest of all in such situations, we demonstrate our commitment to the universal love of the creator for all his children. This universal outreach of our leadership position should constitute a daily profession of faith since it
portrays our faith in the universality and equity of all men and women before their
creator … Fundamentally, we are creatures of chance, but we have the obligation
to convert this chance to necessity and this necessity subsists in recognizing the
equality of all men before their creator. This fact can never be addressed based on
any form of defeatist individualism.

African transformation lies on the pedagogy of development. Development
has a multi-layered form. Development stands for human improvement such as
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the provision of electric power supply, good road network, good health care
system, supply of portable water, adequate food supply, qualitative education,
provision of good judicial system, industrialization, improvement of the environment, and the general reduction of the poverty level of the African peoples.
But the reverse is the case in Africa due to poor economic system and poor democratic governance caused by ineffective leadership. A general understanding
of leadership structure requires intellectual efficiency and political maturity by
African political leaders. African leaders are politically immature. Leadership
requires high level of intelligence. What we may refer to as intelligent quotient
(1Q). This paper considered the simple fact that it takes more than intelligence
to make leadership work. For Bass (1981:50) believes that superior intelligence
is not an absolute requirement for leadership. Leadership goes beyond intelligence but it requires political maturity. Bass (1981) believes that thus, it appears
that high intelligence may be associated with other characteristics which contribute toward a person’s value as a leader.

The challenge for Africa in a fast moving world
African development has been characterized by socio-political and economic retardation. For Maduabuchi Dukor (2010:103):
Africa, for instance had a retarded development, and Europe over look her in
the upward march towards civilization and humanism. Since that period, Africa
and the rest of the third world had little or no opportunity of facing the challenges
and competition dictated by a world characterized by the survival of the fittest and
consequent upon which they have been grappling and struggling to meet up or rather regrettably, to emancipate from colonialism and neo-colonialism. The status
quo of unequal opportunities and development is strengthened by their philosophers of colonialism and neo-colonialism.
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African development should aim at Millennium Development Goals
(MDG). According to Wangari Maathai (2009: 239) in her work The Challenge
for Africa, believes that:
The MDGS, agreed upon by the UN General Assembly in 2000, increasingly guide global development policies, practices and aid flow and the
world…Nevertheless, the MDGS offer a heuristic device not only as a tool to analyze development in general, but as measures against which the commitment of leaders both in the rich industrialized countries and the developing world to progress
in human welfare and sustainable development can and should be judge.

African development and transformational leadership has been characterized by looting public funds, marred by ethino-religious crises, and certain systemic failures and belief system. For Dukor (2010:57), internal colonizers and
colonies emerged in the geo-ethnic nationalities of black Africa plus wars, ethnic conflict, religious bigotry, looting public treasury, reinvention of atavistic
witchcraft, untimely deaths of human resources and collapse and dilapidation of
economies and infrastructures. Development theories are characterized by what
Agbakoba J.C.A (2003:17) calls teleological explanation.

Recommendations
One problem of humanity today is the struggle for recognition and survival. African transformation should create a platform for the evenly distribution of
scarce resources.
African transformation in a fast moving world should embrace the tenet of
technology complex or information/communication technology transfer. African transformation should be anchored on the increase in the level of the productivity of goods and services. Mass production of goods and services should
be initiated by Africa’s quest for the high level of productivity capacity. African
transformation depends solely on scientific revolution/progression and assimilation and technological advancement through the need for massive industrializa-
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tion of the African continent. There should be existing possibility and increase
in industrialization. Africa should tour the pathway of technological development and industrial revolution. There should be effective leadership or superb leadership and African society should be matched by discipline and organization. There should be leadership transformation. African political leaders
should be sensitive to the needs of the African peoples in Africa. Leaders of
governments should not in any way engage in bribery and corruption, continuous looting of national treasuries for their own selfish ends or selfish aggrandizement. There should be effective implementation of political programs and
economic policies that would richly affect the lives of the African people. African people must wake up from their slumber socially, politically, scientifically,
culturally, technologically, ideologically, religiously, ideationally or intellectually
by embracing knowledge and certitude in their practical everyday affairs. Africans must not give in to ignorance. African society in a fast moving world must
begin to radically open up for international relations because no nation- state
can live or operate in isolation. We need other nations of the world to develop.
Development is an all-inclusive or all-embracing concept that needs a multilevel/analysis approach. African transformation requires social change. African
change requires the alteration or modification of a specific social structural system. For Joan Ferrante (2003:545) social change is any significant alteration,
modification, or transformation in the reorganization and operation of social
life. African transformation requires rationalization thesis. For Joan Ferrante
(2003:543) rationalization is a process whereby thought and action motivated by
emotion, superstition, respect for mysterious forces, and tradition are replaced
by thought and action grounded in the logical assessment of the most efficient
ways to achieve a valued goal or end (known as value rational action).

Conclusion
African transformation, developmental strategies, and the dynamics of African leadership structure are steeped in the need for human improvement. Le-
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adership is built on thought and action, enthusiasm, push fullness, decisiveness,
intelligence, empathy, sincerity, honesty, conscientiousness, discipline, organization, initiative or innovation, maturity and effective leadership can lead to an
economically and socially viable or stable society. Under normal circumstances,
the dynamics of leadership transformation and developmental strategies in a fast
moving world requires important preconditions of effective democratic governance and the existing possibility of sustainable development. Good governance
can serve as a catalyst for African transformation and the existing possibility of
sustainable development. Development is multidimensional or it has a multilayered form. African transformation and the dynamics of development require
the existing possibility of social change, justice, law and order. African transformation and developmental strategies require tolerant communities. African
community has a deep rooted commitment to tolerance. African societies require open-mindedness. For Andrew Fiala (2005: 3) tolerance and open-minded
philosophical inquiry are fragile products of the human spirit, whose delicate
flower only blossoms in the right circumstances. African transformation and the
dynamics of leadership structure and developmental strategies are anchored on a
tolerant vantage point. For Andrew Fiala (2005: 1) philosophical education is
the ladder that leads to this tolerant vantage point. African transformation,
developmental strategies, and its dynamics of African leadership structure is
built on enlightened reasonable citizenship, identity and democracy. For Andrew Fiala (2005: 142) human beings ought to want liberty, ought to be responsible for themselves, ought to learn to deal with their own insignificance and
powerlessness and that in short, human beings ought to become enlightened,
reasonable adults. African transformation and development requires comprehensive reciprocal relation among the African peoples. For Asouzu Innocent
(2004:384) human interaction does not necessarily aim at universal, total and
comprehensive reciprocity. Asouzu Innocent (2004:383 – 384) demonstrates
that
A human society, for example, has the capacity to maintain itself and attain
its objectives, if and only if the different components of which it is constituted
function in a genuine reciprocal relationship and understand their action as such.
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The realization, of our objectives, as human beings, in a genuine reciprocal relationship, is thus characterized by give and take in mutual complementary dependence. However, human existence, in whatever form we conceive it, makes meaning only when viewed as a system typical act. To seek reciprocity, therefore, presupposes the existence of a natural common bond, which sustains diverse components of a system in a manner that makes them inextricably related to each other,
that is to say, in a way that makes their individual existences possible only by considering the type of bond that joins them. This fundamental intrinsic mutual relationship enables the diverse components, attain self-actualizationbut in necessary
connection to other beings.

Good leadership has been the soul and well-being of a people in a country.
Good leadership is used to address an organizational structure. It is used to
address the problems of society through creative and innovative means. Effective leadership reflects growth and development of individuals in any democratic
society. Effective leadership is necessary tool that helps in meeting set goals.
Effective leadership deals with organizational problems; it helps in the growth
and the strengthening of organizations. Leadership is vital to the survival of any
African country. Effective leadership calls for effective communication strategies, the development of trust and common consensus, and fostering the development of the individual. Effective leadership is characterized by ethical standard and shared goals and vision. Effective leadership exists as social influence,
and the strategy for problem solving mechanisms. Leadership from the personality point of view involves the combination of character traits. Leadership is a
form of pure relation between the leaders and followers. Leadership has been a
transformational process and as a process of persuasion and character building.
Leadership process aims at common interest. Leadership is specific type of existential human relations. Leadership has been seen as a focus of group process,
an instrument for goal attainment. Leadership is geared towards a mutually
shared vision and objectives. Leadership is considered to be a personality traits
characterized by contingently and situational perspective. Effective leadership
facilitates the need for collective welfare of all in human society. Effective leadership includes an exchange of mutual trust, respect for human dignity and
moral obligation. Leadership enhances organizational effectiveness, constructive
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change, and motivational force. The essentials of effective leadership are transformational leadership, emotional/intelligent or intellectual leadership, servant
leadership and charismatic leadership. Effective leadership aims at organizational progress. Effective leadership creates shared sense of purpose in an organization. Transformational leadership reflects on normative outcome or legitimate
expectation in order to ensure the fullness of social organization at large. Transformational leadership involves the need for liberty, justice, equality, rule of law,
due process, enhancing political value commitments; transformation leadership
involves the process of exerting influence on the people in order to help shape
the values and aspirations of the people. Transformational leadership involves
bordering the emotional attachment of the people, provide them the motivation
and courage to see beyond themselves and it is geared toward the attainment of
common goals and objectives. Transformational leadership involves the ethical
dimension and commitment so set objectives; it is geared toward collective goals
and organizational efficiency and culture. Transformational leadership involves
intellectual influence, motivation force, the pivot for common objectives, and
attending to the individual needs of others. Transformational leadership creates
an atmosphere for dialogue and participation that is creative and functional.
Transformational leadership is transactional. Transactional leadership aims at
exchange relations of between leaders and followers. Transactional leadership
concentrates on set goals or clear objectives, clarifying desired normative outcomes or legitimate objectives, and producing feedback that is value-driven.

Summary
The problematic facing African transformation in a fast growing world is multifaceted; these include ignorance, lack of technology complex, effective leadership, democratic governance,
illiteracy, lack of consensus, and empathy, ethno-religious crises, economic woes, cultural chauvinism, African un-freedom and political instability. African transformation in a fast growing world
requires an accelerated proportion of scholarly attention. This paper analyzes the need for Africa
to embrace a multi-level approach in redressing the problem of knowledge, certitude, technology
complex, scientific progression and assimilation. African society from a contemporary perspective
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must begin to embrace technical-know-how or expertise coupled with effective or superb leadership skills that is aimed at effective democratic governance in order to affect African potentials and
African development. Leaders of governments in Africa in this fast growing world must begin to
embrace and engage themselves with comparative evaluation of Africa with the rest of the world.
Africa as a continent is lagging behind and is facing serious contemporary challenges of low productivity level, socio-economic crises and political instability. All these must be addressed in order
to give Africa a face lift. This paper appreciates and appropriates a multi-level approach in ensuring that there is the prevalence of African freedom, African transformation in the fast growing
world even in the mid of her challenges. Africa should and must not remain static but dynamic
politically, socially, culturally, scientifically, technologically, psychologically, intellectually and
economically.
Key words: dynamics, strategies, transformation, leadership, development.
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LEVINASIAN PERSPECTIVE
OF POLITICAL VALUE COMMITMENT:
ANTIDOTE TO AFRICAN EMANCIPATION

Introduction
The idea of politics in Levinas’ ethics as first philosophy has not been given
much scholarly attention. Kant and Levinas’ political theory is a contemporary
avant garde of our intellectual capacity to deal with resolving human conflict
and real life situation in African political value. Levinas’ political theory reveals
not some form of abstraction but problem solving mechanism. Simon Critchley
and Robert Bernasconi (2002:1) rightly observed in their work the Cambridge
Companion to Levinas (2002) that his (Levinas) work has also had a profound
impact on a number of fields outside philosophy such as the theology, Jewish
studies, literature and cultural theory, psychotherapy, sociology, political theory,
international relations theory and critical legal theory. Levinas’ normative foundation of politics reveals the ideas of an emancipated African community and
the good life. Levinas’ rationalistic tendency of ethics and politics is holistic and
it is geared towards African spiritual orientation, African emancipation, politi-
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co-moral value and human identity. Levinas’ ethics and politics reveals to some
extent contemporary social contract theory. As Roger S. Gottlieb (1994:1-10)
rightly observed:
Levinas seeks to overcome the fundamental rationalist, egocentric presuppositions of Western philosophical ethics. His project centers on a basic assertion
about human relationships, which can be summarized thus: other philosophies of
human existent have tended to describe our ethical obligations as consequences of
historically, conceptually, or developmentally prior structures of social life, rational
thought, or experience. These philosophies generate the need for ethics out of the
contradictions of a life without ethics (as in contract theory or, to some extent Hegel) or out of the dialectical development of self-consciousness; or out of ontological assumptions about the nature of humanity, nature, reason, or good.

The idea of the ethical reflects the fact that the good surpasses being. Levinas’ ethics as first philosophy is a reflection on the imponderable call to moral
responsibility. This imponderable call to moral responsibility has a great deal of
implication for African emancipation and the political value of Africanity. We
are made possible as truly human beings only because we first need the other.
Levinas’ conception of politics as reality reveals the realm of identity as primordial and reveals the implication in the struggle for domination of Africa economically, culturally, linguistically, politically, and ethically.
Levinas’ work is not only characterized by moral dimension but political
reality. Levinas’ ethics rests solely on moral obligation and liberal dimension of
contemporary African politics. Morality is grounded on political value, human
autonomy and reciprocity. Moral obligation solely rests or is grounded on reciprocity. Levinas’ moral and political vision is an all inclusive one which embraces all of humanity; it embraces both global vision and contemporary African
political value. Levinas’ communicative ethics or political theory reveals that, in
speech or communication there is the true existential encounter with the other
through dialogue. Dialogue through contact renders communication possible
between the Self and the Other in a process of reciprocal relation. Levinas’ ac-
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count of social relation and liberal-political theory has been a call for the responsibility of the other. Human plurality is reduced to a multiplicity of the
other in an ethical relation. Africa must key into this moral-liberal dimension of
Levinas’ political theory.
Levinas opines that the priority of ethics is based on the primordiality of
linguistic significance or language. The responsibility for the other presupposes
an asymmetrical relation, non-reciprocity and disproportion of human relation.
Interpersonal encounter is extended to a call of the responsibility for the Other;
this is the existential, ethico-political domain of the collective identity of human
relation. Dialogue through contact between individual is not direct but through
the possibility of common interest on the idea of the human project. Levinas’
political analysis of ethical encounter and human society reveals the sociological,
ethical, existential, humanistic and political/liberal considerations of social
structures and political reality for both Africa in particular and the globe in general.
Human action can only be understood within the complex nexus of social
relation and interrelation in a determined social context. The social relation
reflects a simple form of political participation in the normative ideal social order. Levinas’ political ethics reflects the domain of speech. Speech is beyond the
domain of the established order and establishes non-exploitative communications and ethical significations. Social relation is reproduced by the logic of social order Levinas’ conception of political ethics constitutes a genuine new paradigm for the globe and for Africa. The normative core of ethical relation is sayability (speech act) and social order. The dynamic process of social-relation is
the rational cognition of the possibility of ethical plurality. Levinas’ political
theory reveals the possibility of freedom, social order, normatively and the reciprocal affective moment of human ethical relation. Levinas’ ethics is applied
political philosophy in a dialogical perspective.
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Levinas’ ethics and political theory
Levinas’ ethics and the face of the other critically focus not only on moral
obligation of individuals in their political state but the conceptualization of the
indispensability of dialogue in contemporary liberal democracies. Political theory is not all about the study of the state. It indicates that politics is far wider
than the study of the state. For John Hoffman and Paul Graham (2009: xxvii),
by political theory we do not simply mean the study of the state, for politics is
far wider than the state.
Levinas’ political ethics and his conceptual analysis of political theory focus
on conflict resolution. Accordingly, John Hoffman and Paul Graham (2009:
ibid) posit that is, politics is simply about activities that focus on the state. It is
about conflict, and conflict occurs at every level of society between nations and
states, within trade unions, businesses, families, churches. Conflict, sometimes,
could be said to be solipsistic. Accordingly, John Hoffman and Paul Graham
(2009: ibid) believe that there can be conflict within an individual – whether to
go swimming or fishing – and this too is politics although not a particularly
profound example of it.
Levinas’ ethics and political theory is not just a theoretical acrobatics but it
focuses on real life situation or problem solving mechanism such as the politics
of difference and conflict resolution. According to John Hoffman and Paul
Graham (2009: ibid) politics is about conflict and its resolution, and resolving
conflicts of interest occurs in all societies, at all level. Levinas’ ethic does not
only focus on the facts of ethics and politics but general ideas; African predicament inclusive. Levinas’ political theory as far as our practical everyday world is
concerned is guided by the notion of right and wrong, justice and injustice. According to John Hoffman and Paul Graham (2009: cxxviii), the truth is that in
everyday life we are guided by notions of right and wrong, justice and injustice,
so that everything we do is informed by concepts.
Levinas’ applied political philosophy is not just a theoretical abstraction but
that which has to do with human activity and ideas because the world is governed by ideas. John Hoffman and Paul Graham (2009: xxviii) put it quite suc-
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cinctly that humans in general cannot act without ideas: indeed, it is a defining
property of human activity that we can only act when we have ideas in our head
as to what we should do. Levinas’ political theory presupposes the fact that the
idea of “theory” seems less daunting and less abstract as we relate to our real life
situation. Levinas’ political theory relates to problem-solving mechanisms. Theory means the intellectual capacity or ability to expound and explain certain
concepts and which also encourages us as individuals to think properly. It plays
a very crucial or critical role in our process of argumentation in terms of the
Levinasian conception of the state, democracy, freedom, violence, history, law,
and society.
Theory is presented as a thought process. For John Hoffman and Paul
Graham (2009: xxvii), thought theory is presented as a process of thought argument and it can be discussed and analyzed in a way that is not explicitly linked to practical questions and political activity – conversely speaking, practical
questions and political activity should be linked with the idea of theory and
action.

Levinas’ normative foundation of politics
and contemporary African political value
Theory involves some form of abstraction. Levinas’ normative of politics in
relation to contemporary African political value requires some form of abstraction. Theory, by definition involves some form of abstraction. John Hoffman
and Paul Graham (2009: ibid) believe that the point is that we are abstracting
all the time, whether we like it or not this is the only way to understand. We
make a whole host of abstractions in the areas of politics, history, war, violence,
law, and terrorism. Terrorism reflects what John Hoffman and Paul Graham
(2009: xxix) call the elusive weapons of mass destruction. The idea of abstraction should not be independent of human reality. As John Hoffman and Paul
Graham (2009: ibid) observe, for thousands of years, theorists have believed
that the abstraction is somehow independent of reality, or even worse, that it
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creates reality. Because we cannot act without ideas, the illusion arises that ideas
are more important than, and are even independent of, objects. We can, therefore, talk about democracy or the state, for example, without worrying about
particular – states or specific kinds of democracies. Theory helps us to appreciates and understand recognizable political realities. As John Hoffman and Paul
Graham (2009: ibid) duly observe, we believe that this link between theory and
recognizable political realities is essential to an understanding and appreciation
of the subject; the subject of political theory.
Furthermore, it has been argued that theory forms a kind of an abstraction
that either empirical or normative. Some scholars believe that theory is characterized by some form of an empirical analysis and normative character. Levinas’
normative foundation of politics in terms of the notion of the ethical and political theory indicates that reason implies the development of the human contemporary social world. John Hoffman and Paul Graham (2009: xxx) put it quite
succinctly that, reason implies the development of humans, and this is why political theory matters of course, what constitutes the well-being of people is complex and controversial but a well-argued case for why the world should be preserved and its inhabitants flourish, is crucial for raising the level of everyday politics. Levinas’ ethical and political theory reflects the politics of difference, contemporary political value and human emancipation. Accordingly, John Hoffman
and Paul Graham (2009: xxxi) believe that politics arises from the fact that we
all have different interests and ideas, and more explicit the difference between
us the more explicit the politics.
Levinas’ ethics and moral responsibility and Habermas’ democratic theory
has some avowed affinity. Habermas’ theory of democracy demands accountability and participation. For John Hoffman and Paul Graham (2009: xxxi) democracy implies a high level of participation. So that a society is not democratic if
large members are not involved in the process of government. Levinas’ political
theory reflects one very fundamental aspect of human reality – human freedom/emancipation and from the aspects of moral responsibility or political
obligation or human accountability. Accordingly, John Hoffman and Paul Graham (2009: xxvii) believe that freedom refers to some kind of absence of con-
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straint. Levinas’ ethical and political theory is normative, objective and connotes
the accurate reflection of the external world in general.

African politics and ethics in levinas’ political theory
Levinas’ conception of politics is, indeed, idiosyncratic. Levinas’ notion of
political spirituality presupposes the – crucial importance of human accountability and moral responsibility. The evocation of the wholly other reveals the rationalistic discourse of good intention, conscience, the good life or good will.
African politics should reflect this kind of accountability and political/ moral
responsibility. Levinas’ political theory has some form of liberal humanism and
avowed affinity with contemporary reflections on African politics. Levinas’ conception of face to face existential encounter of human beings showcases the
tenets of his contemporary political philosophy. Levinas’ conception of radical
“alterity” presupposes or privileges over or commands general agreements. Levinas’ contemporary political philosophy emphasizes on the exaltation of the
wholly other. Levinas’ ethics of moral accountability and responsibility reflects
African ethics of an ideal collective/communal community. Levinas’ contemporary political philosophy reveals individual liberalism. It retains a propensity
towards a kind of individualism. Levinas’ face to face existential encounter reflects the ethical demand or standard of our African contemporary society and
human responsibility. Responsibility presumes to be associated with human
rational behaviour. Levinas’ ethics and political theory is bent on resolving selfother binaries. To be rational means to behave responsibly and this has to do
with calculative reasoning. The notions of the self and the other are inextricably
intertwined in Levinas’ ideas. It gives us the clear notion that the political consideration of the other is not superfluous. Levinas’ ethico-political philosophy
presumes a universal community and universal brotherhood which is not alien
to the African kind of political value, morality and humanity. Levinas’ ethicopolitical consideration presumes that we all are in a social pact or social agreement with other people that we can never really know.
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The moralizing assertion of Levinas’ ethico-political theory is commonly
associated with the conceptions of responsible human behaviour and human
freedom. Levinas’ political ethics has an avowed affinity with Heidegger’s political philosophy of Nazi Germany. Heidegger’s work Being and Time (1927) reflects the fore-structures of our critical understanding of the disclosure of the
world. Levinas’ conception of the wholly other simply presents a kind of political significance. The consciousness of the politics of otherness presupposes political reciprocal relation and a kind of benevolent humility before the other that
is absolutely elusive. Levinas’ ethico-political theory does not see dissociation or
difference as an obstacle to our contemporary political society.
According to Jacque Derrida cited by Jack Reynolds (2001:56) disassociation is not an obstacle to society but the conclusion. Responsibility to the
other’s difference (alterity) demands transformative dialogue what Habermas
(1996:24) calls spellbinding authority.
The enrichment of the self upon the other acknowledges transformative interaction- the exaltation of the other in the inter-subjective mutual recognition
presupposes the recognition of ethico-political considerations. The exaltation of
the wholly Other reveals the communication of knowledge and reciprocity. According to Habermas (1979:79) in his work, Communication and the Evolution of
Society reciprocity is a matter of you scratch my back and I’ll scratch yours, not
of loyalty, gratitude, or justice.
Levinas’ ethics and political theory is the humanization of people and it
presupposes political radicalism. Levinas’ ethical theory reveals the importance
of transcendence. The transcendence of the Other is not an obstacle or a threat
to the self, but rather a source of satisfaction and collective happiness. The responsibility and obligation towards the other reflects genuine freedom. The
primary goal of any contemporary society is genuine community and the conception of the good life. Politics reveals itself into every aspect of human life and
the breeding of mistrusts. Nevertheless, Levinas’ politicizing tendency remains
optimistic; it reveals the greater possibility of resolving conflict and moral rebirth of the individual and society. One fundamental problem of the moral rebirth
of individual freedom is national insecurity and global violence. Violence does
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not lead to human freedom or moral rebirth of the individual. Rather it leads to
renewed decline and the total disruption of human project. Levinas’ communicative ethics reveals the general understanding of dialogical relationship and one
of equal reciprocity. Levinas’ radical ethics and political liberalism reflects an
epistemological sweep from the politics of difference to the uniqueness of the
individual being in contemporary human society. Levinas’ ethics reveals the
uniqueness of the creation of Being.
According to Silvano Petrosino (2006: 37) in his work Levinas’ Concept of
“First Philosophy”, posits that the path through creation inevitably leads to
uniqueness. Levinas’ thesis of ethics as first philosophy is geared towards the
call for the general understanding. Levinas (1991:214) believes that only the
unique self is absolutely other and that which is divine is ethical – that which
exists divinely is that which exist ethically. Levinas’s ethics is relation without
relation; it is that of assmmetry. Silvano Petrosino (2006:38) puts it quite succinctly that:
Ethics emerges as the locus of separation/ties, and thus significance, between
unique selves. Ultimately, Levinas’ philosophy is therefore not a philosophy of the
other, of the difference of the other man, but not even of the unique selves, or,
better still, it is a conception of ethics as the locus of that “relation without relation” in which the affirmation and the meaning of the unique selves emerge.

Levinas’ ethical character and normative foundation of politics is necessarily human modality or sociality. Levinas’ ethics as first philosophy has some form
of what Silvano Petrisino (2006:40) calls radical legacy. Levinas is enthralled by
the experience of externality and reminds us that the rest of the world reflects
the dialects of mutual recognition. Levinas’ conception of ethics and politics is
real humanism; it reveals that human ethical freedom reflects dialectics and that
dialectics requires dialogue. Dialogue demands contact. My responsibility to the
other indicates that my existence as individual and as self-conscious subject
depends entirely on my dialogical relationship/encounter with the other. The
dialogical encounter enters a social relationship. Levinas’ inter-subjective rela-
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tion necessarily leads to complementary notion of moral or ethical responsibility. Accordingly, Gabriel Marcel cited by Fluerdeliz R. Altez (2007:63) responsibility is the human personal ability to respond.
Levinas’ conception of the whole of humanity looks at the idea of social
justice. Accordingly, Fleurdeliz R. Altez (2007:65) believes that Levinas spoke
of justice as bound to social relation. Levinas’ ethics as first philosophy reflects
socio existential movement from the micro to the macro level. Levinas’ ethics is
social morality. According to Zygmunt Bauman cited by Fluerdeliz R. Altez
(2007:66) morality begins at home: or the rocky road to justice (Post- modernity
and its Discontents 1997:53-54). The micro (one on one) to the macro (the
community) reflects the real existence of our fragmented political world. In our
fragmented political world, justice becomes crucial to human relationship.
Levinas’ conception of authentic relationship reveals the dynamic processes
of human relationship human sociality and human plurality. Levinas’ ethics is
synonymous with moral goodness as transcendence and the possibility of human
relation begins with the responsibility for the other. Levinas’ ethics reflects the
primacy of ethics over politics. Simon Critchley and Robert Bernasconi(2002:xvi) put quite succinctly that what made a very strong impression on the
young Levinas was the way in which Pradines, who would later be his thesis
supervisor, used the example of the Dreyfus affair to illuminate the primacy of
ethics over politics. Levinas’ contemporary social, political, and philosophical
dimension reflects hermeneutic approach in a complementary perspective and
what Simon Critchley and Robert Bernasconi (2002: xxiii) call a highly rationalistic hermeneutic approach.
Levinas’ ethics is the critical understanding of the infinite and our moral
universe. According to Alfred I. Tauber (1998:442), in his work, Outside the
Subject: Levinas’ Jewish Perspective on Time believes that Levinas builds his ethics
not from dialogue, but from deeper structures that define our relationship to the
infinite – we must delve deeper into the foundations of such encounters to understand the metaphysics of his moral universe. Human relation is realized as a
product of the primary dialogical event characterized by a social – construct.
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The critique of Levinas’ philosophy reveals the incapacity of human knowledge.
It reveals the critique of rationality as the normative foundation for ethics.
Accordingly, Fleurdeliz R. Altez (2007:54) believes that:
We can only have a taste of being human, if we “live it” – yet our lives cannot
be encapsulated since our vitality provokes unexpected ruptures. Levinas’ work or
discourse is hermeneutically- open; it is the Levinasian treatment of Levinas – thus
making them provisionally classifiable under ontological (rhetoric), affective
(Aesthete and Ethical) and transcendental (religion). The Levinasian text appeals
to the self as an Other – therefore making the reaching process an attitude for hospitality and responsibility.

According to Fleurdeliz R. Altez (2007:53), succinct and vivid, he (Levinas) described war as a form of annihilation that destroys not just the Other, but
also sameness (ie. the relation the self builds with the other), and even the subjectivity of the self who wages it.
Fleurdeliz R. Altez (2007:ibid) re-emphasizing the Levinasian position asserts that political and ethical redemption in as much as they are in human
forms can not bring man back to his primordial and original relation with being.
War is seen as a violent and permanent disruption of man and his own human
project. War brings about human violence. Fleurdeliz R. Altez (2007:ibid) believes that violence is at the center of the Levinasian critique. Violence as a focal
point of critique must be seen as a plausible reason for human responsibility.
Authentic responsibility is deemed to be a noble task. War has a way of altering
how man builds himself and his immense immediate society. Levinas’ ethical
proposal has an epistemic dimension and phenomenological stand point. For
Fleurdeliz R. Altez (2007: 54) posits that phenomenology as a method of arriving at “things” appeals to lived experience. Levinas’ political theory envisaged
radical openness of human lived experience. Levinas calls for infinite responsibility reawakened in us the crystallization of the discourse on violence and human
suffering.
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The theme of violence served as a standing theory for Levinas, and, ethically, to any responsible self. Levinas’ ethical proposal presupposes the fact that
the self may go beyond itself while reaching the other. Accordingly, Fleurdeliz
R. Altex (2007:52) posits that violence, at least as a concept, poses itself as a
significant presence to Levinas’ plantilla while it reaches unexplored dimensions
that await phenomenology and vital thought. As a part of his ethical proposal,
understanding violence becomes important so that the self may go beyond it
while reaching the other. In Levinas’ intellectual project, he sees violence as part
of the human condition. Levinas’ work on totality and infinity is reflection on
war.

Levinas’

conception

of

the

Other

assumed

a

more

ethi-

cal/normative/legitimate outcome. It presupposes a moral space that is opened
up to an inter-subjective community. Levinas’ ethics is egoism turned into altruism. Levinas calls for the radical nature of Otherness. Levinas believes that “Ethics” as first philosophy is the prime condition for human pragmatics of communication. Levinas’ first philosophy just like Husserl’s conception of life-world
sets aside empirical prejudices about subjects and objects. The gaze of the Other
is interrogative and imperative. The human face impacts us as an affective moment. The face of the Other is expressiveness; it reveals nakedness and defenselessness. Levinas’ ethics of the Other as first philosophy is more or less of responsibility that unfold into dialogical sociality.
Levinas’s project of being and the face of the Other is structured around
the re-conceptualization of fundamental existential category of the face of the
Other through presence. Presence is moralized and modalized through our manifold gradations, sensations, emotions and states of mind. Levinas observes
that being’s dark aspect horrifies us. Levinas’ depth of dialogical engagement
and the face of the Other poses the normative question of the meaning of justice and human freedom. Being is engaged as existential encounter by way of
willing and strife. The implication of Levinas’ dialogical encounter with the
Other is radical. The face of the Other reflects the possibility of dialogue, responsibility and hospitality. Our humanity is fragile and Levinas’ conception of
universality is ethical humanity. Levinas explores the sensible affective moment
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of the existential encounter with the Other in the light of moods. Levinas and
Husserl reflect on the phenomenological dimension of being.
Levinas originality lies in his phenomenological existential thought. Prioritizing the Other over the self reflects the need for ethical deliberation or human
liberates choices. Levinas’ ethics discloses our radical dependency on the other.
Levinas recognizes the dissymmetry of the self and the other in all human dialogical existential encounters. Habermas and Levinas shared so many things in
common in their ethical and political philosophy. Ethics arises from interpersonal encounter. To understand the proper grasp of their avowed affinity, it is
imperative to understand the crux of Habermas and Levinas’ philosophy.

Levinas’ conception of the self and the other:
a defence of liberalism as clarification
The welcome of the Other is your passage to freedom. According to C.
Fred Alford (2007:113) in his work Levinas and the Limits of Political Theory, it
is only with your exposure to the Other that you come to exist in freedom. Your
exposure to the Other which bring about freedom presupposed what “Hegel
called the dialectic of mutual recognition, in which you define yourself through
struggle with another (Alford: 113). Alford C. Fred (2007:113) believes that
dialectic requires dialogue, contact, even struggle, and across the infinite space
that divides us there can be little human contact. Levinas’ philosophy showcases
real humanism. The humanism of the other human person and it reveals responsibility as a persecuted subjectivity. Levinas’ work, as observed by C. Fred
Alford (2007:113), is explicitly an attack on the idolatry of politics. Fred C.
Alford (2007:116) asked one very fundamental question that how can I do what
cannot but must be done? This is the leading problem posed by Levinas for
politics. Levinas enjoins us that the subject of ethical responsibility should not
be sacrificed. Levinas’ work does not aim to transform the idea of responsibility
from its ethical significance into a politically intelligible concept. As Alford C.
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Fred (2007:113-117) duly observes that the function of philosophy is not to
provide solution but to prevent the cynicism of political reason.
Fred C. Alford concludes that philosophy signifies the impossibility of cynicism as the other side of politics. The major contribution of Levinas’ political
theory is that philosophy allows other dimension of thoughts rather than silencing them. Levinas’ political theory aims at his critique of mass democracy what
Levinas called the “forces of fatality” is being referred to as the critique of race
politics and nature. Levinas and Heidegger have an avowed affinity in their
conception of politics and history.
Accordingly, Fred C. Alford (2007:116) believes that Levinas’ guiding idea
is seems entirely Heideggerian. Humans are no longer in charge of their history.
Levinas’ writings on that philosophy of Hitlerism publicized in 1934 the cold
war and the return of paganism is a clear assessment and what Levinas shared
with the Frankfurt school’s critique of the dialogic of enlightenment.
Levinas’ idea of the ethics reveals human multiplicity that individuals need
for social justice and levinas’ ethics reveals the powerlessness of our humanity.
Levinas’ work defends the uniqueness of the individual person. Levinas’ work is
virtually the critique of the loss of individual, loss of freedom and the complexities of mass democracy. Accordingly, Fred C. Alford (2007:117) believes that
Levinas defends the individual because only the individual can see the tears of
the Other.
Levinas’s ethically individuated “individual” or one-for-the-other, lacks all
existential essence but retains the story meaning of the one who acts “as if”
unique. Habermas just like Levinas emphasized the distance over nearness.

Recommendations
Levinas’ contemporary political theory lies in human accountability and responsibility or inter-subjective community. African politics should revolve around this Levinasian tradition of human emancipation and moral/ political
knowledge. African freedom, liberation/emancipation, political value lies in the
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Levinasian tradition of transformative association. Levinas’ ethical and political
theory should reflect the tenets of African contemporary politics and the principle of harmonious cohabitation or complementarity. Levinas’ politics reflects
the Harmonious coexistence of the individual in an inter-subjective community
or emancipated society. The objective of any inter-subjective community should
rest on freedom, liberation, common interest, collective happiness, peaceful
coexistence, law and order, global social order, common bonding or the Habermasian tradition of “spellbinding authority”. African society could only strive in
an atmosphere of Levinasian tradition of peaceful coexistence therefore paving
the way for unveiling African potentials in the new millennium. Levinas’ contemporary political theory reflects the dynamic process of transformative dialogue. African politics should rest on the tenets of this critical dialogue. African
politics should adopt the imperative of dialogical philosophy in Levinas’ ethical
and political theory.

Conclusion
Levinas’ political theory reveals the importance of international relations
theory. Levinas’ ethical and political theory has a global vision of human freedom, moral autonomy and new world order. Levinas’ political theory reveals
the normative foundation of ideal social order.
Levinas’ ethical import and political theory aims at resolving conflict situation and it involves problem solving mechanism. Levinas’ ethics reflects the
tenets of applied political philosophy. Levinas’ political theory reflects a complementary perspective of human sociality or universal solidarity or universal
brotherhood. Human dialogue reveals political participation. Politics and dialogue requires human contact. Levinas’ ethical and political theory reveals the
indispensability of dialogue for the globe in general and Africa in particular.
Levinas’ ethics is a precursor to his contemporary political theory. Levinas’ political theory presupposes some key concepts in contemporary political philosophy such as violence, politics, war, law and order, moral autonomy, freedom,
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terrorism, the state, accountability and moral obligation or responsibility. Levinas’ political theory reveals the notion of the uniqueness of being, the moral
rebirth of the individual, human sociality and the possibility of ethical plurality.
Social relation is borne out of human rational relation or ethical plurality or the
multiplicity of the Other in their existential – political existence. The multiplicity of the Other and the politics of difference reveal the complex network of
social structure in human contemporary society. Levinas’ ethical and political
theory has a normative foundation. The normative foundation of politics in
Levinas’s ethical theory reveals the need to unravel the idea of political theory in
Levinas’s ethics not just in terms of an abstraction but that of real life situation.
Levinas’ conception of political ethics rests on the form of collective identity.
Levinas’ ethics is reproduced in a manner oriented to collective needs and complementary reciprocal relationship.

Summary
This paper has the sole objective to critically examine the implications of Levinas’ ethics as
applied political philosophy. This involves a critical examination of the concept of dialogue in
African political value and African emancipation, from the purview of Levinas’ moral obligation
as the debt we owe to the Other. Levinas’ ethics is the philosophy of Otherness; the humanism of
the other human person. It is radical humanism or radical openness of our socio-political world.
Freedom is not just the absence of impediments or constraints but obedience to the universal law
of reason. This paper shall analyze the notions of Levinas’ political theory relative to the face of
the other and the politics of difference and otherness. This paper appreciates and appropriates the
deep logical insight offered by Levinas’ contemporary political philosophy into African emancipation, ethics, politics, African political value, the problems of the ethics of global peace which has
been distorted by violence. Violence has been antithetical to global order and it disrupts the projects of our humanity. We have lose every sense of our humanity which has put our contemporary
social world at a cross road. Africa, as a continent is not immune from the current global violence
and crises facing the world. Levinas’ ethics is the ethics of the good life. Levinas’ ethics is ethical
metaphysics and it reminds us of human moral universe; it reflects on the fact that we as humans
are inextricably governed by the web of network of cosmic order and social order. Levinas’ ethics
reveals the crucial importance of ethics, politics, history, culture to human society. Africa can
learn from this Levinasian tradition of the cosmic network of social process.
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THE INFRASPACE. (IL)LEGAL AND A-LEGAL SPACES
AS PRODUCERS OF SUBJECTIVITY

Introduction
Foucault argued that power can create/set/legitimize/legalize discourses
that function as the parameters of the (un)desirable in society. Those discourses
can create subjectivity -by the discipline of the bodies- and spaces –by establishing an order-.1 On one hand, Foucault proposed that space/place produce subjectivity.2 On the other hand, Foucault proposed that spaces/places are social
constructions organized/created by the power and relationships emplaced somewhere.3
Cf. Michel Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison, trans. Alan Sheridan,
New York: Vintage Books, 1979. M. Foucault, “Of other spaces”, trans. Jay Miskowiec, Diacritics
16, no. 1, 1986, 22-27. [1st English translation]. Same, "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias". In Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. Trans. Lotus, ed. N. Leach, London: Routledge, 1997. [2nd English translation]; Same, “Espacios Otros”, trans. Marie Lourdes,
Versión. Estudios de Comunicación y Política no. 9, 1999. [Spanish translation]. Same, The Order of
Things: An Archaeology of the Human Sciences, London; New York: Routledge, 2002.
2
Ibid.
3
Cf. The conference Foucault "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias" [2nd English
translation] uses the concept of “arrangement”. On the other hand, “Of other spaces” [1st English
translation] uses the concept of “emplacement”. Even though both conferences are the same one,
1
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Foucault analyzed the subjectivity produced by different spaces/places as
the hospital, the school and the prison.4 Although all of the previous places are
different, I must emphasize they share the main feature of being legal. Then,
inspired by Foucault’s work and the ‘spatial turn’5, this research enquires if subjectivities can be produced by other spaces besides the legal ones. That will be
answered by analyzing the existence of other spaces that can complement or be
the counterpart of the legal space. I put forward the following hypothesis: the
legal spaces/places are not a synonym of ‘everywhere’. The legal discourse about
space and the spatial analysis of the legal spaces hinder the possibility of considering the existence of an illegal/a-legal space. As a conclusion it will be exposed how the production of subjectivity can be produced in what I will name as
the infraspace.
In order to contribute to the law and space studies, my research is an attempt to go beyond the space-place legal discursive categories because if not, it
would turn into an analysis of the legal spaces/places in the law’s perspective.
This emphasis to avoid the legal epistemological discursive cage is an invitation
to focus on the a-legal space and its normative potential.

1. The legal space-place and its limitations
A link between the legal and the spatial has always existed since the creation of law because objects and subjects had to be located somewhere in order to
define which law was meant to be applied where. The aim of this statement is
both use different concepts to refer to the third stage in which space is understood. It is worth to
mention that “arrangement” refers more to social networks while “emplacement” refers to the
position of them somewhere.
4
Art. Cit. M. Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison; Same, The Birth of the
Clinic, An archaeology of Medical Perception, New York, Pantheon, 1973; T. Besley, T. and
M. Peters, Subjectivity and Truth: Foucault, Education and the Culture of Self, New York, 2007, 79.
5
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Law’s Spatial Turn: Geography, Justice and a
Certain Fear of Space in Law, “Culture and the Humanities” 7, no. 2, 2011, 187-202. Nicholas
Blomley, et al. The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography, California: Stanford
University Press, 2014.
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not to introduce a historical compilation about law-geography interaction to
expose the discussions in which the space-law link has been (un)constructed.
Instead, that statement is to consider the space-law link as a fact and better
wonder about the perspectives that have analyzed it as well as the possible implications of it.
The legal perspective about space-place
I suggest the law has a pretension to dominate the space due to the law is
the one that sets the parameters to define places. The law defines the places but
places cannot define law in the same way. The places become subjected to the
law by the effect of the following double process. Firstly, the law uses legal jargon as a tool to create places-spaces by establishing definitions, delimitations
and borders. Secondly, the law establishes which terms will rule in the previously created categories. For example, the sea and the ocean are ‘natural spaces’
that after the discursive power of law have become a place divided into ‘archipelagic waters’, ‘territorial sea’, ‘contiguous zone’, ‘exclusive economic zone’ and
‘high seas’ or ‘international waters’.

6

Also, the law determines which kind of

actions or individuals will be (un)tolerated in each of those ‘zones’ by defining
access and restriction policies.
The law regulates place-space-land by using its own conceptual framing
based on the juridical and supported by the geographical and the economical
while influenced by the political. Some examples of this regulation are the following ones: jurisdiction, borders, public/private spaces, property, maritime
zone, nudist beaches, islands, commercial areas, residential areas, military restricted areas, international areas –embassies, airports- or sui generis places like
the Vatican City(state), Palestine or the Turkish republic of Northern Cyprus.
The previous idea about the legal framing as a tool to create places-spaces
implies the following double process. In general, I will summarize those parameters in a binomial category inspired on the geographical and the economical.
On one hand, the spaces-places are defined by economic terms. For example,
6

Cf. United Nations, Convention on the Law of the Sea, 1982
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the legal parameters about sale and ownership that define place-space in terms
of what kind of places can(not) be sell nor exploited and who can own what and
access where. On the other hand, the places are defined by geography and politics, like the (inter)national private law which defines place-space in (post) sovereignty terms. For example, geography and politics can define the following: (a)
whether a location is a state or an island or ‘kind of a somewhere’ with political
autonomous aspirations; (b) the spaces-places of war where humanitarian law
will apply; (c) where a state can execute jurisdiction. Also, ‘the political’ is related with the binomial category exposed above by contributing with the public,
private and intimate place-space distinction.
Nevertheless, if the normative ideals exposed above about law and placesspaces are not working on real life, then distortions of power and norms
happen. Particularly, when the law has a lack of spatial control in the public
space, the informal norms override the formal norms. Then, an empowerment
over legality happens and the consequence is considered as a sort of rebellion or
dysfunction. Consequently, those conditions allow the possibility to name a
place as ‘lawless’ and justify state intervention. 7 Are those ‘lawless’ places a legal
fault or are they places with a different normative order?
The previous exposition has been merely a general ‘cartography of legal
places-spaces’ in order to picture a legal analysis of space-place perspective. That
perspective considers the coexistence of (in)formal norms with legal norms
among legal spaces-places. That perspective considers the spaces-places as the
ones recognized by law also considers spaces beyond the legal as a fault that
must be fixed, as the lawless place explained above. The purpose to set that ‘cartography’ is not to follow it, complement it or analyze it but to avoid it.
The spatial perspective of the legal places-spaces
The so called ‘spatial turn’ of the law has been elaborating other ways to
understand space ‘outside’ of codes, laws and norms framing. A great collaboraCf. Julieta Lemaitre.“Constitution or barbarism. How to rethink law in “lawless” spaces?”
in Law and Society in Latin America A new map, ed. Cesar Rodriguez-Garavito, UK: Routledge,
2015, 47-48.
7
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tion about this perspective is the interdisciplinary approach made by Andreas
Philippopoulos-Mihalopoulos to highlight that several attempts to study the
‘law-space’ duo have had a lack of spatialization.8 His work assumes the challenge of spatializing law, like a philosophical-geographical analysis of the legal.
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos proposes the following. Everything
is a space so there is not such as “outside” of it, also space and law are a tautology and those together integrate the ‘lawscape’ which is a spatiolegal continuum that affects bodies at the same time is being affected by them. The bodies
can withdrawal from the lawscape into ‘atmospheres’ which are like a simulated
disruption of the legal continuum because are spaces in which law might look
like intensified or absent but it is still there.9
The ‘law spatial turn’ is an excellent proposal to think beyond the legal epistemological way not only because it includes both (un)written norms but also
due to the fact that it uses “geographilosophical” framing to explain law. For
example, the concepts of spatial justice, atmosphere and lawscape. However,
besides the interdisciplinary perspective added into the spatial approach, it has
not been easy to leave aside the space legal framing done by codes, laws and
norms.10
The above “geographicalegal” narrative is compatible with the legal narrative and this is the reason about why it is a valid theory to explain law’s dynamics. “Law without space or space without law is an epistemological simplification or even worse, a disciplinary violence.”11 Then, both narratives complement
each other because intrinsically they share the same legal discourse even though
the spatial perspective might be critical towards law. I mean, the spatial turn has
analyzed the legal spaces.
8
Cf. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere,
UK: Routledge, 2015.
9
Cf. Art. Cit. A. Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere, 4.
10
See an example of the work that leave behind the legal framing of (il)legality in Hans
Lindahl, Fault Lines of Globalization: Legal Order and the Politics of A-Legality, Oxford: Oxford
University Press, 2013; Schaap, Andrew et al. Critical Exchange on ‘Fault Lines of Globalization in
“Contemporary Political Theory”, 2015.
11
Art. Cit. A. Philippopoulos-Mihalopoulos, Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere, 52.
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2. Infraspace: the (il)legal-a-legal space and its contribution
Based on the previously exposed about the legal perspective of space and
the spatial perspective of the legal spaces –spatiolegal-, it is possible to notice
that both postures are influenced/based by the legal discourse of space-place.
On one hand, the legal perspective considers the places that do not match with
its categories as “lawless” places, as insurrection spaces in order to justify the
state intervention to reestablish the legal order to put that space back into its
legal category. Then places can be classified as anomy (lawless) or by a binary
category: (il)legal. On the other hand, the spatiolegal perspective analyzes the
regulation/function of the legality among space/place. It considers that law is
everywhere being dynamic by the spatial justice and being exposed in different
scales by atmospheres but everywhere anyway. This text agrees with the latter
perspective but with the following twist: law is not everywhere but regulation it
is.
The creation of a posture by exchanging “the legal” or “the law” by “regulation” might seem odd but it is important to avoid identifying the noun -lawwith an action -regulate-. While the law is necessarily a legal regulation, the
action of regulating society can be done as well by the legal, a-legal, illegal, social, technical norms, etc. Then considering that law is everywhere would be
accepting the role of the space-place as a secondary element that (a) locates law,
(b) is embedded with law or (c) within the law, instead of considering the space
as a producer of subjectivity. The regulation can reach where the law cannot.
The distinction is worth it because it opens the possibility to think about an
“everywhere” integrated by the legal space, and the a-legal space. Subjectivity
produced by different spatial terms and not only by the legal ones.
The law is not the sovereign of the regulation; it might be the official and
the mainstream way of regulating the social world but definitely not the only
one or the main one. The social agents create regulation and spaces create regulation by the bounce of its effects. Remaining in the legal or spatialized perspective of law-space-place implies intrinsically the idea about law’s domination
towards spaces-places. That implies to ignore the possibility of considering the
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regulation as the counterpart of law. A counterpart that cannot be found only
inside the dichotomy or the (il)legal but into the political or the a-legal. If according to Foucault the spaces emerge simultaneously with the order set by
discourses12, then I suggest exploring the spatial possibilities of other normative
discourses.
Conceptualizing the Infraspace
Lefebvre´s work proposed a trialectic in order to explain how the production of the space was done. While the dialectic has necessarily two elements that
end up in a synthesis, the trialectic has three elements in contradiction that
never reach a synthesis but remain in constant interaction.13 Those three elements are the categories used by Lefebvre to classify the space. First, representational or the lived space, which does not necessarily have consistent or coherent
rules due to is the space as the way users experience it. Second, the spatial practices or the perceived space, as its name says it is based on the people´s spatial perception. Third, the representations of space or the conceived space is the discursively
constructed space by professionals.14
According to Lefebvre, the space is socially produced and non-static due to
time intervention.15 Based on that, it is tempting to wonder if the space constantly changes then which is the parameter used to classify space into ‘spatial
practices’, ‘representations of space’ and ‘space representations’? How is it possible to classify the space complexity in three strict categories without being sur-

Supra 1.
Cf. Henri Lefebvre, The Production of Space. Trans. N. Donald Nicholson-Smith, Malden,
MA Oxford: Blackwell Publishing, 1991, 33; Christian Schmid, “Henri Lefebvre’s theory of the
production of space: towards a three-dimensional dialectic”, in Space, Difference, Everyday Life.
Reading Henri Lefebvre, ed. Stefan Kipfer et al. UK/NY: Routledge, 2008, 36, 39-40; E. Stuart.
“There is a Politics of Space because Space is Political. Henri Lefebvre and the Production of
Space”. Radical Philosophy Review 10, no. 2, 2007, 110.
14
Art. Cit. H. Lefebvre
15
Cf. Jeremy W. Crampton, “Foucault and Space, Territory, Geography”, in A Companion
to Foucault, eds. Falzon, C., O’Leary, T., Sawicki, J., Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2012;
art. Cit. M. Foucault, “Of other spaces”[1st translation].
12
13
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passed by time? To answer that I will suggest to focus in explaining what allows
distinguishing each space from other space and their overlapping possibilities.
Visually, the Lefebvre´s triad might be represented as a kind of triangle in
which each space is the edge/corner and those together produce the social space.
If so, each space exists without a parameter to distinguish what makes it not to
be like the other. For example, there is no way to know what defines the spatial
practices as such, because they define themselves. It can be said that spatial
practices are the result of the physical or the perception, etc. Nevertheless, that
would be just describing the characteristics of ‘spatial practices’ which is not the
same as knowing why the ‘spatial practices’ are the ‘spatial practices’. If each
space is defined by itself then the way to identify their differences would end up
in something as incoherent as ‘the physical space is physical because it is not
mental and not experienced’, ‘the mental is the one that is neither physical nor
experienced’ and so on.
A space must not be conceptualized through the contrast of its opposite
because that would be just creating antonyms like mental-physical instead of
creating concepts. I suggest to conceptualize a space by means of its differences,
then it must be used a parameter to distinguish between ‘a space and the
other’16. If the aim is distinguishing other spaces than the legal, then the parameter should be the discourses from which a space emerges. Based on Lefebvre’s categories, the legal space is the conceived space but also the lived and the
perceived spaces should be considered. That parameter would be the fundament
to explain why the spatial categories have been done in such way. The latter
responds why ‘the spatial practices’ are different towards other spaces. Based on
the previous, this research suggests “the lived/experienced space” as the parameter that sets the distinction between the perceived/physical and the conceived/mental spaces.
Visually, if the ‘physical space’ is on one side and the ‘mental space’ in the
opposite one, then the lived/experienced is the margin in the middle of both. If
it were a limit instead of a margin, that limit could restrict the spaces’ area by
Cf. Jacques, Derrida. Margins of Philosophy, trans. Alan Bass, Chicago: Chicago University Press, 1982.
16
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classifying it through antonyms (as it was aforementioned). Instead, a margin is
just ‘there’; it cannot be transcended/ controlled/shifted or dominated. The
margin works as the parameter to differentiate between ‘the physical’ and ‘the
mental’ while at the same time is the ‘non-place place’ where is located the conjunction of both. The margin complements the mental with the physical and
backwards; it allows thinking about what is ‘the mental’ part based on ‘the physical’ and what is ‘the physical’ part based on ‘the mental’.17 Consequently, ‘the
experienced’ is based on ‘the physical’, ‘the mental’ or on both.
The previous paragraph does not modify Lefebvre’s theory because his concepts are applied with the same content he provided for them. In fact, my interpretation is a way to reinterpret Lefebvre’s work while keeping his proposal
expressed through the trialectic.18 My interpretation is based on Derrida’s thesis
exposed in The Margins of Philosophy in The Tympanum.19
A tympanum is not inside but also not outside; it is an aporia; it is a ‘nonplace place’ and that is why it is so relevant. The tympanum is the place from
where it can be defined what the inside and the outside are; it is the somewhere
in which ‘the outside has an inside’ and where the ‘inside has an outside’. The
tympanum, suspends the limit that establishes borders between ‘inside-outside’.
The tympanum, as a ‘non-place’ place, allows conceptualizing ‘the outside of the
inside’ and ‘the inside of the outside’: the place from where it is possible to define both.

20

That is why the aporia works to expose the possibility of new com-

plex spatial categories. Then, as it can be inferred from the previous, my research argues that Lefebvre’s concepts are useful to expose ‘the margins of the
space’ and that Lefebvre’s ‘spaces of representation’ can work as the Derrida’s
tympanum. Consequently, it is possible to conceive other spaces with their own
normative content, able to produce subjectivity and that are not only legal spaces.

Supra 5-6.
Supra 5.
19
Art. Cit. Derrida. “Tympanum” in Margins of Philosophy, (see note 16).
20
Ibid.
17
18
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My proposal is about thinking the space beyond the legal terms but still
space related with social regulation. Then, it will show the spaces that law and
its two-dimensional categories of legal-illegal antonyms cannot conceptualize.
Those spaces, as the Derrida’s margin, are ‘non-place places’ that cannot be
controlled by the law but they just exist ‘somewhere’ in between the (il)legality. I
will name those spaces as infraspaces, they exist and also regulate society but are
unable to be located and the law cannot absorb them nor control them. The
infraspaces are the margin that allows considering the possibility of the illegality
in the a-legality and also the legality in the a-legality.
The infraspace is not legal because if so, the law and its pretension of regulate everything somehow would have include it already. The infraspace is not
entirely illegal because if so, it would be just a crime. The infraspace is the margin of the legal spaces (conceived) and the geographical spaces (perceived); it is
the margin in which the a-legal-(il)legal meet each other; it is the parameter
that sets the difference among the (il)legal space.
Furthermore, the infraspace was not named as “alternative space” or “unofficial” in order to stop creating definitions subordinated to the hegemonic legal
discourse of space. Also it has been named as infraspace to focus in the potential
it has to create and execute non-legal regulation (social, illegal, a-legal, technical) in a parallel way to the legal. In metaphorical terms, the legal space is like
the visible light because it is the first that can be seen but it is not the only one
among the light spectrum. There are also other kinds of light, like the infrared
which exists at the same time and it is there as well even though it cannot be
seen at first sight, like the infraspace.
The production of subjectivity in infraspaces
It has been said that Foucault’s text of The Order of Things21 implies a distinction about the same and the other in order to expose how it has been set the
parameter of the considered as normal and, as a consequence, what might be

21

Cf. Art. Cit. M. Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.
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found beyond the borders of the desirable.22 That distinction matches with the
official space because the places that were analyzed to create it were the clinic and
the prison, which are places or spaces regulated by the legal dominium. In law,
the legal terms pretend to be universal in order to guarantee “equity” and “equality” due to the law’s aim is judging everyone with the same dual parameters:
(in)/sane (madness), (un)healthy(sickness), homo/hetero (sexuality), innocent/guilty (criminality). Those parameters expose the (un)desirable by prescriptions of who are the same, who are the others. Those binomial categories based in
knowledge and power produce the subjectivity by the control of the body. Then,
the production of subjectivity in the “official places” is done by Manichaean
categories of control supported by normativity embedded into law and discourses.
Based on the previous, it would be interesting to analyze in which terms
the subjectivity is produced in the infraspace. So far, based on Lefebvre’s spatial
categories it has been exposed the infraspace as a-legal-(il)legal space. The infraspace has been conceptualized as a space that is the counterpart of the legal
space. It is a space that cannot be conceptualized from the legal perspective due
to it would be considered as a failure or a crime as it was exposed above in the
first section. According to Foucault the spaces produce subjectivity and logically, if the infraspace is a space it should produce subjectivity as well. However it
might not necessarily produce it in the same terms than legal space.
Even though the infraspace can be influenced by the legal space its influence
is not strong or broad enough to set legal parameters as the ones that will determine the way in which the distinction between the same and the other is created in the infraspaces. The reason is that legal spaces are regulated by the
knowledge/discourses produced by an authority or certain someone exercising
the power and legalizing its normativity. Instead the infraspaces are not regulated/created by a particular authority but they are regulated by normativity that

Cf. Chris Philo, The Same and the Other’: on geographies, madness and outsiders, Loughborough University of Technology, Department of Geography, Occasional Paper 11 (1986): 1-71,
doi: http://eprints.gla.ac.uk/116553/1/116553.pdf.
22
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emerges from the space and the experience lived in that particular location. The
latter statement will be developed by the following example.
Tepito; it is the name of a legal place; it is a residential area: a neighborhood in Mexico City. In the legal perspective of space, Tepito is an informal space
due to it works as commercial area. In the spatial perspective of the legal spaces,
Tepito is an illegal space because is where piracy of books, movies, music and
clothes is produced, stored and sold. Additionally, Tepito is the space where
drugs are produced and distributed, it is the place where people goes to buy
anything (piracy, animals, weapons, fake documents, etc.) it is like the black
market.23 However, based in our perspective, Tepito is an infraspace.
The police have known that Tepito is a space where crime happens and it
has entered there to destroy drug laboratories and confiscate piracy. The population of Tepito has been known by the popular narratives and described by the
news for being brave and defend their space. They fight against any possible
invasion even against any kind of authority; they are tough people and their logo
is “in Tepito everything can be sold except dignity”.24 Tepito is an infraspace
because its characteristics of (il)legal-a-legality but also because it creates subjectivity in different terms than legal spaces. Tepito does not have written codes of
the rules that organize it in the way it is ordered and there are no written rules
about the behavior of the people there because Tepito is not a community but
the social ensemble of residents, sellers, buyers, clients, tourists, authorities,
workers, criminals.25 Even though someone is not from Tepito, only by being
there it is linked to the normativity that emerges from the space. Tepito, as an
infraspace, produces subjectivity by controlling the bodies in an indirect way.
That means not by direct normativity imposed/established through behavior
parameters but by allowing the conditions where anything can happen because
is a space where the legal regulation is not everywhere but the social and the
illegal or a-legal is. Therefore, the people raised in Tepito, the residents or the
S. Quiñones, “Tepito” in True Tales From Another Mexico: The Lynch Mob, the Popsicle
Kings, Chalino, and the Bronx, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2001.
24
Ibid.
25
Ibid.
23
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habitants internalize practices not according to the legal but according to what
allows them to survive in that space.
On one hand, the hospital, the school and the prison produce subjectivity
by the exercise of dual categories supported by the normativity.26 Those categories were not created by the hospital/school/prison itself but by the subject executing the power of the discourse and claim they were needed. On the other
hand, in the infraspace there is also the same and the other as categories of control
and production of the subjectivity. However, there might be multiple and multidimensional spatial parameters due to the convergence or clash of place-space.
The categories of control that create subjectivity in the infraspaces are based on
the experience of living the mixture of the physical space, the social space and
the mental space in a particular location. In the infraspace, the distinctions between the same and the other in order to create subjectivity are not legalized,
codified and not necessarily written somewhere because they are produced by
the space itself. Therefore infraspace produces its own normativity, its aim is
not to control society but they end up doing it. As the normativity produced by
the spaces is important to analyze the production of subjectivity, it will be interesting to develop in future research the kind of normativity produced by the
infraspaces.

Conclusions
Finally, it has been exposed that spaces indeed work as producers of subjectivity but it is important to emphasize that not all spaces produce it in the same
way or for the same aim. The legal perspective of the spaces and the spatial perspective of the legal are postures that only emphasize legal spaces as the producers of subjectivity. That focus is just about the legal spaces and due to that, it
does not consider any other space; as if the legal spaces were a synonym of everywhere.
Art. Cit. M. Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison; Same, The Birth of the
Clinic, An Archaeology of Medical Perception; T. Besley.
26
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The insistence about going beyond the framing legal discourse about spaces
allows to not limiting the spatial categories to just the ones defined by law and
expose the existence of other spaces with its own normativity which also have
the potential to produce subjectivity. I named those spaces as infraspace and
based on Lefebvre’s concepts, I conceptualized the infraspace as the space of the
(il)legal-a-legal that functions in a parallel way to the legal space.
The infraspace is a ‘non-place place’ that cannot be controlled by the law
but exists ‘somewhere’ in between the (il)legality, it regulates society but are
unable to be delimited with physical borders and the law cannot absorb it nor
control them. The infraspaces are the margin that allows considering the possibility of the illegality in the a-legality and also the legality in the a-legality.
Based on that difference, on one hand, the legal spaces produce subjectivity
in the Foucauldian terms of the control of the body, power and knowledge.
Basically, that implies subjectivity is constructed by a Manichean parameter
established by the law or the legal normativity: guilty/innocent, citizen/undocumented. The legal spaces are conceptualized by considering the
influence of the politics, the political, the geographical and the economical. On
the other hand, the infraspaces are defined by the people’s perception or people’s spatial practices then they are not necessarily delimited by geographical
visible borders or strict limits. Consequently, there is not only a binomial/dual
strict category that works as the parameter of the undesirable due to the categories of ‘the same and the other’ into the infraspace are abstract instead of established and enforced by an authority. In the infraspaces the subjectivity is produced by the space itself through multidimensional parameters that emerge
from the normativity created as the consequence of the possible clash, divergence or convergence of the spaces.
The subjectivity is produced by the space and spaces emerge by the discourses which can be not only legal but a-legal and (il)legal or all of them simultaneously. Furthermore, subjectivity can be produced in a parallel way by both,
the discourses allowed in the legal spaces and the a-legal-(il)legal discourses that
can emerge in the infraspace. Therefore, based in a spatial analysis, the subjectivity can be produced by the legal space and by the infraspace.
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Summary
The subjectivity can be produced by the spaces; Foucault analyzed that in the hospital, the
school and the prison. However, all of those places are legal. Based on that and inspired by the
“spatial turn”, this text questions if only legal spaces can produce subjectivity or which other spaces can produce it as well. To answer the latter, it is exposed the legal spaces cannot be considered
as the equivalent to “everywhere” due to the fact that there are other spaces that exist but are not
visible from the legal perspective of the space or the spatial perspective of the legal. Then, I name
the spaces that exist parallel to the legal spaces as infraspace. The infraspace is an (il)legal-a-legal
space that works as the counterpart of the legal space and can produce subjectivity as well but in
different terms. The infraspace is proposed as the space that complements the spatial possibilities
that can produce subjectivity. Therefore, subjectivity can be produced by spaces that are legal,
illegal or a-legal.
Key words: Foucault, subjectivity, legal, illegal
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O problemie historii filozofii.
Próba metodologiczna

Tytuł wymaga wyjaśnienia. Należy powiedzieć w jakim sensie historia filozofii nazywana jest problemem. Nie dlatego bowiem, że w pospolitym sensie
słowa dzisiaj stało się ono „problematyczne” w swym faktycznym użyciu. Gdyby
w dzisiejszej eksploatacji historii filozofii były dane same zjawiska, które upoważniałyby do takiego ujęcia, to przecież mogłyby stanowić tylko pretekst do
tego, aby zastanowić się nad całym rzeczowym „problemem” wszelkiej historii
filozofii w ogóle. Fakt, że istnieje taki problem we właściwym sensie zadania
przedstawionego do rozwiązania, dopuszcza jeszcze dwa ujęcia tego sformułowania; wykluczenie na samym wstępie jednego jest celem drugiego tytułu. Nie
chodzi tu bynajmniej o pytanie, które stawiał może antyczny autor: jak należy
pisać historię? Nie chodzi więc o metodykę, lecz o metodologię, o logos metody
w krytycznym sensie, o rozumienie doświadczenia na podstawie jego warunków.
Doświadczenie jest tutaj bogatą historycznofilozoficzną pracą swoistego rodzaju
(Prägung), której dokonał nasz czas. Nasze zadanie polega na tym, aby w e wnętrznie

z r o z u m i e ć jego często pozornie sprzeczne tendencje,

pojąć je w ich konieczności. Nastawienie to zawiera w sobie idealne roszczenie,
aby w miarę możliwości zrezygnować z krytyki w popularnym sensie, z indywidualnych sądów wartościujących; przeciwnie z „rozumienia” wynika chęć –
i możliwość – nauczenia się na podstawie wszystkich kierunków, kiedy da się
wykazać jakiekolwiek rzeczowe znaczenie także jednostronnych dążeń z istoty
nauki – w tym wypadku historii filozofii.
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Część pierwsza
I.
Zasadnicze pytanie całego naszego badania, pytanie, które można uchwycić
na różne sposoby, brzmi: jak filozofia zachowuje się względem historii filozofii.
Prawie bez wyjątku zostaje ono postawione w spojrzeniu na f i l o z o f i ę
w następującym sensie: czy filozofię jako naukę można ściśle odizolować od
historii filozofii? Innymi słowy: czy istnieje filozofia jako nauka całkowicie oderwana albo dająca się oderwać od swej historii – podobnie jak matematyk może
uprawiać swe naukowe dzieło zasadniczo bez znajomości jej historii? Widać, że
pytanie to w takim samym stopniu jest pytaniem o istotę filozofii w ogóle, jak
pytaniem o istotę historii filozofii, i stosownie do tego nie można na nie odpowiedzieć bez kłopotów. Przede wszystkim można go wyeksponować wskazując
dwa przypadki graniczne, między którymi musi się koniecznie znajdować prawda. Z jednej strony stosunek filozofii do jej historii mógłby być zasadniczo taki
sam, jak w naukach szczegółowych; naukowy charakter (Wissenschaftscharakter)
filozofii nie byłby inny niż naukowy charakter matematyki, fizyki itd.; zgodnie
z tym historyczna nauka o filozofii pozostawałaby w tak samo luźnym stosunku
do niej samej. Wprawdzie historia filozofii wymagała znajomości rzeczowych
treści systemów filozoficznych, tak jak historia matematyki może zostać napisana tylko przy znajomości problemów matematycznych; ale odwrotnie, filozofia
mogła całkowicie wejść do swej historii. Metoda historii filozofii nie byłaby
w jakimkolwiek innym znaczeniu przedmiotem filozoficznej metodologii, jak
każda inna historyczna dyscyplina szczegółowa.
Inny pogląd właśnie ów naukowy charakter filozofii kwestionuje na sposób
i wzór dyscyplin szczegółowych; także filozofia nie może nigdy dotrzeć do tego
stopnia ścisłości; trwale pozostaje ona tworem subiektywnym: światopoglądem,
określonym przez oryginalność, wrodzonym bądź też osobowością filozofa zależną od środowiska, wykształcenia, znajomości tej czy innej nauki szczegółowej; u wcześniejszych filozofów decydujący wpływ miał także stan nauki szczegółowej. Filozofia nie mogłaby robić niczego innego ponad opisywanie istniejących sofizmatów (Philosopheme), które historycznie bądź psychologicznie reje-
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strują możliwe typy światopoglądu. W najlepszym razie niektórym dyscyplinom
szczegółowym, logice, psychologii – gdyby tej ostatniej w ogóle nie zaliczyć do
nauk przyrodniczych – można by przyznać pewien postać (Bestand) poznania
obiektywnego, które przedstawia postęp na wzór nauk szczegółowych, powiększającą się postać (Bestand) rozumienia. Filozofia jako całość nie może sobie
rościć pretensji do tego naukowego charakteru; koniec końców filozofia jest
właśnie identyczna ze swą historią.
Między tymi dwoma skrajnościami trzeba zmieścić wszystkie możliwe ujęcia. W ramach tego badania trzeba zrezygnować z odparcia historyzmu i związanego z nim, tutaj na razie nieistotnego, psychologizmu, przez wykazanie naukowego charakteru filozofii1. Jednakże w odniesieniu do tego ujęcia może się
wydawać coś innego: różnobarwna różnorodność stanowisk i kierunków w obrębie filozofii, które przeczą sobie w historii i filozoficznym życiu współczesności.
Fakt ten jest wystarczająco znaczący, aby nie stawać bezwarunkowo na stanowisku drugiego bieguna: filozofia jako ścisła nauka o charakterze nauk szczegółowych. Filozofia nie może kształtować swej koncepcji prawdy według wzoru
matematyki, skoro pozostaje daleko za nim i zamiast pożądanej powszechnej
ważności zadowoli się ekskluzywnością sekty uznającej stanowisko jakiejś szkoły
za jedynie możliwie obowiązujące. Swoje osobliwe pojęcie prawdy i nauki filozofia musi ująć tak, że na jego podstawie wyjaśni fenomen jej pozornej różnorodności – nie ze słabości ludzkiej natury, ale ze specyficznej struktury filozoficznego zadania. Na jego podstawie należy z góry antycypować i założyć dominujący związek, że w przeciwieństwie do specyficznych metod i zadań nauk
szczegółowych, filozofia w każdym znaczeniu musi sobie na pewno ustanowić
bardziej ogólny, dla wszystkich nauk jednakowo przyszły cel. To oczywiście nie
oznacza, że myśli się tu o możliwie pozornym przetworzeniu wcześniejszych
1
Historyzm i psychologizm z każdego stanowiska, które w jakimś znaczeniu jest krytycystyczne, jest niemożliwy do przyjęcia tak samo jak ze stanowiska fenomenologii. Porównaj napisane z wielkim zrozumieniem dla ujawniających się w filozofii światopoglądowej wartości pismo
programowe Husserla w „Logos” Bd. 1, 1910–11, s. 289 – Philosophie als strenge Wissenschaft.
Tłumaczenie polskie Idem: Filozofia jako ścisła nauka. Tłum. W. Galewicz. Warszawa 1992. Na
temat wewnętrznego odniesienia filozofii do jej historii zob. niżej s. 34 nn.
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stopni wiedzy o świecie wszystkich nauk w ich faktycznej realizacji bądź też
tylko eklektycznym uwzględnieniu ich wyników. Raczej wykształciło się całkowicie różne systematyczne pojęcie nauki, które zarazem obiecuje spełnić roszczenie ogólnego odniesienia do wszystkich nauk i ściśle ograniczone naukowe
specjalne zadanie filozofii. To nowoczesne pojęcie nauki filozofii obejmuje
w równym stopniu problemy historyzmu i jego przeciwieństwa „filozofii jak
ścisłej nauki”, a zatem, jak wskazano powyżej, posiada fundamentalne znaczenie
dla stosunku filozofii do jej historii. Z tym nowym pojęciem systemu zbiegają
się różnego rodzaju ustosunkowania się do pytania o historię filozofii, i aby zrozumieć je w zasadniczej zależności od niego, musi zostać krótko przedstawiona
myśl o systemie. Przy czym ujawni się tu istotny dla naszej kwestii fakt, że pozornie różnobarwna różnorodność kierunków i założeń systemów pozwala mimo to poznać jednolitą główną tendencję.
II.
Już wyżej myśl systemowa filozofii nowożytnej została zdefiniowana negatywnie w ten sposób, że nie miała nic wspólnego z wynikami nauk szczegółowych. Gdyby idea ta była w jakikolwiek sposób zależna od nich, wówczas filozofia stanowiłaby bezpośrednią funkcję nauki szczegółowej. Stanowiłaby eklektyczną i z konieczności dyletancką encyklopedię, i byłaby policzkiem dla charakteru współczesnej nauki, która jest oparta na wnikliwym zróżnicowaniu. Filozofia współczesna nie troszczy się o ostateczne rezultaty, ani też o założenia
w sensie materialnego określenia, lecz o specyficzny sposób prezentacji przedmiotu nauk szczegółowych, który tworzy się w ich metodzie.
Na pierwszy rzut oka określenie pojęcia filozofii jako jedności tych formalnych założeń nauki może się wydawać zbyt ścisłe. Wprawdzie filozofia nie może
zaprzeczyć relacji do przedmiotów naukowych; pytanie jednak brzmi, czy jej
kompetencje nie sięgają dalej, czy nie przyjmuje mnóstwa przedmiotów pozanaukowych: moralność, sztuka, religia, i wreszcie przedmiot najbardziej ogólnej,
znajdującej świat świadomości, a więc po prostu byt, a nawet czy właściwe zada-

O problemie historii filozofii. Próba metodologiczna

391

nie filozofii nie musi się spełnić w tych obiektach*; zatem podane wyżej pojęcie
filozofii obejmowało tylko część tego, co można określić jako metodologię. Przy
bliższym zbadaniu to rozdzielenie okazuje się niemożliwe do zrealizowania.
Odgraniczenie kompetencji nauki, sztuki, moralności i religii, a więc krytyczne
pytanie o granice każdorazowej sfery ważności szczegółowych zagadnień i metod, to zadanie filozofii obejmuje zarazem tamto, pozornie bardziej ogólne.
Idealna, systematyczna jedność tego, co rości sobie pretensję do ważności jako
wartość lub wiedza, stanowi także sens ogólnej teorii przedmiotów. Nie istnieje
ogólny przedmiot po prostu, którego prosty metafizyczny byt pojęła filozofia.
W odniesieniu do każdego metodycznego rozważania dzieli się on na zróżnicowane sposoby świadomości i jej przedmiotowe odpowiedniki, a przedmiot po
prostu może być ujęty tylko jako zakładająca te zróżnicowania jedność świadomości w ogóle.
Ponownie podnosimy więc pytanie: czy wraz z systemem metodycznych
założeń nauk został w jakimkolwiek sensie określony zakres filozofii? Czy system ten nie potrzebuje ponadto treściowego rozszerzenia, oprócz wskazanych
zasadniczo różnych możliwości nastawienia w jego własnej orientacji? Bez wątpienia należy wyraźnie określić, wszystko to, co jest współpomyślane, kiedy
mówi się o naukach. Przede wszystkim należy tu obszar tego, co etyczne, estetyczne i religijne; to, w jakim stopniu również te obszary mogą w naukowym
uformowaniu wejśc do filozofii w analogicznym stosunku, jak inne nauki szczegółowe, staje się bez problemu jasne, gdy ścisłe wyodrębnienie wszelkich treści
jednostkowych badań naukowych z kręgu rozważań filozoficznych zostanie
utrwalone jako sens tego pojęcia filozofii. Można powiedzieć, że cała praca nauki, sztuki i religii, krótko cała zawartość kultury w najszerszym znaczeniu tego
słowa, zostaje przez filozofię przyjęta w jej określeniu jako odpowiedź, jako
spełnienie pytań. Sformułowanie tych pytań, ujęcie ich jako „problemów”
w sensie dawnych właściwych zadań do rozwiązania i zrozumienie ich jedności
jako kompletnego systemu, stanowi wówczas właściwy sens tej filozoficznej
krytyki. Potrzeba wtedy tylko odniesienia do wspomnianego wyżej sformułowa*
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nia, wyjaśniającego słowa wobec empirycznie brzmiącego ujęcia: filozofia traktuje o a priori nauki. Wówczas filozofia pozostaje w takim samym stosunku do
doświadczenia kultury, jak do doświadczenia w ogóle. Myśląca świadomość
może sobie wyjaśnić konstytutywne cechy każdej syntezy tylko w doświadczeniu; tylko na doświadczeniu może zrozumieć pytanie, które ostatecznie nie zostało rozstrzygnięte przez każdorazowo odpowiadające doświadczenie kulturowe, którego postęp jest jednak określony i zawsze zostaje określony w wolnym
rozwoju. Filozofia pytanie to musi bowiem postawić m e t o d y c z n i e. Stąd
musi wynikać metoda nauki – znowu nie ważność jednostkowych sądów, ale
forma ważności w ogóle, tak jak wypływa ona z formy historycznego, matematycznego przedmiotu. W końcu jest to bowiem istotna różnica we wszystkich
naukach, wszystkich rodzajach treści świadomości, jaką formę ważności, jaką
ważność można im przypisać. Jeśli w ogóle zostają ujęte jako czynniki kultury,
ze sfery czysto subiektywnego przeżywania muszą zostać ujęte w jakiejś formie
obiektywności. A nawet w wypadku, gdy obiektywność może być również ujęta
w innych formach świadomości, musi być określony moment „dla wszystkich
obowiązujących” jako moment prostego wyrażenia ponadsubiektywnej rzeczywistości. W każdym razie możliwe jest skonstruowanie systemu wszelkich fundamentalnych odniesień ludzkiej świadomości z tej strony: jako uporządkowane
królestwo problemów, pytań, na które daje odpowiedź świadomość kulturowa –
zawsze dawała, dopóki istnieje filozofia. To krytyczne ujęcie filozoficznego zadania stanowi ostatecznie również historyczną postać filozofii Kanta. Oczywiście splatają się w nim z naprawdę krytycznym, zmierzającym do ugruntowania
pojęcia nauki motywem jeszcze wielorako odmienne, z których rozwiązaniem
pozostają w rzeczowym związku najważniejsze systematyczne wyjaśnienia tego,
co nowe. To, jak dalece początki psychologicznego i fenomenologicznego rozważania u Kanta muszą zostać wyeliminowane tylko jako zmętnienia czysto
krytycznej myśli, jak dalece są one zdolne do samodzielnej kontynuacji, jak są
powołane do istotnego przekształcenia i rozbudowania myśli krytycznej, kończy
się ostatecznie fundamentalnym pytaniem, czy oprócz świadomości naukowej
jest możliwa do uchwycenia jeszcze inna świadomość, czy zasadniczo bez jakiegoś przyporządkowania do samo się ugruntowującej w relacjach ważności „wie-
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dzącej” świadomości dadzą się uchwycić i „opisać” treści. Rozstrzygnięcie tego
pytania stanowi podstawowe zadanie filozofii współczesnej.
III.
Dziś wydaje się całkowicie samozrozumiałym, że takie postawienie problemu, jak czyni to Kant, na podstawie którego filozofię można ująć jako system
postawionych i w ogóle możliwych problemów, w odniesieniu do którego każdorazowe t r e ś c i kulturowe ukazują się jako ciągle rozwijające i rozszerzające
się odpowiedzi, do oceny historii filozofii jako wcześniejszych prób zjednoczenia
każdorazowej kultury w świadomości, mogła i musiała otworzyć pełnia nowych
punktów widzenia. Przecież stale sprzeczne opinie filozofów, ów pozorny „teatr
ludzkich ograniczeń i błędów”, układa się w serię prób znalezienia odpowiedzi
na konieczne, określone pytania, które odpowiadały każdorazowej kulturze.
Mimo, że owe odpowiedzi na pytania dotyczące problemu substancji, wolności,
moralności, mogą się zdawać sprzeczne i absurdalne, to przecież jednak w tym
krytycznym ujęciu można znaleźć sens, jeśli się wie, że myślenie filozoficzne
domniemywa coś, co stanowi specyficznie filozoficzny problem. Skoro tylko raz
uchwyci się takie nadające kierunek, immanentne zadanie myślenia jako takie,
to stanowi ono miarę dla stopni stawania-się-świadomym tych pytań. Brak lub
schodzenie na dalszy plan pewnych problemów daje nam, z drugiej strony, możliwość zrozumienia zupełnie innych systemów, o całkowicie odmiennym położeniu środka ciężkości – krótko mówiąc, wszystko, co nazywamy dzisiaj badaniem historycznofilozoficznym, wydaje nam danym, skoro raz, czego historia
byłaby teraz do napisania, problem zostaje uznany za istotę filozofii. Ale dziś
jeszcze i prawdopodobnie stale oddziałujący, bo rzeczowo ugruntowany antagonizm między bezczasowym problemem a związaną z medium czasu historią –
dopiero teraz uznany jako „problem” historii filozofii – przede wszystkim tutaj
przeszkadza prawdziwie krytycznemu wykorzystaniu myśli Kanta.
Określona powyżej wstępnie zasada problemowohistorycznego rozważania
zrazu musi zostaćć wyjaśniona przykładem. Problem tego, co historyczne początkowo w ogóle nie był sprzęgnięty z Kantowskim czynem. Bezwzględna jed-
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nostronność, z jaką Kant podkreślał niezbywalne prawo filozofii do powszechnej
ważności, czyniła go obojętnym na wszelkie zrelatywizowane – historyczne bądź
psychologiczne – punkty widzenia. Na tym polegała jego, wiek oświecenia ziszczająca genialność, że myśl o a priori ugruntował w centrum filozofii, jak serce,
które zaopatruje w specyficzną energię życiową wszystkie części: filozofia może
się ujmować tak jak chce, sama w swej widocznej formie, zaś jako ludzka, przez
ludzi uprawiana nauka może się wciąż podporządkowywać skromnemu psychologicznemu rozważaniu. Prawo rozumu do reprezentowania siebie samego pozostaje jej zadaniem. Grubiańskie dogmatyczne niezrozumienie tej tendencji,
przeciwko któremu także Kant, tylko dlatego, że jest naturalne, właściwie wypowiedział się bardziej radykalnie niż przeciwko relatywistycznemu sceptycyzmowi, w związku z tym wypowiedział się przy swoich zwolennikach natychmiast na obszarze historycznym. Brucker wszystkie filozofema wyposażył bezpośrednio w konsekwencje, które występowały w systemie metafizyki Wolffa,
w ten sposób Tennemann zupełnie pozornie obył się bez wszystkich poprzednich filozofów w systemie Kanta. O zdaniu, jakie sam Kant miał o historii filozofii, będzie mowa później w związku ze szkołą marburską, która istotnie nawiązała do tych idei.
Naukową historię filozofii ugruntowuje dopiero Hegel. Uważa się go za tego, bez wątpienia w pewnym sensie zasadnie, który w ogóle uznał znaczenie
tego, co historyczne. Oczywiście to, co historyczne – w doktrynie Kanta nie
ujmowane w przeciwieństwie do tego, co systematyczne, lecz po prostu napastliwie – w koncepcji Hegla z tego wyparcia wrasta głęboko w to, co filozoficzne. Następuje, zrozumiały tylko z określonej przez Kanta sytuacji, nadzwyczaj
osobliwy kompromis obydwu szeregów myślowych. To, co filozoficzne staje się
historyczne, i vice versa. W odniesieniu do naszego problemu oznacza to: historia filozofii staje się naukowa, „a nawet, w aspekcie tego, co stanowi jej sedno,
sama staje się nauką filozofii”2.
Rozwój filozofii i kultury w ogóle staje się w koncepcji Hegla rozwojem
ducha obiektywnego. „Jednak duch istnieje nie tylko jako jednostka, skończona
G.W.F. Hegel: Wykłady z historii filozofii. T. 1. Tłum. Ś.F. Nowicki. Przejrzał A. Węgrzecki. Warszawa 1994, s. 30.
2
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świadomość, lecz [także] jako w sobie ogólny, konkretny duch. Ale ta konkretna
ogólność obejmuje wszystkie rozwinięte sposoby i aspekty, w jakich, zgodnie
z ideą, jest on i staje się dla siebie przedmiotem. W ten sposób jego myślowe
ujmowanie siebie jest zarazem postępem dokonywanym przez rozwiniętą, totalną rzeczywistość – postępem, którego nie przechodzi i nie przedstawia sobie
(sich) w jednostkowej świadomości myślenie jednostki, lecz [myślenie] jako
ogólny duch przedstawiający siebie (sich) w całym bogactwie swojego ukształtowania w historii powszechnej”3.
Hegel nie jest zatem nastawiony na następowanie po sobie historycznych
jednostek, ale na czasowy rozwój świadomości świata; z pewnością tego rozwoju
świadomości świata nie rozumie nigdy innaczej, niż rozwój dialektyczny; ale
„rozwój” jest dialektyczny w znaczeniu krytycznym tylko wtedy, gdy (faktycznie
oczywiście nierozwiązalne) pomijam zakorzenienie w czasie, gdy związki ważności procesu dialektycznego jako quaestio iuris wyraźnie oddzielam logicznie od
quaestio facti. W pracy naukowej dziewiętnastego wieku oddzielenie to polega na
tym, że moment tego, co czasowe w sensie empirycznym uzyskuje coraz większą
autonomię w tym, co historyczne; dla retrospektywnego spojrzenia Heglowskie
ujęcie tego, co czasowo-historyczne w krytycznym systemie, jest ukazaniem
uzasadnionego szeregu myślowego. Jeśli jednak Hegel stwierdza, że „dokonujące
się w historii następowanie po sobie systemów filozofii jest tym samym, co następowanie po sobie określeń idei”4, to istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że
historyczny rozwój uchwyconego systemu – być może jest to już wykoncypowane w odniesieniu do historii – zostanie przekształcony z wykorzystaniem przemocy; niebezpieczeństwo, które przy wskazanej korelacyjności w sobie nie musi
się koniecznie zdarzyć, które jednak u Hegla w praktyce dość często ma miejsce.
Jeśli jednak staramy się od tego odróżnić krytyczne postępowanie zdające
nam się prawidłowym, to polega ono na większym akcentowaniu tego, co czasowo-historyczne. Idea stopnia rozwoju – tutaj np. Hegla – jest celem, do którego podąża się za pomocą systematycznych rozważań; ale idea ta jest najpierw
hipotezą, która ma się dopiero sprawdzić w doświadczeniu historycznym, i jest
3
4

Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 59.
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wystawiona na stałą korektę w postępie poznania. W ten sposób jakaś ślepa
historyczna empiria, której brakuje zainteresowania problemem i której brakuje
podstawy rzeczowego pytania, musiałaby się przeciwstawić zjawisku o takim
skomplikowaniu, jak w systemie filozoficznym i faktycznie „pozbawionemu idei
(ideenlos) spojrzeniu nastręcza się naturalnie tylko bezładne mnóstwo mniemań”5, tak więc badanie historyczne w dzisiejszym sensie zasadniczo rezygnuje
z tego, aby uchwycić tę konstytutywną zasadę faktycznie działającą za historycznym doświadczeniem. Zadowala się ono znalezieniem uregulowania historii za
pomocą pewnych odniesionych do wartości myśli o rozwoju, które naturalnie
„wkłada” z pełną świadomością tej metodologicznej celowości, mogąc się tylko
asymptotycznie zbliżyć do teoretycznie niewyczerpanej rzeczywistości historycznej. Z drugiej strony, metoda Hegla jest prototypem „metafizycznej teleologii”6
również w zakresie historii filozofii, gdzie rzeczowo Heglowski punkt widzenia
najbardziej jest jeszcze uzasadniony naturą przedmiotu. Ciągle bowiem na podkreślenie zasługuje to, że pomimo wszelkiej konstrukcji właśnie tam, gdzie znajduje w historii kamienie milowe i zgodnie z nimi wyraźnie się orientuje w dialektycznych stopniach, Hegel ujawnia genialne oko do historycznych szczegółów7.
Tak więc immanentna rzeczywistość tego, co historyczne oddziaływała na
myślenie Hegla i wpływała najsilniej na jego system, nie uzyskując w nim jasno
określonego logicznego miejsca. Dlatego mimo doskonałego podejścia jego filozoficznohistoryczne osiągnięcie – jak owocne właśnie tu pozostaje jego stopniowanie tezy, antytezy i syntezy, oczywiście jako zasady heurystycznej! – w tym, co
historyczne zostało przezwyciężone w jego szkole. W przeciwieństwie do niego
Eduard Zeller, Johann Eduard Erdmann i Kuno Fischer uzasadniają, czysto
historyczną historię filozofii przy tak silnym odparciu elementu systematyczneIbidem, s. 60.
H. Rickert: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung
in die historischen Wissenschaften. 2. Hälfte. Tübingen–Leipzig 1902, s. 454 nn.
7
Porównaj, na przykład, przedstawienie Platońskiej subiektywności we wstępie do jego wykładów z historii filozofii (s. 83) lub przestrogę (s. 78) w odniesieniu do filozofów starożytnych
„przekształcenia w naszą formę refleksji”. Drugi fragment w tłumaczeniu polskim się gubi [dopisek – AJN].
5
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go, że ta antyteza ze swej strony w ostatnich dziesięcioleciach pociągała za sobą
syntezę, a przez to świadome cofanie się do zmodyfikowanej zasady Hegla.
IV.
U Kanta i Hegla to, co historyczne – wraz ze wszystkimi jego pobocznymi
problemami tego, co indywidualne i tego, co psychologiczne – nie osiągnęło
jeszcze pełnej skuteczności, tak iż w tym wypadku usunęło zasadnicze cechy
całej rzeczywistości, zaś w innych nie wykształciły się adekwatne formy jego
istoty. W ten sposób ani psychologia, ani historia nie istniały u Hegla we właściwie pełnym sensie; obie nauki musiały najpierw rozwinąć w sobie przypisane
im strony realności, zanim mogły zostać włączone w system filozofii, musiały
wykonać zadanie, z którym aktualnie wciąż wiążą się nowe trudności w świadomości naukowej. Zatem jest czymś naturalnym, że obie nauki w dążeniu do
uchwycenia realności w sposób wolny od spekulacji, uciekają się do metody,
która dotychczas osiągała największe sukcesy w ujęciu realności, a mianowicie
do metody przyrodniczej. Wprawdzie zrozumiano, że realność tego, co historyczne i tego, co psychologiczne nie może być łatwo utożsamiona z realnością
matematycznego przyrodoznawstwa, a więc, że metody muszą zostać rozszerzone, przekształcone, ale typ matematycznego przyrodoznawstwa dalej zdaje się
być ideałem nauki stosowanej do danej rzeczywistości. Nie mikało jeszcze miejsca wyraźne przeciwstawienie psychologii wyjaśniającej i opisowej, ani też nie
rozpoznano jeszcze granicy metody przyrodniczej. Najważniejszy moment stanowiła tu zatem możliwość pominięcia materialistycznych zwyrodnień pozytywizmu, stałe oparcie, którego przyrodoznawczego zorientowania ciągle musiał
poszukiwać sam Kant, skoro chciał, aby ukrytyczniło ono jego metodę.
Siła idealizmu Kanta polegała właśnie na tym, że królestwo przyrody uważał za zasadniczo wolne od „interpolacji” (Dilthey) tego, co idealne i wprost
nauczał nieograniczonej ważności prawa natury. Fakt, że z tą nieograniczoną
ważnością połaczył akurat jej idealne źródło z intelektu, ponieważ z doświadczenia nigdy nie może wynikać powszechna ważność, późniejsze pokolenie mogło o tyle łatwiej pominąć, że zgodnie z jego największym wysiłkiem u Fichtego,
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Schellinga i Hegla pobrzmiewa idealistyczny patos, z którego antytezę praktycznego i teoretycznego rozumu Kant celowo sprowadził do najostrzejszego,
źródeł rozumu i intelektu sięgającego ujęcia. Dla Kanta podstawowe fakty
z życia moralnego mają znaczenie właśnie w idealności, którą im nadał i w której chciał je na zawsze chronić od jakichkolwiek wątpliwości, do tego stopnia, że
dorównują one myśli o najbardziej ogólnej prawidłowości przyrody w królestwie
zjawisk.
Jak blisko centrum krytycznego myślenia musi się znajdować ta trudność,
pokazują dokładnie rozbieżności różnych kierunków, w których w połowie 19
wieku dokonywało się dążenie „z powrotem do Kanta”. Znamienne jest, że historyk materializmu – obok wykształconych przyrodników, jak Helmholtz – jest
tym, który jako pierwszy ponownie dobitnie zwrócił uwagę na znaczenie Kanta.
Lange jednak jest daleki od prymatu rozumu praktycznego, dla niego metoda
krytyczna jest zasadniczo ugruntowaniem matematyczno-fizykalistycznego
przyrodoznawstwa; i wprawdzie szkoła marburska wykroczyła poza ten cel, ale
zasadniczo pozostała na niego zorientowana; zatem także więc ona nie próbowała do krytycznego systemu wprowadzić znaczących założeń, które istniałyby
w celu adekwatnego ujęcia nieprzyrodniczej realności, a więc tego, co indywidualne, psychologiczne i historyczne. Tym samym pozostała więc ona bardziej
wierna filozofii Kantowskiej być może tylko w bardziej historycznie uwarunkowanym sensie, niż południowo-zachodnio-niemiecki kierunek idealizmu; jej
tendencją jest rzeczywiście „powrót” do Kanta. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla stosunków obydwu kierunków do problemu historii filozofii. Stanowisko kierunku południowo-zachodnio-niemieckiego najostrzejszej wyraził
Rickert w książce Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Tutaj zostaje wyraźnie uzasadnione specjalne uprawnienie przedmiotu historycznego,
a mianowicie, celem historycznego tworzenia pojęć jest indywiduum, w przeciwieństwie do przedmiotu przyrodniczego, który stanowi tylko szczególny przypadek bardziej ogólnego prawa. W określaniu historycznego indywiduum decydującą rolę odgrywa dalsze, charakterystyczne dla współczesnej filozoficznej
świadomości pojęcie, pojęcie wartości. Wartość jest zawsze odniesiona do świadomości osobowej, która ją przeżywa; jednocześnie jest z nią nierozerwalnie
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związana ponadindywidualna ważność. Aktywność świadomości, istotny motyw
krytycyzmu, przez wyraźne odniesienie do indywidualnie wartościującej świadomości uzyskuje nowy, prosty sens, zarazem jednak ponad czysto psychologicznym procesem wskazuje na sferę obiektywnej ważności. Wyraża się w nim
nowa forma uświadomienia, z drugiej jednak strony dopuszcza do nawiązania
właśnie do tych motywów idealizmu Kanta, które muszą być bezpowrotnie utracone w matematyzującym zwrocie. Krytyczna synteza pojęcia wartości, pojęcia
prawdy i pojęcia rzeczywistości, która nie można tu szczegółowo omówić, pozwoliła na nowo ugruntować myśl Kanta na podstawie prymatu rozumu praktycznego; system wartości Rickerta jest ostatnim wyrazem tego ujęcia filozofii.
Już na podstawie tych niewielkich wskazówek można zrekonstruować stanowisko kierunku południowo-zachodnio-niemieckiego wobec historii filozofii.
Po pierwsze, nabiera tu na znaczeniu ostre ujęcie tego, co historyczne jako tego,
co indywidualne. Także historia filozofii, jeśli jest ona historią, musi ukazać
indywidualne, niepowtarzalne uprzedmiotowienie tego, co historyczne. Dlatego
musi „być traktowana jako ściśle historyczna dyscyplina, jak każda inna część
historii”8. To formalne przekonanie o istocie historii filozofii musi jeszcze treściowo potwierdzić dużo swobodniejszy stosunek do Kanta, który wynika z poznania, że w tak zasadniczym punkcie, jak ocena tego, co historyczne należy
wyjść daleko poza Kanta. Stopniowo coraz jaśniejsza teoria tego, co historyczne,
która w końcu kulminuje w Grenzen Rickerta, doprowadziła do na tyle pełnego
ujęcia swoistości przedmiotu filozoficzno-historycznego, że Windelband od
samego początku wyraźnie podkreślał f i l o z o f i c z n ą stronę tego historycznego zadania, które sformułował jako „historię problemów i pojęć wytworzonych do ich rozwiązania”9. Mimo to Windelband tak wyraźnie poznał podwójne oblicze historii filozofii, filozoficzne i historyczne, tak gruntownie trzymal się detalicznych stron historycznego uwarunkowania filozofii (jak we
Wprowadzeniu do cytowanej powyżej pracy), tak wysoce jego opisy pozostają
W. Windelband: Geschichte der Philosophie. In: Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer. 2. Aufl. Heidelberg 1907, s. 543.
9
W. Windelband: Prospect zur ersten Lieferung der ersten Auflage. In: Idem: Geschichte der
Philosophie. 2. Aufl. Tübingen–Leipzig 1900, s. III.
8
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w całkowitym obszarze filozoficznohistorycznych dokonań, że przecież metodologicznie uzasadnił tylko jedną stronę możliwych badań, historię problemu.
Jego pracę i pracę całego problemowohistorycznego badania należy koniecznie uznać za metodyczną odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu historia
filozofii jest nauką filozoficzną? Tutaj to, co historyczne zdaje się być założone
jako dane. Na drugie pytanie, dotyczące ogólnych założeń historycznych, źródeł
filozofii – zwłaszcza dawnych – odpowiada badanie filologiczne, które swoje
właściwe zadanie ujmuje metodycznie coraz jaśniej i bezpieczniej. Ale problem
historii filozofii prowadzi nieuchronnie do trzeciego pytania: w jaki sposób nauka ta może zaspokoić nie tylko naukowe roszczenia filozofii, lecz zarazem roszczenia historii? Połączenie to zachodzi faktycznie wszędzie tam, gdzie we właściwie filozoficznych kwestiach zamierzona jest historyczna pewność, do czego
przecież zasadniczo nie musi się kierować badanie problemowohistoryczne. Taki
z a m i a r leży u podstaw wszystkich prac szkoły marburskiej. Wynikom badań
marburskich można zdecydowanie odmawiać jeszcze podwójnego charakteru
tego, co historyczne i tego, co filozoficzne, – że wzbogacają one treściowo i formalnie badania filozoficznohistoryczne o nowe pytania, które teraz i nigdy więcej nie mogą postępować przez ignorancję, ale tylko poprzez przezwyciężenie
ich dokonań, co należy tutaj wyraźnie ugruntować.
Za filozoficznym wysiłkiem Cohena i jego następców stoi nieustannie wyraźne pytanie: w jaki sposób docieram do sensu, prawdziwego sensu wcześniejszych filozofów? Tutaj – po raz pierwszy – dostrzeżono wyraźnie zadanie w całej
jego złożoności, określenia tego, co od Hegla do Windelbanda bezceremonialnie uznawano za osiągalne przez prostą wolę nastawienia historycznego, a mianowicie owego historycznego pierwotnego sensu „jak to było” a więc prostego
pytania o to, co faktyczne. Praca Cohena w jego wczesnych dziełach w tak niewielkim stopniu zasługuje na miano filologii Kantowskiej, tak świadomie
w zgodzie z Kantowskim roszczeniem uczył on nie filozofii, lecz filozofowania,
tak poważnie pracował nad czystym wykształceniem metody krytycznej tak, jak
ją rozumiał, wkładając w to od początku cały swój wysiłek, tak pewne jest z drugiej strony, że przede wszystkim jasne poznanie tego, co Kant właściwie myślał,
a więc zadanie historii filozofii jako nauki historycznej, ujął w ścisłym związku
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z tym dążeniem, a te same zamiary jego i jego zwolenników doprowadziły do
interpretacji filozofii greckiej, zwłaszcza Platona.
Jakie więc są te podstawowe założenia, na podstawie których w s p e c y f i c z n i e f i l o z o f i c z n y c h sprawach można osiągnąć h i s t o r y c z n ą pewność? Zgodnie z – w praktyce co prawda wielokrotnie modyfikowaną –
zasadą szkoły marburskiej do interpretacji każdego filozofa nie potrzeba w zasadzie żadnego innego sposobu do określenia tego, co historyczne, jak przemyśleć
go – nie problemowohistorycznie – lecz bezpośrednio problemowo. Cohen mówi tak: „Słusznie bowiem uznaną jest przecież kwestia, że w ostatecznej instancji
nie istnieje jakiekolwiek wystarczająco obiektywne kryterium oceny autentyczności, dojrzałości, zasadniczości, niemal trzeba powiedzieć, poważnie pomyślanego u Platona, niż własna naukowa subiektywność, niż teoriopoznawczy wgląd,
który każdy musi posiadać”10. Tutaj szkoła marburska może się powołać na samego Kanta, który w Krytyce czystego rozumu ustanawia zasadę: „Zaznaczę tylko,
że nie jest niczym niezwykłym, tak w zwyczajnej rozmowie, jak w pismach, by
za pomocą porównania myśli, które autor wypowiadał o swym przedmiocie,
rozumieć go nawet lepiej, aniżeli on sam siebie rozumiał, bo nie określił swych
pojęć dostatecznie, a w efekcie niekiedy mówiąc, a nawet myśląc, wbrew własnej
intencji”11.
Dzięki badaniom szkoły marburskiej, która swą, uzyskaną w historii filozofii współczesnej metodę zastosowała także – z niezaprzeczalnym sukcesem – do
filozofii greckiej, powstała nowa sytuacja, której niejednoznaczność najlepiej
uwyraźnia Platon Wilamowitza. W niezmiernie istotnym dla całego naszego
pytania Wprowadzeniu Wilamowitz posługuje się podwójnym pojęciem filozofii:
filozofia jako teoria i filozofia jako coś innego, jako istota osobowości Platona;
tymczasem już na wstępie należy zauważyć, że rozdział ten jest trudny do przeprowadzenia. To, co z pierwszego rodzaju filozofii znajduje się u Platona, Wilamowitz pozostawia filozofom; bez wątpienia ma przed oczyma metodę marH. Cohen: Platons Ideenlehre und die Mathematik. Marburg 1878, s. 6 [tekst ukaże się jako
Teoria idei Platona a matematyka].
11
I. Kant: Dzieła. T. 2: Krytyka czystego rozumu. Tłum. M. Żelazny. Toruń 2013, s. 361–
362 (B 370).
10
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burską, kiedy mówi o tym, że filozofowie „ze szczególnie satysfakcjonującym
sukcesem obserwują samoistne zjawiska równoległe”12. W najwyższym stopniu
charakterystyczne dla tego pojęcia koncepcji filozofii jest ubolewanie, że nie
wystarczy „logika ani matematyka, astronomia i fizjologia do tego, aby zrozumieć, wyczerpać i ocenić treści jego naukowych pism”13. Wilamowitz zmienia
pojęcie filozofii w jednostronnie logiczno–techniczne, aby ową „cenną dla Platona” filozofię, która jest mu dostępna, móc uwydatnić co do zakresu i znaczenia. Powód jest jasny, i właśnie tutaj tkwi fundamentalne znaczenie książki Wilamowitza dla naszego pytania: Wilamowitz musi uznać, że tylko ten dysponuje
sądem o istotnych cechach filozofii Platona, kto filozofię rozumie jako naukę
szczególną. Być może nie wiedząc o tym, właśnie zestawiając logikę i matematykę uznał dosłownie dawne roszczenie Cohena, że do historii filozofii należy
wnieść znajomość jej systemu, tak jak znajomość matematyki do historii matematyki. Niewystarczająco wysoko oceniona praca, jaką przynajmniej dla poznania filozofii greckiej może wykonać filologia jako historia kultury, o ile także
filozof tysiącem korzeni związany jest z gruntem całej kultury swego czasu, pokazuje znacząca praca Wilamowitza tak samo wyraźnie to, jak w dyspozycji
i realizacji tego rozszczepienia pojęcia filozofii ukazuje się w jasnym świetle cała
problematyka historii filozofii. A do tej problematyki, do pytania o sens owego
„rozdziału pracy” między historią a filozofią, co pokazuje także stanowisko Wilamowitza, w najbliższej relacji pozostaje myśl marburska. Ponieważ wraz
z sukcesem „chcieć obserwować samoistne zjawiska równoległe do Platona”, nie
jest naprawdę wyczerpany zamiar Natorpa. Także on chce ująć „samego” Platona, dzięki owemu filozoficznemu wytworzeniu sensu.

12

U. von Wilamowitz–Moellendorff: Platon. Bd. 1: Leben und Werke. 2. Aufl. Berlin 1920,

13

Ibidem.
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Część druga
I.
Radykalne roszczenie Cohena zrównania tego, co obserwatorowi wydaje się
słuszne z tym, co jest mniemaniem wcześniejszego filozofa, o ile jest „poważnie
pojęte”, pomija innye istotne cechy historycznego tworzenia pojęcia. Uwyraźniło
ono jednak ostro i subiektywnie, i dlatego skutecznie, istotny punkt: że nawet
w historii filozofii nie istnieje nic łatwego do odczytania; że powstaje ono dopiero wtedy, kiedy się go rozumie, go „wytwarza”, tak jak cała historia dochodzi do
skutku dopiero dzięki wyborowi, dzięki odniesieniu do wartości, ze względu na
którą przedmiot ma znaczenie w określonym sensie.
Teraz więc należy bardziej szczegółowo rozważyć tę pierwszą stronę historycznego tworzenia pojęć dla naszych celów. Przede wszystkim określenie „wybór wartości” nie wyklucza jeszcze w wystarczającym stopniu myśli o tym, jakoby chodziło o to, aby dokonać wyboru z jakiegoś skończonego, aczkolwiek niezmiernie licznego, a więc nieprzejrzanego zbioru przedmiotów. Wtedy jednak
także metoda marburskiej historii filozofii nie mogłaby z tym nic zrobić. Ale
w rzeczywistości jest faktem historycznym, którego rodzaj także ciągle, jest niemożliwy do pomyślenia poza kontekstem, który dopiero nadaje mu jakiś sens,
jakieś znaczenie. Kiedy historyk mówi: Ta mała, wcześniej pomijana cecha ma
dla oceny ogromne „znaczenie”, wówczas ta powszechnie zrozumiała uwaga
często może w najprostszy sposób pokazać to, co oznacza historyczne odniesienie wartości; jest ono zdaniem jednostki w sensownym kontekście, poza którym
zostaje ono pominięte jako „bezsensowne”. Dlatego również w naszym wypadku
należy koniecznie położyć mniejszą wartość na zewnętrzne odgraniczenie
przedmiotu w tym sensie, że to, czym jest filozofia w jej zewnętrznym zasięgu,
musi mieć żywo w pamięci w każdym wypadku; ale o wiele bardziej istotne jest
to, aby w jednostkowym wypadku w ramach sensownej relacji jedności odkryć
najpierw szereg „faktów”, które „nic nie znaczą” poza tym kontekstem, ale teraz
otrzymały „wartość” dzięki ich zaszeregowaniu i dopiero tym sposobem zostały
wyniesione do świadomości naukowej. To, jak ważne jest owo wykształcenie
narządów apercepcyjnych właśnie do wyróżnienia filozoficznego sensu dowol-
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nych historycznych zabytków, wynika z formalnego charakteru tego, co filozoficzne, co nie odróżnia się dopiero od innych pryncypiów wyboru w jakimś „co”,
lecz w jakimś „jak” rozważania. W ten sposób właśnie w historii filozofii możliwości wyboru są niezliczone w tamtym twórczo-krytycznym, a nie pozornie
odróżniającym sensie; w zależności od treści, struktury metody filozoficznej,
jakie wytworzył sobie obserwator, te czy tamte szeregi motywów zostają uwyraźnione u danego filozofa i nabierają nowego znaczenia. Zawsze jest to nowy
sens, który tworzy się w systematycznym k o n t e k ś c i e, który przedstawia
specyficzny punkt widzenia wartości badań filozoficzno-historycznych – to, co
tylko systematyczne także może stanowić zasadę kształtującą historię.
Poniżej wynik ten zostanie uzasadniony jeszcze bardziej szczegółowo; najpierw jednak trzeba załatwić zastrzeżenie diametralnie przeciwstawne do tego
poglądu, do którego znowu daje sposobność marburska historia filozofii, stanowiąca punkt wyjścia tych rozważań. Czyż nie jest odwrotnie, a mianowicie, że
bierze się za podstawę „określony system” rozważania historycznego? Czy przeciwnie, nie prowadzi koniecznie do zubożenia historycznej faktyczności to, że
wzgląd na koszty uwypukla nadmiernie coś jednego w obrazie, nieprzyzwoicie
spychając na dalszy plan coś drugiego i w ten sposób zniekształca historyczny
obraz? Czyż zaletą „czysto” historyczno-filologicznej historii filozofii nie jest
uniknięcie tego zagrożenia i pozostawienie historii problemu właściwego filozoficznego rozważania historii, która z wątpliwej potrzeby arbitralnego wyboru
czyni cnotę i świadomie w swej historii chce prześledzić tylko j e d e n szereg,
j e d e n problem, nie troszcząc się o inne rysy, które tym sposobem schodzą na
plan dalszy? Oczywiście tok naszego badania, które pyta o specyficzną zasadę
wyboru i kształtowania historii filozofii, w nie mniejszym stopniu jak tego
sprzeciwu, wymaga analizy pojęcia interpretacji. Ponieważ zadanie filologicznej
pracy filozofii – lub filozoficznej pracy filologii – może stanowić tylko wyjaśnienie i interpretacja dzieła filozoficznego. Ogólniejsze rozważenie rozumienia
słowa pisanego w ogóle pokaże, że w obrębie historii filozofii rozumienie co do
struktury jest bliskie tłumaczeniu. Ponownie należy odnieść się do przyczyny tej
dygresji, do twierdzenia, że zaleta czysto filologicznego rozważania tkwi w braku świadomego systemu.
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Tłumaczenie oznacza zastąpienie elementów określonego kontekstu sensu
innymi, tak, że zachowany zostaje ten sam kontekst sensu14. Pomijając najprostsze zdarzenia tego rodzaju, problem będzie się zawsze rozpoczynał tym, że nie
będzie można łatwo zamienić jednostkowych nośników sensu, słów: aby zachować „wierność” sensowi, trzeba będzie tłumaczyć „swobodnie”. Często dlatego
nie istnieje możliwość dosłownego tłumaczenia, która dopuszczałaby pojedyncze słowa w sobie, nie istnieje dlatego, że oczywiście słowo znaczy „tutaj” coś
innego. Oznacza to, że już przy prostych myślach znaczenia słów porządkują się
zgodnie z wyjaśniającym słowem wiążącym się z sensem kontekstowym, który
prowadzi od jednej części „znaczeń” przyjętych jako pewne, powstaje w świadomości interpretującego przez antycypację. Istnieje dwojaka możliwość, że te
pierwsze znaczenia były już fałszywe albo, że były one właściwe, ale kontekst był
fałszywy – obydwa błędy mogą się również pokrywać. Można zauważyć błąd,
jeśli w innym miejscu słowo pojawia się w zapewne całkowicie innym znaczeniu,
a ta nie rozważana wcześniej możliwość przynosi nowy sens w tamtym związku
– albo, jak można sobie wyobrazić dalsze związki (Complexionen) – psychologiczne procesy, które oczywiście w szczegółach wcale nie muszą być świadome
temu, kto stara się zrozumieć sens dzieła. Zatem dla każdego związku, który
wznosi się ponad sferę bezpośrednio oczywistych przedmiotów, istotną rolę przy
tłumaczeniu nie bez kłopotów odgrywają związki świadomościowe, które wnosi
interpretujący. Teraz więc każde rozumienie ujętego w słowa związku sensu da
się rozważać według typu tłumaczenia, o ile w każdym wypadku chodzi o wytwarzanie własnego związku świadomościowego na podstawie obcego. Jeżeli
rozumiem coś w danym języku bez potrzeby „tłumaczenia”, w języku ojczystym
lub biegle mi znanym języku, to jest to analogiczne do procesu zachodzącego
przy dosłownym tłumaczeniu: natychmiast powstają we mnie te same jedności
znaczeniowe i jedności sensu. Jeśli jako Niemiec czytam na przykład na razie nie
całkiem zrozumiały wiersz Goethego, to może zaistnieć taki wypadek – myślę,
że bardzo rzadki – że od razu uchwytuję słowa w treści znaczeniowej Goethego,
tylko nie mogę spełnić jego syntezy sensu. Moim zdaniem jednak w większości
Por. R. Hönigswald: Prinzipienfragen der Denkpsychologie. Vortrag gehalten auf der Generalversammlung der Kant-Gesellschaft zu Halle a. S. am 20. April 1913. Berlin 1913, s. 42.
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wypadków znaczenie poszczególnych słów jest inne od tego, które najpierw
wnoszę – ponieważ na tym polega główna cecha poezji – a rozumiem ją prawidłowo dopiero na podstawie antycypowanego związku. Zatem w procesie całkowicie analogicznym do tłumaczenia wyszło na jaw, na podstawie sensu antycypowanego związku, wypełnienie pierwotnie mi nieznanego nośnika sensu
z nowym znaczeniem. Jeśli pomyślimy teraz związek filozoficzny, jak np.
w języku greckim tak niejednoznaczne słowa, jak psyche, doxa, episteme, to
z pewnością konieczna jest antycypacja pewnego rodzaju, aby te przedstawienia
połączyć w świadomości. Fakt, że w rozumieniu greckiego filozofa proces psychologiczno-myślowy tylko co do stopnia jest różny od piszącego w „naszym”
języku, uczy raczej niemożliwości interpretowowania jednej strony Kanta, Hegla
bądź Fichtego w sobie. Fakt, że również tutaj spełnienie jednostkowych terminów za pomocą jasnej treści nie stanowi najmniej ważnego zadaniem rozumienia, że tylko na podstawie „przeczucia całości” (Schleiermacher) można zrozumieć to, co jednostkowe, nie jest oczywiście zakwestionowany tym, że całość
staje się ponownie zrozumiała na podstawie części. Chodzi tu o ciągłe oddziaływanie wszechstronnej syntezy, której nie można nigdy odczytać na podstawie
części, które początkowo same występują w świadomości, lecz można tylko wytworzyć we własnej aktywności rozumiejącego.
Już w tym miejscu, przy pomocy łatwo zrozumiałego rozważania, można
było uzyskać dostęp do filozoficznego problemu historii filozofii. Jakże bowiem
inaczej można uzupełnić sens jakiegoś filozoficznego związku, aniżeli na podstawie tego, co wydaje się prawdziwe obserwatorowi, a więc na podstawie systematycznego wglądu, a dla tego, kto stoi na stanowisku Cohena, jego wyżej
cytowane już słowa potwierdzają historyczno-filozoficzny sąd jednostkowy, że
„własny teoriopoznawczy wgląd” istotnie partycypuje w uwypukleniu historycznego sensu. Mimo to takie myśli, tak samo jak nie mniej oczywiste ujęcie filozoficznego rozumienia jako tłumaczenia jednego sensu przy pomocy drugiego,
zostaje tu odroczone każdorazowym systematycznym stanem filozofii określonych pojęć. Ponieważ nie trzeba było jeszcze zajmować pozycji obronnej wobec
mniemania, że korzystniejsze jest ujęcie sensu danego filozofa intuicyjnie bez
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„systemu”, wczucie się w obcy świat myśli bądź też jakoś inaczej określić ten
proces.
Ponieważ relacja jedności w jej rozwoju, uzupełnienie tego, co niekompletne

15

z powodu jakichkolwiek okoliczności, naprawdę w rzadkich przypadkach

zostaje świadomie zrekonstruowane w drodze dyskursywnych rozważań, lecz
raczej dochodzi do skutku za pomocą aktu fantazji (phantasiemäßigen), tak iż
owa antycypacja jedności może zostać nazwana na podstawie początkowo niecałkowicie uchwyconych elementów intuicji. Trzeba przyznać, że możliwość
przeniesienia tej intuicji w to, co dyskursywne jest czymś, co zgodnie z ideą stale
jest wymagane przy naukowym rozumieniu, w przeciwieństwie do artystycznego. Raczej nie podlega wątpliwości fatk, że jest to szczególnie konieczne właśnie
w filozoficznym rozumieniu. Przecież ciągle rezygnuje się ze zdania sprawy ze
związków świadomości, jakkolwiek nierozumne by nie było przedstawianie ich
jako wstępnego warunku rozumienia poematu Goethego – nawet w tak zwanej
poezji idei, która właśnie dlatego nie oznacza poezji p o j ę c i a – skoro dążę
tylko do tego, aby rozważać coś filozoficznie; także w obu wypadkach faktyczne
procesy myślowe mogą wykazywać początkowo analogiczną strukturę. Dlatego
każdy, kto twierdzi, że w jakimś miejscu jakiegoś platońskiego dialogu jakoś
„rozumie” eidos lub doxa, jest zobowiązany do zdania sprawy z tego, w jakim
związku myślowym go klasyfikuje. Zatem nikt nie będzie zadowolony z powiedzenia: „czuję dokładnie, co to znaczy, to wynika przecież z kontekstu”.
I w każdym z terminów, które występują w filozofii przedsokratejskiej, pytanie
komplikuje się najpierw z powodu fragmentarycznego przekazu, a następnie
z powodu dystansu względem obecnej świadomości powszechnej. Mimo to,
każdy „rozumie” dwuznaczne wyrażenia ′ ≈

, atom, cel, podstawa w opar-

ciu o systemowy związek jedności, może to wiedzieć lub nie. W im bardziej
naturalny sposób myśli o tym, że nie ma „systemu”, tym większe niebezpieczeństwo błędnej interpretacji, ponieważ znaczeniami, którymi dysponuje, bez problemu zastępuje rozumiejące nośniki sensu, ponieważ wcale nie jest świadomy
wieloznaczności, bogactwa znaczeń. To naiwne stanowisko nazywam również
15

G. Simmel: Die historische Formung. „Logos” 1917–1918, Bd. 7, s. 128.
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„systematycznym”, ponieważ jest niemożliwym aby „znaczenie”, „abstrakt”,
„konkret”, „realność”, „idealność”, „przyczynę”, „cel” rozumieć inaczej niż na
podstawie systemu, który określa w z a j e m n y stosunek tych terminów. Kto
„nie ma żadnego systemu”, ten – nie dostrzegając tego – ulega naszej empirystycznej świadomości czasu; kto nie ma filozoficznego wyszkolenia, w ogóle nie
jest w stanie wyobrazić sobie innego pojęcia b y t u, które między pojęciami
tego, co abstrakcyjne i co konkretne umożliwia zupełnie nowe relacje, jak relacje
empirystycznej logiki abstrakcji; z tym jednak związana jest nie tylko możliwość
wzniesienia u Platona ponad powszechną alternatywy: byt jak łącznik, byt jako
istniejący, ale ze zgodnością stale modyfikowanego pojęcia bytu wiąże się przecież faktycznie rozumienie Kanta i Hegla, nie mniej niż rozumienie Parmenidesa i Arystotelesa16. Zwłaszcza w pojęciu, którego używa się w sposób najbardziej
nieświadomy, pojęciu j e s t, w odniesieniu do reflektowania nad którym wpada
się na końcu, jest się najściślej związanym z systemem, który ma leży u podstaw
myślenia i w którym odczuwa się brak wszystkich występujących stosunków
sensownych i zgodnie z nim się je „rozumie”. Znowu słowa wyjaśnienia wymaga
psychologiczne założenie tych rozważań. Powyższe twierdzenie, że tamto uzupełnienie niekompletnych związków znaczeniowych polega na intuicyjnie antycypowanym sensie całości, należy wyraźnie rozszerzyć tak, iż nawet tak skomplikowanym jednościom psychicznym, jak najbardziej ogólne pojęcie bytu, może
odpowiadać nieświadomy analogon, dla którego znowu z powodu jego bliskości
fantazji wybrano wyrażenie intuicji, który jednak przez swoją, przynajmniej zamierzoną, możliwość przeniesienia do świadomego systemu znaczeń odróżnia
się od podobnych tworów. Przy okazji nie ma znaczenia to, że przy próbie podniesienia tego nieświadomego systemu do dyskursywnej świadomości, okaże się,
iż nie cechuje go wolny od sprzeczności sens, że w związku z tym wcale nie
spełnia logicznych wymogów obiektywnej ważności. Ba, doświadczenie pew16
Bardzo ciekawym przykładem tego, jak rozumienie jakiegoś filozofa zależy od pojęcia bytu, jeśli się go źle zinterpretuje, jest ocena arystotelesowskiej koncepcji bytu przez Natorpa.
Z jakichś powodów nie chce przypisać Arystotelesowi innego pojęcia bytu, niż najbardziej prymitywne, empirystyczne pojęcie bytu, aby odciąć się od własnego – Natorpa i Platona – i zobrazować
rażące niezrozumienie Platona przez jego ucznia (por. W. Jaeger: Studien zur Entstehungsgeschichte
der Metaphysik des Aristoteles. Berlin 1912, s. 73).
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nych dyskusji w życiu i w nauce pokazuje, że proces ten wcale nie musi prowadzić do zniszczenia tych nieświadomych jedności, tak że jego intuicyjna forma
posiada całkowicie psychologiczną realność.
Jak dotąd idzie o faktyczne granice rozumienia przy najlepszej woli podmiotu, które były wykazane jako psychologiczne realności i zostały świadomie
oddzielone od tworów logicznych prawdy lub błędu, ważności lub nie-ważności.
Skoro jednak od pytania, czy rozumiejący podmiot w ogóle może bądź nie „poznać” tę czy inną możliwość połączenia, przechodzi się do następnego pytania,
czy rozumiejące połączenie uchwytuje p r a w d z i w y sens, to muszą wystąpić
kryteria sensu, które mogą go determinować jako prawdziwy; m o ż l i w y sens
musi się prezentować jako o b i e k t y w n i e k o n i e c z n y. Te dwa sposoby uświadomienia należy tak ściśle oddzielić logicznie, należy te dwa sposoby
myśleć przy pomocy uniwersalnego znaczenia pojęcia sensu tak dalece równolegle, że wszystko, co można orzec o relacjach sensu, ma ważność również w stosunku do obiektywnego sensu, do prawdy. Tak, jak jakaś sensowna całość powstaje od jednego zdania aż do obszerniejszych związków znaczeniowych
w świadomości rozumiejącego za pomocą gotowych antycypacji z elementów,
tak też ostatecznie spośród możliwych sposobów wyjaśniania jako konieczna
możliwa do wykazania interpretacja – odpowiadająca p r a w d z i w e m u
znaczeniu – w naukowym procesie poznania jest także tylko możliwa jako zwykły sens, dopóki kryteria prawda nie są aktualnie świadome. Stadium to jest
również możliwe po poznawczym uchwyceniu kryteriów, a nawet może stać się
regułą to, że świadomość naukowa, nawet actualiter nie posiadając kryteriów
w danej chwili, na podstawie antycypacji poznaje interpretująco prawdziwy sens.
Innymi słowy, także dla d o j ś c i a d o s k u t k u, jeśli nawet nie dla treści
p r a w d y, należy analogicznie do powyższego opisu ustalić intuicję, która
w jeszcze większym stopniu jest gotowa do tego, aby w każdej chwili przejść do
aktualnej formy uświadomienia podstawy, niż tamte opisane wcześniej procesy
psychologiczne. Istotą tej intuicji jest stała gotowość do przejścia do systematycznej pojęciowości; w jakim stopniu gotowość ta aktualizuje się w szczegółach
i jak może być zaktualizowana, pozostaje pytaniem samym w sobie. W każdym
razie skoro wraz z istotą nauki dana pojęciowość, zgodne z sądem odniesienie
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do kryteriów, nie jest możliwa całkowicie, to intuicji tej przysługiwałoby naturalnie znaczenie rozciągające się ponad to, co psychologiczne poznania, znaczenie nie tylko p e ł n e sensu, ale także sens n a d a j ą c e. Jednakże pytanie to
pozostaje nierozstrzygnięte; najpierw należy rozważyć metodę filozofii historii,
która dzięki wyraźnemu namysłowi nad kryteriami filozoficznej prawdy poszukuje wykształcenia ujmujących narządów, poszukuje wyniesienia antycypujących
związków sensu do rzeczywiście systematycznego uświadomienia. Jej, problemowo-historycznej metodzie, przysługuje znakomity udział w konstytuowaniu
przedmiotu historii filozofii w sensie historycznego tworzenia pojęć; określenie
i wytyczenie granic tego udziału jest zadaniem dalszych rozważań.
II.
Pojęcie systemu, które uczyniono podstawą rozważań, właśnie w swej formalnej naturze okazało się doniosłe dla historii filozofii. Filozofia jako nauka
jest systemem problemów: można zatem dojść do wniosku, że istotnie historia
filozofii, przynajmniej co do swej filozoficznej strony, jest historią problemów.
Najpierw należy krótko opisać jej formy przejawiania się. Doświadczenie nauki
przyniosło dwa rodzaje: historię indywidualnego problemu i historię związków
problemowych. Granica jest płynna, historia problemu poznania jest historią
filozofii na podstawie ściśle określonego pojęcia systemu, a metodologicznie
zbliża się do tych przedstawień historii filozofii które, bez wyraźnego ograniczenia jej obszaru z tej strony, historię filozofii rozważają z punktu widzenia „problemowohistorycznego i systematycznego”. Zjawisko to jest głęboko zakorzenione w rzeczy, w istocie filozofii. Jeśli ktoś wyznacza sobie zadanie historycznego przedstawienia problemu substancji, przyczynowości, to jest zawsze zobowiązany do tego, aby najpierw wyjaśnić problem, wyjaśnić samo pytanie, o jakie
tu chodzi. Ale każde takie rozważanie odnosi się do całości poznania; najpierw
więc musi odróżnić problem od sąsiednich problemów, które przecież same są
określone w jakiś sposób. Oczywiście nie jest konieczne, aby w odniesieniu do
każdej tego rodzaju monografii z góry wyraźnie określenić system filozofii. Jednak w dzisiejszej filozofii, tak jak w innych naukach, istnieją pewne ustalone
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pojęcia, systematyczne skróty, które jednoznacznie reprezentują określoną rzeczową treść znaczeniową. Za pomocą takich pojęć, które dla doświadczonych od
razu dokonują pewnych systematycznych klasyfikacji, każdy jednostkowy problem musi faktycznie zostać zakotwiczony w systemie problemów w ogóle, jeśli
ma to być jasno określone. Dopiero wtedy można przedstawić historię problemu. Kto uprawia historię problemów, ten przecież nie chce pokazywać gotowego systemu problemów, ale raczej ich historie, jakie wszystkie te problemy ujawniły w ich przebiegu, ale właśnie jego założeniem jest myśl o systemie, jaki antycypuje świadomość. Z pewnością celem takiego postępowania w rozważaniach
historycznych, w treściowym bogactwie rozwiązań, które w różnych związkach
z innymi problemami stanowią część właściwie badanych pytań, będzie jeszcze
głębsze uchwycenie tych problemów, znaczące wypełnienie ram pierwotnego
sformułowania tematu; przecież istotnie od ram zależy bogactwo tego, co
w ogóle zawiera się w doświadczeniu historycznym; pełna systematyczna jasność
na temat miejsca problemu w całej filozofii, jego zaszeregowanie i odgraniczenie
sąsiednich problemów pozwala dopiero na poznanie problemu w splątaniach,
w których występuje on w historii, wyodrębnienie go z tych zawiłości i określenie udziału, jaki dany filozof może sobie rościć w stopniowym wyjaśnianiu
sprawy, w rozwoju prawdy. To pokazuje bezcenne znaczenie historii problemu
dla dojścia do skutku wszelkiej historii filozofii; w historii problemów tkwi wartość, zgodnie z którą z różnorodności wszystkiego tego, co jest gotowe w materiale możliwego filozoficznohistorycznego badania w historii, zostaje wybrany
i ukształtowany specyficzny przedmiot, bezpośrednio widoczny, który musi być
w niej stale obecny, który stale musi być „filozoficzny”. Przedstawia ona tylko
postępowanie na wyższym poziomie: na podstawie antycypowanych ogólniejszych związków dodaje elementy doświadczenia do całości, z tym, że ten antycypowany związek z formy interpretującego ujęcia sensu przechodzi w świadomą formę systematycznego myślenia.
Niewątpliwie więc nastawienie problemowohistoryczne jest założeniem
wszelkiego filozoficznohistorycznego badania i nigdy dotychczas nie doszły do
skutku takie badania, w których nie była obecna jakaś forma wstępna. Dlatego
jest ono najstarszą formą historii filozofii; początki tej nauki u Platona w Fedo-
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nie i Sofiście zabiegają całkowicie o rzeczowe rozumieniu problemu, w Fedonie
o pojęcie przyczyny, w Sofiście – o jedność lub wielość zasad. Tam, gdzie Arystoteles dba o kwestie historyczne, problem jest tym, co tworzy związek, nigdy nie
indywidualność filozofa. Oczywiście to ograniczenie starożytności nie było kwestią samowolnego wyboru, kwestią metodycznego podejścia, ale wynikało z osobliwego stanowiska starożytności względem tego, co historyczne i indywidualne
w ogóle; dla ówczesnej świadomości teoretycznej bowiem te strony rzeczywistości pozostały w tle. Natomiast współczesna historia problemów wypływa ze
świadomej woli poszukiwania prawdy w jej historycznym rozwoju, a jej wynikiem jest świadomość filozoficzna. W porównaniu z antykiem, w tych sprawach
nieświadomym i naiwnie racjonalistycznym, filozofia współczesna wykształciła
swą metodę na podstawie wglądu w istotę filozoficznego pojęcia prawdy, która
nie dopuszcza żadnej wygodnej relatywizacji, żadnego historyzmu, ale historię
postrzega jako doświadczenie, bez którego wszelkie myślenie jest koniecznie
zubożone, na podstawie którego uświadamia sobie w pierwszym rzędzie swój
własny sens i treść, i może dotrzeć do samoświadomości. Jak dalece jednak to
filozoficzne pojęcie prawdy może wystarczać jako zasada wyboru warunków
historii?
Im większy będzie udział pojęcia prawdy u tego, kto przy wartościowo
określonym wyborze dochodzi do tego, co filozoficzne w historii, tym mniej
konieczne staje się to, co bez tego pojęcia w filozoficznej treści historii można
przyswoić za pomocą tak zwanej czysto filologiczno-historycznej metody. Jeśli
pominie się faktyczne wewnętrzne przenikanie historycznego, filologicznego
i filozoficznego sposobu rozważania, dzięki którym możliwe są tylko wyniki
w obszarze filozoficzno-historycznym, które właśnie w sensie naukowym są
zarówno filozoficzne i historyczne, a więc działanie każdej metody logicznie
rozpatrywane będzie oddzielnie, to historia problemu musi także wytworzyć
z siebie to, co historyczne, co koniecznie zawiera ona jako h i s t o r i a problemów, ponieważ wszystko, co zostaje znalezione poza jej metodą, ściśle biorąc
nie wchodzi do dziedziny filozofii. Czy może tak być? Teraz trzeba tego poszukiwać przy przyjętym zasadniczym rozdzieleniu. Nie chodzi tu o faktyczną pracę
naukową, która nazywa się historią problemu i jej wyniki, lecz o pytanie, czy nie
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jest tak, że we wszelkim problemowohistorycznym badaniu to, co historyczne
jest zasadniczo w jakiś sposób obecne, przynajmniej jako milczące założenie.
Wraz z określeniem wartości, do których zostaje odniesiony wybór tego, co
historyczne, nie określono jeszcze indywidualnego charakteru przedmiotu historycznego, od którego właśnie zależy różnica przyrodniczego i historycznego
tworzenia pojęć i sens specyficznie historycznego rozwoju. Jednakże co w obrębie historii problemu w ogóle można określić jako indywidualny charakter
przedmiotu? Znaczące zadanie zrozumienia całości indywidualnego systemu na
podstawie wszystkich jego duchowych źródeł i przedstawienia f i l o z o ficznego

ż y c i a (Bios), wcale nie wymaga dopiero historii problemu,

ponieważ zasadniczo jest mu przeciwieństwione, skoro chce napisać historię
myśli, a nie historię myślicieli. Jeśli jednak chce być h i s t o r i ą problemów,
musi te względne rozwiązania – rzeczowo dla filozofii nieistotne rozdzielenie –
pokazać w historycznym rozwoju; musi koniecznie przyjąć stopnie, a do teraz
jeszcze nie zrezygnowała z tego, aby wiązać to z nazwiskami filozofów. Gdyby
z tego zrezygnowała, rozwijałaby tylko możliwości dialektycznego rozdzielenia
problematyki w trakcie rozwoju, bez powiązania go z historycznymi konkretami,
to nadal dostarczałaby filozoficznej pracy, ale przestałby być historią. Jako taka
historia problemu musi koniecznie pozostać w relacji z formą i stopniem uświadomienia, w którym uwyraźniły się problemy w historii osób (także całe epoki
należy traktować jako takie). Pojęcie prawdy filozofii, które na podstawie idei
systemu problemów wnosi o historycznej wypowiedzi i którego sens nadaje się
do określenia, zasadniczo samo z siebie nie jest w stanie określić jasność i mętność, w których problem należy określić w stopniu historycznym. Tak jak możliwy sens wypowiedzi jakiegoś filozofa został zdeterminowany nastawieniem
problemowo-historycznym za pomocą systematycznego pojęcia prawdy, by tak
rzec – został odniesiony do współrzędnej, tak też ów sens potrzebuje teraz po
innej stronie innego zdeterminowania. W tym celu jednak historia problemu
musiałaby zasadniczo wykroczyć poza linię własnego procesu myślowego. Na
specyficznej dla niej linii pozostają ciągle płynne możliwości wyjaśnienia problemu, jak dalece filozof jest faktycznie świadomy prawdy; ponieważ spoglądanie od jednego filozofa do drugiego, połączenie m i ę d z y filozofami, stanowi
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właśnie nerw tego sposobu rozważania. Im bardziej konsekwentnie historyk
problemu uchwytuje właściwą podstawową myśl historii problemów, tym bardziej jest świadomy tego stanu rzeczy. Ponieważ świadomość, że właściwie historyczna praca w ścisłym znaczeniu ma miejsce w innym nastawieniu, daje mu
dopiero wolność wypracowywania rzeczowych konsekwencji wypowiedzi związanej z jej historycznym uwarunkowaniem, a tym samym także wyjaśnienia ich
historycznych konsekwencji. Wraz z tą wolnością współfilozofowania oraz namysłu i dalszego myślenia z wcześniejszymi myślicielami, powstaje dopiero swoisty ruch własny tej historii, który wychodząc od faktyczności historycznej się
z nią nie wiąże. Pomijając wysoką wartość dydaktyczną takiego sposobu rozważania z tej wolności może jedynie wynikać retrospektywny historyczny skutek.
Dzięki pozornie bezwzględnemu dalszemu myśleniu (Weiterdenken) problemów
aż do ostatecznych, najbardziej współczesnych konsekwencji, często ukazują się
znowu najbardziej niespodziewane odniesienia do innych historycznych faktów,
od których w ogóle nie wyszło rozważanie, które interpretując wyczerpująco
bezpośrednio, stwarzało trudności17. Redukcja do stopni uświadomienia odpowiadających warunkom historycznym jest całkiem możliwa na podstawie pracy
wstępnej historii problemów. Co jednak jest miarą każdorazowego uświadomienia problemu, druga współrzędna obok historii problemu, na której można
zmierzyć h i s t o r y c z n ą prawdę historii filozofii?
III.
Na podstawie powyższego wykluczone jest oczekiwanie rozwiązania tego
historycznego zadania historii filozofii na drodze jakiegoś bezpośredniego
uchwycenia wypowiedzi wcześniejszych filozofów przy pomocy nie-filozoficznych metod. Tylko na podstawie pojęcia filozofii, na podstawie całości jej pro17
Książka Hönigswalda Die Philosophie des Altertums. Problemgeschichtliche und systematische
Untersuchungen (München 1917) oferuje wiele niezwykłych przykładów; właśnie tam, gdzie wydaje się, że pozornie najbardziej wymyśla rzeczowe konsekwencje, w teorii sądu cyników, wyłaniają
się punkty nawiązania do późnoplatońskich problemów. Przecież także nastawienia, które sposobem ich uświadomienia są całkowicie obce filozofii starożytnej, znaczące rzeczowe odniesienia
mogą przedstawić w nowym świetle, na przykład, fenomenologicznym.
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blemów, tylko dzięki zmianie nastawienia historii problemów, cel ten można
osiągnąć, jeżeli w ogóle ma on leżeć w obszarze tego, co filozoficzne. Ba, myśl
systemowa filozofii musi być tu obecna jeszcze w inny sposób, niż w historii
problemów.
Jeszcze raz trzeba wyjść od podstawowego pytania, od rozumienia wypowiedzi wcześniejszego filozofa. Historia problemu dokonała już swego zaszeregowania wypowiedzi w kontekst problemowy, i chodzi o to, aby określić,
w jakim stopniu konsekwencje tej wypowiedzi, wynikające z systematycznej
struktury problemu, uświadamia sobie filozof, jak dalece logiczna sprawność
pojęć rozwinęła się już u myśliciela od możliwości do rzeczywistości. Nigdy nie
wkroczono na inną drogę dla oceny tej historycznej rzeczywistości, tzn. skuteczności pojęć, niż zbadanie, czy konsekwencje, jakie problem ma d l a n a s, zgadzają się z innymi wypowiedziami filozofa. Jeśli niektóre wnioski przeczą niedwuznacznym wypowiedziom filozofa, to możemy założyć, że nie stały się dla
niego jasne, a przynajmniej nie miały znaczenia, które naszym zdaniem im się
należy, że nie stały się s k u t e c z n e. Nie można więc odczytywać poszukiwanego stopień jasności jednostkowej wypowiedzi, ale jej wyjaśnienia możemy
poszukiwać tylko w kontekście innych wypowiedzi. W oparciu o jakie kryteria
można więc zmierzyć sprzeczność? Tylko to samo systematyczne pojęcie prawdy, które określa sądy historii problemu, może także przeprowadzić tę ocenę.
Wzajemne porównanie wypowiedzi, wzajemna korekta ich objaśnień wskazuje
na ideę pojmowania tej wcześniejszej świadomości w jej całości, jako systemu
wolnego od sprzeczności. System ten jest dostępny w etapach myślenia, które są
kierowane myślą systemową rozumiejącego, ale nie jest to sam system tego rozumiejącego, jest to historyczny, tj. w jego historycznym ucieleśnieniu unikalnego indywiduum, immanentny związek myśli, który każdej jednostkowej myśli
nadaje określony sens, zaś system ten jako taki może istnieć lub nie. W oparciu
o współczesną myśl systemową związek problemów polega więc na ich krytycznej izolacji, tak jak stanowi ją rozwój myślenia filozoficznego, tzn. odwijanie
powiązanych kompleksów w sobie. Wcześniej jednak ta izolacja nie istniała
w ten sam sposób; wcześniej problemy nie były tak podzielone, jak dzielimy je
dzisiaj na epistemologiczne i metafizyczne, etyczne i estetyczne; tym mniej były
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podzielone, im bardziej rozważanie zbliża się do czasów mitycznej „niewoli”
(Dilthey). Sens historii filozofii trwa bądź upada z myślą, że suma problemów
ciągle jest w jakiś sposób aktualna; że jeden lub drugi z tej sumy wpada do świadomości, ale to, co nie-aktualne także swim brakiem określa to, co aktualne
i przyczynia się do jego ukształtowania. Częściowo jeszcze w bardziej pierwotnej
łączności wynurzają się problemy, powstrzymują się, wspierają się wzajemnie
w swych konsekwencjach, pchają się na plan pierwszy, zostają zastąpione przez
inne – wyłania się nieskończona różnorodność połączeń, które jednak wszystkie
muszą zostać odniesione do ogólniejszego pojęcia systemu, skoro mają wejść do
naszej świadomości i w ogóle zostać zrozumianymi. Niewyczerpane zadanie
rozumienia systematycznych możliwości jako takich, otwiera się z tego punktu
widzenia systemu, który w porządku i izolacji problemów jest indywidualny,
w którym leżąca u podstaw idea jedności i całości ducha jest powszechnie ważna. Indywidualne systemy18, każdy pojęty jako jedność, tzn. pojęty jako połączony w jednej świadomości, przedstawiają zatem zasięg i treść wszystkiego tego, co
u poszczególnego filozofa należy uznać za świadome, a przeto odpowiadają także na konkretne pytania, które historia problemu musiała zostawić nierozstrzygniętymi. Do jednej współrzędnej problemowo-historycznego rozwoju dochodzi
teraz w systemie każdorazowych filozofów druga, w której mocną miarę uzyskuje poziom uświadomienia jednostkowego problemu. Zestawione razem odpowiadają tym systemom jako sumie tego, co było ważne dla poszczególnych filozofów, jak również formom uświadomienia; właściwością wszystkiego, co psychiczne jest bowiem to, że każda częściowa treść modyfikuje inną treść19. To,
Powtarzam, że system rozumiem jedynie jako związek, którego części określone są przez
całość. Dlatego myślę, że każdy problem może otrzymać odgraniczenie i określenie tylko ze strony
idei takiego systemu, takiego, jaki jest więc zawsze wyznaczony, jeżeli jest określony problem
w sobie.
19
Bez wchodzenia w specjalną metodologię historii filozofii, która przekracza ramy tego artykułu, trzeba krótko poruszyć jeden punkt. Nasuwa się, aby bardzo różną skuteczność i świadomą
rzeczywistość pewnych problemów i konsekwencji sprowadzić do wartości, które w jednostkowych osobowościach filozofów, związane są z tymi bądź innymi obszarami kultury (zob. R. K y n a s t: Intuitive Erkenntnis. Breslau 1919, s. 14 nn). Tak niezawodnie ten sposób rozważania jest
być może odpowiedni do nagłego rozjaśniania jednostronności systemów, tak niezawodnie jest on
możliwy dopiero wtedy, kiedy za pomocą systematycznego namysłu dominacja jednego lub dru18
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czym następnie jest tak zestawiona systematyczna treść świadomości filozofa, to
jedynie nazwałbym jego filozoficzną indywidualnością w sensie historii filozofii.
IV.
Sens tego nowego, nastawionego na historyczne ucieleśnienie zadania historii filozofii stanie się jasny w szczegółach wtedy, kiedy więc zostanie opisany
ich podwójny – historyczny i filozoficzny – rezultat. Fakt, że dopiero tu historia
filozofii otrzymuje swój historyczny przedmiot, ukazuje już ograniczenie udziału, który historia problemów ma w jego wytworzeniu. Na mocy historycznoproblemowej składowej, bez której nie można pomyśleć historii f i l o z o f i i,
przedmiot historii filozofii w ogóle – jako filozoficzny – jest oddzielony od bogactwa tego, co historyczne. Na mocy zaś innego zwrotu do historycznej indywidualności w sensie wyjątkowości, h i s t o r i a filozofii uważa swój przedmiot
za historycznie ważny. Czy to jednostkowa doktryna, przedstawiająca wkład do
historii problemu, czy to całość każdorazowej filozofii samej, na podstawie której zostaje jedynie ten wkład określony – obie muszą być określone na podstawie
takiego rozważania, muszą zostać utrwalone w oparciu o płynny ruch historii
problemów w swej specyficznej świadomości. Nie w taki sposób, jakoby historia
wyjaśniała te różne nastawienia w każdym punkcie jej specyficznej pracy, na
każdym szczeblu jej rozwoju, ale obecność tych właściwości każdego indywidualnego rozwiązywania problemów musi dopiero implikować potwierdzająca idea
indywidualnego systemu. Albo tak skierowane rozważanie musi być założone,
albo zawsze może ono być potwierdzająco dokonane na wypowiedzi założonej
jako historyczna. Dopiero w ten sposób historia problemu koncepcji rozwoju
może nadać charakter historii, jeśli poszczególne szczeble, niezdegradowane do
giego szeregu myślowego zostaje poznana i adekwatnie opisana dzięki zestawieniu z miarą oceniającego podmiotu. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy w relacji do innego podziału wartości, wymaga
albo tylko powtórzenia tego, co już wyjaśnione przez nastawienie do indywidualnego systemu,
o ile każdemu ze składników będzie towarzyszyć specyficzna wartość, albo ustalenia szczególnej,
nadrzędnej wartości do z a k ł ó c e n i a równowagi. Tym samym rezygnuje się zasadniczo
z możliwości filozoficznego tj. systematycznego wyjaśnienia, i dociera do bardzo odmiennego
podejścia, do „psychologii światopoglądów”, tak jak jest ona możliwa i konieczna jako samodzielne zadanie obok tu przedstawionych (zob. tak zatytułowaną pracę J a s p e r s a, Berlin 1919).
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nieokreślonych szczebli wstępnych20, mają wypełnić podwójnego sens historycznego rozwoju: posiadać zarazem wartość własną i odniesienie do rozwoju określającej wartości, który jest zawarty w systematycznym pojęciu prawdy. Ale to
odniesienie wartości, dopóki rozumiane są stopnie historycznej wyjątkowości,
nie oznacza wyprowadzenia historii z leżącej poza nią metafizycznej zasady,
która byłaby bezpośrednio ujmowalna w dialektycznym rozwoju.
Historyczna przemiana systematycznego, zorientowanego na problemy
rozważania w poznanie każdorazowego systemu wprawdzie wystarczy zgodnie
z samą ideą i dla swej metody nie musi uzyskać żadnego poparcie z zewnątrz,
tym bardziej, im bardziej w filozofii, która ma być ujęta dochodzi do skutku
myśl systemowa. Jednakże musi się ona rozejrzeć za pomocą w przypadkach,
gdy niezbędny do dalszego filozofowania i współfilozofowania materiał przekazany jest fragmentarycznie albo też wypowiedzi filozoficzne, których sens mazostać wyjaśniony, istnieją w niesystematycznej formie. Dla obu sytuacji oczywiste
przykłady przedstawia filozofia starożytna, jednakże każdy językowy ubiór jest
z konieczności obciążony elementami niesystematycznymi, i jakkolwiek niewielkie szanse realizacji ma myśl o zastąpieniu pojęć filozoficznych stałymi znakami,
to jednak zamiar ten najlepiej pokazuje, o czym jest tu mowa: o wszystkim tym,
co w każdym dziele filozoficznym nie jest właśnie jednoznacznym znakiem pojęcia. Właśnie dlatego filozofia jako istota „ducha”, świadomości kulturowej, co
do formy i treści pozostaje w ścisłym związku z tą kulturą, która zobiektywizowała się w języku, sztuce, moralności, religii, praw itd.; z żywotnej naoczności
tej kultury może więc wyrosnąć istotne wyjaśnienie i potwierdzenie dążenia,
zawładnięcia ś w i a d o m o ś c i kulturowej danego czasu. Obok najważniejInaczej marburczycy: według nich Platon i Kant w najgłębszym sensie faktycznie myśleli
tylko to, co dziś w kategoriach szkoły m a r b u r s k i e j stanowi krytyczną filozofię. Dlatego
krytycznej filozofii najlepiej można się nauczyć od tych dwóch filozofów, zaś w najlepszym wypadku można przyznać, że wszyscy inni filozofowie w ciemny i zawiły sposób krążyli wokół tej
samej myśli, jedynie coraz wyraźniej odgraniczając prawdziwy sens filozofii przez jej cień. Nie
Heglowska teza i antyteza, obie uprawomocnione pomagające dopiero razem wykształcić następny
poziom przejrzystości, lecz zagadkowe nieporozumienia polegające na indywidualnej niezdolności
filozofa, na długi czas zaciemniają światło mogące już jasno świecić, dopóki nie zostanie w końcu
odkryta jedna, prawdziwa metoda, która przywróci ciągłość rozwoju na sposób w czasie płynącego
podziemnego prądu.
20
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szej dla historii filozofii relacji między filozofami, obok udziału w wyjaśnieniu
problemów występuje zewnętrzna zależność, która ujawnia się w terminologii21;
jednakże z powodu odniesienia filozofii do nauk szczegółowych także i c h
terminologia ma na nią wpływ, tym większy, im ściślejsza jest więź nauki i filozofii22. Oczywiście filozofii zorientowanej na filozoficznym sensie także tutaj
przysługuje ostatnie słowo, ponieważ ponad w każdej chwili możliwymi, wraz
z postępem pojęciowego rozwoju nieuniknionymi znaczeniowymi zmianami
i dyferencjacjami, wyjaśnienia udzielić może tylko systematyczny namysł, jak
został on naszkicowany powyżej, jako istota wszelkiej interpretacji i wykładni
(s. 17). Głębiej w treści twierdzeń wnika bezpośrednie działanie samego języka;
w słowach tkwi ogromna ilość połączeń znaczeniowych, często bardzo złożonych jedności sensu, których działanie filozof doświadcza tym bardziej, im bardziej na podstawie własnego języka poszukuje dopiero zbudowania terminologii,
jak to było na przykład u Platona. Za pośrednictwem języka najbardziej bezpośrednio wpływa na tworzenie pojęć filozoficznych charakter narodu, a zainteresowanie, jakie okazywali językowi filozofowie od Heraklita aż do Leibniza
i Fichtego, jest stosownie do tego uzasadnione. Dlatego też przynajmniej dawna
filozofia nie może zrezygnować z pomocy filologii w interpretacji filozoficznego
sensu – całkowicie abstrahując od najbardziej istotnych prac przygotowawczych;
jeśli pokazuje ona różne obszary kulturowe w tym związku, w jej pierwszym
etapie świadomości w języku i micie, sztuce i retoryce, to właśnie przy podstawowym ujęciu filozofii, którego historyczna praca leży w prostolinijnej kontynuacji metody filologicznej, jak to już zapowiadała powyższa analiza interpretacji.
Tym samym historia filozofii podpada pod osobliwy stosunek do historii kultury, który chociaż będzie poruszony w punkcie wyrażającym wyraźnie samodzielność zadania filozoficznohistorycznego względem historii kultury. Wszelka
historia kultury opiera się przede wszystkim na jakoś zachowanych wytworach
kultury, na literaturze i sztukach plastycznych, na wszystkich pozostałościach
Ważne ustalenia ułatwia właściwie rozumiany termin dotyczący sensu „możliwego” doświadczenia; por. A. R i e h l: Der philosophische Kritizismus. Geschichte und System. Bd. 1: Geschichte des philosophischen Kritizismus. 2. Aufl. Leipzig 1908, s. 15.
22
Dla filozofii greckiej ogromne znaczenie miał język matematyki i medycyny.
21

Julius Stenzel

420

poprzedniego życia. Sami możemy je jeszcze częściowo rozważać, mogą na nas
oddziaływać, tak jak – widocznie – wpływały na ludzi dawniej. W ten sposób
historia kultury uzyskuje pewną obiektywność wobec jedynego odtworzonej
świadomości wcześniejszych filozofów. Faktycznie dystans tego, co my i wcześniejsze narody odczuwamy jako skutek tych obiektywnych świadectw, jest zwykle znacznie większy, niż się powszechnie przypuszcza; to z kolei prowadzi do
całkowicie błędnej perspektywy, w oparciu o którą powstaje całkowicie zniekształcony obraz dawnej świadomości kulturowej. W ten sposób powstało np.
klasycystyczne, sentymentalne ujęcie hellenizmu. Łatwo o wrażenie, które dzisiaj – kiedy sztuka i religia są całkowicie oddzielone – budzą dzieła sztuki greckiej, zrównania, które sami Grecy mieli w tym czasie. W każdym razie tamta
jedność sztuki i religii może stanowić przyczynę tego, że sztukę jedynie w zupełnie uwarunkowanym znaczeniu Grecy w ogóle odczuwali jako samą wartość.
Odzwierciedleniem tych poglądów jest grecka f i l o z o f i a sztuki, np. osobliwe przesunięcia punktu ciężkości i krzyżowania się motywów, które znajdujemy
w filozofii platońskiej tam, gdzie jest mowa o pięknie; zrozumienie tego będzie
zawsze ważnym zadaniem nie tylko dla filozofii, ale także dla całej świadomości
kulturowej Greków.
Na podstawie tej pobieżnej wskazówki winno się wyjaśnić tylko tyle, że we
wzajemnym stosunku między historią kultury i historią filozofii, ta ostatnia nie
jest tylko przyjmującą; jest ona również nadającą właśnie dzięki swemu systematycznemu charakterowi, tak jak został on rozwinięty w ostatniej części także
w odniesieniu do historycznego zadania filozofii w szczególnej metodzie obok
problemu historii. Teraz należy więc rozważyć wzajemny stosunek obu metod
między sobą i do myśli systemowej w ogóle, a tym samym także filozoficzne
znaczenie tamtych „historycznych” historii filozofii.
V.
Zdawać się może, że wraz z pojęciem indywidualnego systemu winno się
zalecić nowy sposób rozważania, który, o ile polega na podstawowym pojęciu
tego, co systematyczne, na podstawowym pojęciu jedności problemów, jest filo-
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zoficzny – a jednak nie jest historią problemów. Wobec tego akcentowanie tej
rysy badań filozoficzno-historycznych nie oznaczałaby nic innego, jak myślową
izolację nastawienia, które obok problemowo-historycznego w ścisłym sensie
jest co najmniej implicite obecne wszędzie tam, gdzie jest realizowana historia
filozofii jako nauka, wszystko jedno czy z filozoficznego czy też z filologicznego
punktu wyjścia. Oba nastawienia, systemowo-historyczne i problemowohistoryczne, warunkują się wzajemnie, są bez siebie niemożliwe i jak kartka
i okładka wyłaniają razem historię filozofii jako jedność, której mogą dopiero
zadośćuczynić dwa pojęcia ważności, a mianowicie filozoficzne i historyczne.
Ponieważ historii problemu stanowi przy tym 

∨ , o ile bez niej nie

można mówić w ogóle o żadnym filozoficznym przedmiocie, może – jest to
kwestia terminologii – objąć całą historię filozofii w szerokim znaczeniu. Preferuję, historię problemów w ścisłym sensie postrzegać jako nastawienie, które
wprowadziła jako nowe wobec samej historii. Historia problemu w tej zasadniczej izolacji, tzn. nastawiona na problemy, musi jakoś utrwalić różne szczeble,
musi wiedzieć, o jakich historycznych formach problemu mówi, kiedy pisze
swoją historię; jednakże tamto inne zbadanie świadomości indywidualnych systemów zakłada odwrotne myślowe połączenia, które od dzisiejszej formy problemu prowadzi do formy problemu wcześniejszego filozofa. Oba nastawienia
polegają na systemie – nie w przezwyciężonym sensie spełnionej jedności wiedzy, lecz pytania, wiedzy o zakresie i treści tego, o co można i trzeba rozumnie
pytać – na podstawie czego można dopiero uchwycić sens jednostkowego problemu, pojęcie systemu, jak jest ono dane wraz z filozofią i nierozerwalnie z nią
związane. To samo pojęcie systemu, kiedy myślimy historycznie, musimy przyznać każdemu prawdziwemu filozofowi przeszłości, a sumę świadomego duchowego życia starać się zrozumieć jako jedność. Rzeczywistość życia duchowego musi być uchwycona tylko jako prawda, i możemy się uczyć tylko o tym, co
prawdziwe. Historia filozofii nie musi pokazywać, że prawdopodobnie nasza
filozofia także jest fałszywa, ponieważ takie były wcześniejsze filozofie, ale odwrotnie – musi pokazać, że musimy i powinniśmy poszukiwać ważnego porządku problemów, ponieważ w historii tego dążenia tkwi ożywcza siła napędowa
wszelkiego myślenia, gdyż we wzajemnie warunkującym się kontekście proble-
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mów w każdym wielkim systemie prawda ukazuje się z nowej strony. Nie z tych
względów opłaca się studium, że ten albo tamten kawałek przypadkowo izolowany między innymi „fałszywymi”, zdaje się pozwalać na upodobnienie do nowoczesnego twierdzenia, ale dlatego, że tamten wcześniejszy system jako jedność w osobliwym oświetleniu i odcieniach pokazuje nam rozumiane problemy,
które również poruszają nasze myślenie, i w ten sposób nasze pojęcie pozwala
także wyjaśnić i wzbogacić na podstawie jednostkowego problemu w rozważaniu
problemowo-historycznym23.
U podstaw naszego myślenia, czy o tym wiemy, czy nie, leży pełnia tego, co
pomyślane, które istnieje w historii. Skoro rozumiemy tę historię, to rozumiemy
nasze myślenie, ale też w przeciwieństwie do tego wnosimy problemy zawieszone w naszym myśleniu, treść naszego rozumu, wnosimy siebie w systematycznej
jedności w świadomości, a zatem przeciwnie, tworzymy narządy, które pomagają
określić myślenie tego, co wcześniejsze wobec określenia naszej świadomości,
pomagają zrozumieć wewnętrzne, rzeczowe odniesienia w stosunku do naszego
myślenia. Każdy postęp w zróżnicowanym ujęciu w jednym obszarze oznacza
taki sam postęp w drugiem. Dlatego też praca historii filozofii jest równie nieskończona, jak praca filozofii. Każdy czas pełnię tego, co historyczne musi
„przetłumaczyć” na s w ó j język, na te pojęcia, które odpowiadają jego własnym
systematycznym dyferencjacjom; ale stary „tekst” wciąż na nowo staje się nowym
tekstem, i wywleka na światło dzienne dotychczas ukryte strony, których uchwycenie i wyrażenie nie było możliwe wcześniej. Przeniesienie do nowych myśli
może łatwo przedstawić komplenty kontekst, mogą zniknąć sprzeczności, to, co
jednostkowe można łatwiej dołożyć do całości. Oczywiście możliwy jest również
wypadek odwrotny, że mianowicie zrozumienie jest dla filozofa utrudnione, że
23
Właśnie to wydaje się być stanowiskiem decydującym o wartości marburskiej interpretacji
Platona: nie dlatego, że przynosi ona pojęcie poznania Platona, ale właśnie dlatego, że bez wątpienia izoluje odpowiadające mu rysy filozofii Platona, to jej zasługa co do idei jest niehistoryczna,
chociaż odegrała tak znaczącą rolę w historycznym badaniu filozofii greckiej. Motyw epistemologiczny jest silny u Platona, ale jest on dobrze wyważony z osobliwymi związkami, ukazującymi się
znowu na nowo dzięki nowym teoriom, tak iż można uzyskać nieskończenie bogatszą filozoficzną
treść z filozofii Platona. Jednakże marburskie badanie ujęte jako historia problemu poznania
stanowi mocny dowód wyżej ciągle akcentowanego historycznego znaczenia historii problemów.
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świadomość naukowa jakiegoś czasu nie może znaleźć jakiejkolwiek łączności
z nim. Zrozumienie podstawy tych dwóch zjawisk, oznacza w każdym czasie
ważny element naukowej samowiedzy.
Jednakże ta ścisła relacja filozofii do jej historii wcale nie oznacza jakiegoś
niesystematycznego relatywizmu. Właśnie poszerzenie horyzontu, który więc
historia ducha stara się włączyć do świadomości współczesnej, pozwala przezwyciężyć czasowe ograniczenia punktów widzenia, które są specyficzne dla każdej
epoki. W każdym czasie na plan pierwszy wysuwają się określone aspekty możliwej świadomości kulturowej i w ten sposób modyfikują ogólny obraz duchowej
treści. Tak było zawsze, i różne stany równowagi problemów, które w tezie,
antytezie i syntezie znajdują się w znacznie bogatszej interakcji, niż dialektyka
w sensie Heglowskim mogła kiedykolwiek uchwycić rozwój ujmując go w prawo, upoważniają retrospektywną świadomość historyczną do tego, aby wznieść
się ponad ograniczoność s w e g o czasu i uchwycić myśl całości filozofii, próby,
która w niewielkim stopniu się powiedzie na podstawie samej świadomości teraźniejszości. Także wielcy twórcy zawsze mogą zaczynać swoją pracę z gestem
uwolnienia się od brzemienia tego, co historyczne w ich systematycznej sprawie
– filozofia nie jest przecież skazana na wieczne, utrudniające jej postęp rozpoczynania od nowa, ponieważ właśnie w autorefleksji rzeczywiście twórczego
filozofa dochodzi do najczystszego wyrażenia suma tego, co historyczne, czego
wynik ona stanowi. W ten sposób istotnie stosunek filozofii do jej historii jest
inny niż stosunek innych nauk, np. matematyki do niej.
Właśnie jeśli filozofia to, co historyczne pojmuje metodycznie jako to, co
historyczne, to jest zabezpieczona przed jakimkolwiek historyzmem, ponieważ
to, co historyczne nie jest czymś, co byłoby w jakiś sposób skończone, istnieje
ono tylko dla systematycznej świadomości. Jeśli natomiast właściwie rozumie
ona to, co systematyczne, a nie jako coś szybko zastygłego, jako hodowlę obcą
gruntowi historii, lecz wraz z jej historycznymi korzeniami, to zamiast słyszeć
tylko własne echo z historii, czyści i wzbogaca to, co systematyczne w tym, co
historyczne. Utrzymanie żywym tego wzajemnego stosunku między systemem
a historią, jest filozoficznym zadaniem historii filozofii. W opisanym tu znacze-
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niu, jest ona metodycznie odgraniczoną dyscypliną filozoficzną obok historii
problemów i historyczną – obok filologii.
Tłumaczył Andrzej J. Noras

