Rada redakcyjna:
Mira Czarnawska (Warszawa), Anna Grzegorczyk (Poznań),
Jerzy Kopania (Białystok), Andrzej Noras (Katowice), Teresa Pękala (Lublin)
Recenzent tomu:
prof. Jerzy Kopania

Redakcja:
Joanna Usakiewicz, Sławomir Raube
Korekta:
Zespół
Projekt okładki i strony tytułowej:
Tomasz Czarnawski
Skład komputerowy:
Stanisław Żukowski
ADRES REDAKCJI:

Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
e-mail: smraube@wp.pl
ISSN 0860 – 4487

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15–097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, tel. 857457120
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl, e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
Druk i oprawa: „QUICK-DRUK” s.c., Łódź

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
JACEK SURZYN: Jana Dunsa Szkota pytanie o metaﬁzykę . . . . . . . . . . . . . .
TOMASZ KUBALICA: Marburska krytyka poznania jako odbicia . . . . . . . .
PRZEMYSŁAW PARSZUTOWICZ: Marburska ﬁlozoﬁa krytyczna wobec
psychologizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAROL JASIŃSKI: Czy wolność człowieka jest absolutna? Punkt widzenia
liberalizmu klasycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARTOSZ ROZBICKI: „Zmiana sposobu życia” jako efekt ﬁlozofowania –
w nawiązaniu do hermeneutycznych ideii ﬁlozoﬁi . . . . . . . . . . . . . . . .
KATARZYNA KRASUCKA: Biesy Fiodora Dostojewskiego jako wykład
reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych
XXIII
Białystok 2011

JACEK SURZYN
(Katowice)

JANA DUNSA SZKOTA PYTANIE O METAFIZYKĘ

Obraz scholastycznej metaﬁzyki prezentowany powszechnie w podręcznikach
do historii ﬁlozoﬁi mieści się w schemacie zdominowanym przez zwolenników koncepcji Tomasza z Akwinu. Bez wątpienia w XIX-wiecznej neoscholastyce nastawienie na metaﬁzykę Tomasza z Akwinu (lub szerzej na szkołę tomistyczną) dało
w rezultacie charakterystyczny opis metaﬁzyki Akwinaty – z centralnym zagadnieniem istnienia (esse) – jako szczytowego osiągnięcia w dziejach ﬁlozoﬁi. Wedle
tego poglądu do czasów Tomasza metaﬁzyka się „rozwija”, w dalszej kolejności
w koncepcji Doktora Anielskiego osiąga swe apogeum, a po Tomaszu następuje
jej regres z charakterystycznym dążeniem w stronę „esencjalizacji” problematyki
metaﬁzycznej 1. Pogląd taki mocno determinuje sposób ujęcia i rozumienia odmiennych i alternatywnych wobec Akwinaty koncepcji metaﬁzycznych XIII-wiecznych scholastycznych mistrzów. Szczególne znaczenie odgrywa tu propozycja Jana
Dunsa Szkota, którego niemal klasycznie wymienia się w pierwszym rzędzie w gronie oponentów metaﬁzyki Tomasza, a co więcej, jako tego, który pierwszy „pobłądził” w metaﬁzyce sprowadzając ją do jałowych dyskusji nad istotą, zapominając
o fundamentalnej roli istnienia 2. Co bardziej radykalni tomiści bezapelacyjnie

1 Pogląd taki głosił E. Gilson (zob. jego Byt i istota, Duch ﬁlozoﬁi średniowiecznej, czy też
choćby Historię ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej w wiekach średnich). W Polsce przedstawicielem takiego myślenia był M. A. Krąpiec, a jest środowisko związane z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim. Zwolennikiem decydującego znaczenia Tomasza z Akwinu dla całej metaﬁzyki był
także S. Swieżawski.
2 Warto przywołać w tej materii M. A. Krąpca: „(...) główny nurt ﬁlozoﬁi europejskiej nie
poszedł za oczywistym (i zarazem rewolucyjnym) rozumieniem św. Tomasza, ale raczej poszedł
drogą wskazaną przez Jana Dunsa Szkota, który w problematyce rozumienia bytu dość gwałtow-
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przyjmują, że u Tomasza z Akwinu metaﬁzyka osiągnęła najwyższe stadium, a po
nim stopniowo narastał proces jej upadku: „(...) als Stationem der Abirrung,
ja des Verfalls” 3.
Nie sposób jednak zgodzić się z takim stanowiskiem. Na pewno ﬁlozoﬁa Tomasza z Akwinu musi zająć godne miejsce w arystotelesowskim modelu metaﬁzyki
w XIII wieku 4, a nawet w całej historii ﬁlozoﬁi. Zarazem wszak należy docenić
inne próby metaﬁzyczne tego okresu scholastyki, w tym przede wszystkim tak
krytykowaną przez tomistów koncepcję Jana Dunsa Szkota. Można założyć, że
Szkotowa metaﬁzyka stanowi godną alternatywę dla metaﬁzyki Tomaszowej, choć
– co trzeba mocno podkreślić – wcale nie sytuuje się w tak ostrej opozycji względem rozwiązania Akwinaty. Oddziaływanie myśli Szkota widać w wiekach późniejszych, jego intuicję metaﬁzyczną odnaleźć można u F. Suareza, Ch. Wolﬀa,
a także I. Kanta 5.
Novum Szkotowego podejścia do metaﬁzyki w dużym uproszczeniu polega na
tym, że bardzo wyraźnie zapytuje on o warunki jej możliwości. Dało to w rezultacie
dwa doniosłe z perspektywy późniejszego rozwoju metaﬁzyki rozstrzygnięcia w jej
obrębie. Mianowicie Szkot ujął metaﬁzykę z perspektywy transcendentalnej, to
znaczy rozumiał ją jako naukę transcendentalną, ponadto, ugruntowanie takiej
metaﬁzyki wynikało z przeprowadzenia „krytyki rozumu” 6.
Uważa się, że teoria transcendentaliów jest zasadniczą częścią – jeśli nie całością – metaﬁzyki Jana Dunsa Szkota 7. Sama metaﬁzyka jawi się u niego jako
„nauka transcendentalna”, czyli wiedza na temat transcendentaliów, co chyba

nie przeciwstawił się Tomaszowi (...). W rzeczywistości w tym kierunku ﬁlozoﬁcznego myślenia
z samego „królestwa” pozostała jedynie nazwa, częstokroć pusta, gdyż teren dawniej uprawiany
przez tę „królową”, poczęły uprawiać nauki szczegółowe”, M. A. Krąpiec, Jana Dunsa Szkota
koncepcja bytu; w: tegoż, Byt i istota, Dzieła XI, Lublin 1994, s. 167–168.
3 L. Honnefelder, Scientia transcendens: Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität
in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus – Suárez – Wolﬀ – Kant –
Peirce), Hamburg 1990, s. XI.
4 Wyczerpujące studium na ten temat zob.: A. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik? Die
Diskussion über Gegenstand de Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert. Texte und Untersuchung, Leiden–Köln 1965.
5 L. Honnefelder, dz. cyt., s. XI.
6 Pojęcia te w odniesieniu do metaﬁzyki Szkota stosuje L. Honnefelder (zob. tegoż, dz. cyt.,
s. XIII). „Krytykę rozumu” – Vernunftkritik przeprowadza Szkot w Prologu i 3 Dystynkcji
komentarzy do Sentencji Piotra Lombarda (dotyczy to zarówno wykładów oksfordzkich, jak
i paryskich). Zob. szerszy wywód Szkota w: Ordinatio (dalej cytowane jako Ord.) I, d. 3, p.1,
q. 1–3 (III/1, 85–156). Ogólna uwaga odnośnie do dzieł Szkota: wszystkie jego teksty cytuję
według edycji krytycznej G. Laurioli: Ioannes Duns Scoti Opera Omnia (editio minor). A cura
di Giovanni Lauriola. Editrice Alberobello 1998–2001, vol. I–III. W nawiasie podaję identyﬁkację
do tego wydania według klucza: cyfra łacińska – numer tomu, cyfra arabska – numer części tomu,
liczba po przecinku – numer strony).
7 Zob. A. B. Wolter, The Transcendentals and Their Function in the Metaphysics of Duns
Scotus, New York 1946, s. 176.
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po raz pierwszy zostało tak mocno podkreślone w historii ﬁlozoﬁi 8. Najważniejszą kwestią tak rozumianej metaﬁzyki jest jej odniesienie do naturalnej teologii,
innymi słowy, odpowiedź na pytanie, co w sensie ścisłym i właściwym będzie
przedmiotem transcendentalnej metaﬁzyki? W gruncie rzeczy, problem sprowadzał się tu do wyboru między dwoma w czasach Szkota obowiązującymi stanowiskami odwołującymi się do arabskich myślicieli: Awicenny i Awerroesa. Awicenna
przyjmował, że przedmiotem metaﬁzyki jest byt w najbardziej totalnym ujęciu:
to znaczy byt jako byt (ens inquantum ens). Awerroes z kolei twierdził, że przedmiotem metaﬁzyki jest Bóg, oraz czyste inteligencje. Zadanie, które stanęło przed
Szkotem polegało zasadniczo na wyciągnięciu konsekwencji wynikających z przedstawionych stanowisk i na dokonaniu ostatecznego wyboru jednego ze stanowisk.
Problem metaﬁzyki podejmuje Szkot z perspektywy historycznej, a podstawowym
zagadnieniem jest według niego próba określenia stosunku Boga do przedmiotu
pierwszej ﬁlozoﬁi. Kwestia ta poruszana jest przez Szkota w kontekście dyskusji
stanowisk wspomnianych arabskich myślicieli 9, spróbujmy jej się zatem przyjrzeć.
Po pierwsze. należy podkreślić, że Szkot nie starał się określić, dlaczego Bóg
nie może być przedmiotem metaﬁzyki, lecz postępował odwrotnie – starał się
wykazać, w jaki sposób Bóg mógłby stać się przedmiotem metaﬁzyki. W grę więc
wchodziło nie odseparowanie metaﬁzyki-ﬁlozoﬁi od teologii-wiary, ale przeciwnie
– właśnie znalezienie ścisłego związku między nauką o bycie i nauką o Bogu 10.
Szkot dostosował do tego specyﬁczny sposób argumentacji. W pierwszym rzędzie
zależało mu na tym, by pokazać słabości i błędy stanowisk zarówno Awerroesa,
jak i Awicenny (choć w odniesieniu do tego ostatniego będzie raczej chodziło
o pewną modyﬁkację jego koncepcji, w ogólnych zarysach bowiem Szkot przyjmie
ustalenia Awicenny), w dalszej kolejności dopiero podjął zasadniczą kwestię ujęcia
Boga jako przedmiotu metaﬁzyki 11.

8 Porównaj dwa fragmenty z Komentarza do Metaﬁzyki: „(...) igitur necesse est esse aliquam
scientiam universalem, quae per se consideret illa transcendentia, et hunc scientia vocamus
Metaphysicam, quae dicitur a meta, quod est trans et physis scientia, quasi transcendens scientia,
quia est de transcendentibus” (Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis (dalej cyt.
jako QSMet.) prol., n. 5 (I, 5)); „De isto autem obiecto huius scientiae, osteasum est prius, quod
haec scientia est circa transcendentia” (tamże, n. 10 (I, 7)).
9 Znaczące jest postawienie całego problemu w Komentarzu do Metaﬁzyki: „Utrum subiectum
metaphysicae sit ens inquantum ens sicut [ens] posuit Avicenna, vel Deus et intelligentiae, sicut
posuit Commentator Averroes” (QSMet. I, q. 1, n. 3 (I, 8)). Por. A. Zimmermann, dz. cyt.,
s. 243.
10 „...videndum est de principali proposito, quomodo scilicet Deus potest esse subiectum metaphysicae”; QSMet. I, q. 1, n. 37 (I, 23).
11 „Tenendo quod Deus sit hic subiectum, aliter est ponendum quam poni Averroes (...). Primo
enim ostendetur quomodo peccavit Averroes et Avicenna in opinionibus suis. Secundo dicetur
modus quo Deus potest poni subiectum in metaphysica”; QSMet. I, q. 1, n. 32 (I, 21). Taki
sposób ujęcia problemu wywołuje pewne zamieszanie przy próbie przedstawienia stanowiska
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Kierując się takimi przesłankami, zdaniem Szkota, stanowisko Awerroesa wydaje się niemożliwe do utrzymania, gdyż nie jest właściwie niczym innym, jak
podporządkowaniem metaﬁzyki ﬁzyce, ponieważ – według Komentatora – istnieje możliwość naturalnego poznania istoty Boga i przeprowadzenia w obszarze
ﬁzyki dowodu na Jego istnienie 12. Dlatego – jak podkreśla Szkot – aby nie podporządkowywać metaﬁzyki ﬁzyce i jednocześnie utrzymać możliwość określenia
Boga jako przedmiotu metaﬁzyki, należy postąpić inaczej, niż uczynił Awerroes.
Przede wszystkim wyraźnie trzeba wskazać, że Bóg nie jest uchwytny w naturalnym poznaniu pod względem swej istoty, to znaczy, posługując się terminologią
Szkota, nie jest poznawalny propter quid 13. W rezultacie, ani o Bogu, ani o wszelkich inteligencjach nie sposób uzyskać wiedzy bezpośrednio odnoszącej się do ich
istoty, a więc takiej, która jest najbardziej pożądana.
Jak Szkot uzasadnia powyższe? Czyni to wskazując, że zarówno Bóg, jak
i inteligencje nie są dane w jednoznaczny sposób, czyli o inteligencjach i Bogu nie
sposób mówić w sensie jednoznacznym, co z kolei wyklucza możliwość ujęcia ich
w jednej nauce 14. Gdyby było inaczej, wówczas metaﬁzyka miałaby dwa przedmioty, co oczywiście jest niemożliwe, rozbijałoby bowiem w ogóle jej jedność jako
wiedzę. Należy więc szukać innego jej przedmiotu, którym nie jest Bóg 15, choć
Szkota – a raczej drogi do ostatecznej konkluzji odnośnie przedmiotu metaﬁzyki. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Szkot, jak cała ówczesna tradycja scholastyczna, uznawał za przedmiot
metaﬁzyki byt. Jednocześnie bytem pierwszym i najdoskonalszym był Bóg, zatem nauka o bycie
w najszerszym wymiarze jest nauką o Bogu, a więc teologią. Aby właściwie zrozumieć tutaj
Szkota, należy wyraźnie oddzielić to, co znajduje się w jego dziełach ﬁlozoﬁcznych, czyli przede
wszystkim w wcześniejszym (w stosunku do prac teologicznych) Komentarzu do Metaﬁzyki, od
zawartości dzieł teologicznych: Ordinatio, Reportatio i Lectura. W każdym z nich inaczej rozłożone są akcenty i właściwie można powiedzieć, że myśl Szkota ewoluowała ku coraz wyraźniejszej
krytyce stanowiska Awerroesa i przyjmowaniu poglądu Awicenny. Ową trudność w odczytaniu
Szkota zauważył już Hugo Cavellus, który w Scholium do dzieł Szkota pisze na temat stanowiska
mistrza następująco: „Ad dubium sextum disputat, quo modo esse primitatem esse, demonstrare
passione communem simplicem de subiecto et altrem partem passionis disjunctae, cuius modi
est respectu entis, primum vel non primum, certe quae in hoc quaestione tradit Doctor, videntur
humanum ingenium superare” (Hugo Cavellus, Scholia IX; w: Ioannis Duns Scoti Opera Omnia,
ed. Vivès, Paris 1891–1895, VII. 35a. Podaję za: J. Owens, Up to What point is God Included in
the Metaphysics of Duns Scotus?, „Medieval Studies” 10 (1948), s. 163, przypis 2). Znamienne
jest szczególnie ostatnie zdanie Hugona (w moim tłumaczeniu): „Jest pewne, że to, co czyni
doktor w tej kwestii, przekracza zdolności ludzkie”. Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 244.
12 „Aliter videtur commentatur respondere (...) quod Deum esse non ostenditur nisi in scientia
naturali (...)”, QSMet. I, q. 1, n. 6 (I, 10). Zob. co piszą na ten temat: A. B. Wolter, dz. cyt.,
s. 178; E. Gilson, Avicenne et le point de départ de Duns Scot, „Archives d’Histoire doctrinale
et littéraire du moyen âge” II, 1927, s. 98.
13 Zob. QSMet. I, q. 1, n. 11 (I, 12).
14 „Item contra Commentatorem, Deo et intelligentis non videtur esse aliquid commune uni-

vocum, quia tunc illud in eis distingueretur diﬀerentiis, et ita Deus posset deﬁniri. Igitur non
potest una scientia esse de Deo et de intelligentiis ut de subiecto, quia una scientia est unius
generis”; QSMet. I, q. 1, n. 12 (I, 12). Por. A. Zimmerman, dz. cyt., s. 245.
15 „Item aliud subiectum ponendum est in metaphysica (...). Non igitur Deus, quia non possunt
esse duo prima subiecta eiusdem scientiae”; QSMet. I, q. 1, n. 11 (I, 12).

JANA DUNSA SZKOTA PYTANIE O METAFIZYKĘ

9

wcale nie oznacza to, że metaﬁzyka zupełnie nie odnosi się do Boga. Pytanie dotyczy tu jednak przedmiotu pierwszego i w tym znaczeniu na pewno nie jest nim
Bóg, pozostaje wszak przedmiotem metaﬁzyki w innym znaczeniu, to znaczy jako
najdoskonalszy, pierwszy byt, do którego dochodzi tego typu wiedza – jak określa
to Szkot – w najdoskonalszy sposób, który jej przysługuje 16.
Bez wątpienia wykazanie, że Bóg jest przedmiotem metaﬁzyki, staje się właściwie niemożliwe, można wszak rozpatrywać, czy nie jest On zasadą i źródłem
tego, co będzie jej przedmiotem. Problem ten odnosi Szkot do Arystotelesowego
twierdzenia o tym, że każdy przedmiot jakiejkolwiek nauki zawiera w sobie właściwe zasady i części, które najczęściej rozumie się jako zespół sądów i twierdzeń
fundujących ramy danej nauki, uzyskanych w wyniku dowodzenia i w tym znaczeniu można uznać je za prymarne twierdzenia danej nauki 17. Hipotetycznie zasadą
taką dla metaﬁzyki mógłby być Bóg.
Zanim jednak podejmie się próbę określenia miejsca Boga w metaﬁzyce, należy przyjrzeć się bliżej, czym w ogóle jest metaﬁzyka jako nauka i co będzie jej
pierwszym i bezwzględnym przedmiotem. Metaﬁzyka jest najwyższą nauką, traktującą o najwyższych przyczynach i zasadach jako przyczynach jej przedmiotu,
który musi być czymś najwyższym, co w ogóle może być poznane. Innymi słowy,
metaﬁzyka sięga do zasad i podstawy rzeczywistości – wszystkiego, co jest (istnieje). W tym sensie można wskazać, że musi ona zajmować się inteligencjami
jako podstawowymi częściami jej przedmiotu, zaś Bogiem jako przyczyną, a nie
jako częścią swego przedmiotu 18. W oparciu o to formułuje się jedno stanowisko,
inne – odwołujące się do Awicenny – przyjmuje, że metaﬁzyka zajmuje się bytem
o ile jest on bytem, czyli nie czymś we wszelkim przejawie bycia (istnienia), lecz

16 „Deus vero, etsi non est subiectum primum in Metaphysica, est tamen consideratum in
illa scientia nobilissimo modo quo potest in aliqua scientia consideravi naturaliter acquisita”;
Ordinatio (dalej cyt. jako Ord.) prol., p. 3, q. 3, n. 20 (III/1, 49).
17 „Quod autem dicit Philosophus, subiectum habere principia et partes, rerum est ut in pluribus, non tamen est de necessitate subiecti scientiae”; QSMet. I, q. 1, n. 10 (I, 12). Co do
rozumienia samych zasad zob.: „(...) aliter potest dici, quod subiectum scientiae debet habere
principia intelligendum est de principiis complexis, cuius modi sunt praemisae demonstrationis.
De omni enim subiecto scientiae potest aliquid praediceri in propositione aliqua, quae potest
est; pro praemissa in demonstratione tali (...)” (tamże, dalej). Dlatego też Szkot podkreśla, że
każda nauka posiada nie tylko sobie właściwy przedmiot, ale również właściwe i odpowiednie
przyczyny i zasady odnoszące się do niego: „(...) scientia non solum dicitur esse circa aliquid
tamquam circa subiectum principaliter consideratum, sed etiam circa causa subiecti sicut in
physica tractatur de natura” (QSMet. I, q. 1, n. 13 (I, 12)).
18 „Dicitur enim haec scientia esse circa altissimas causas et divinas, quae de Deo non tam
quam de subiecto, sed tamquam de causa subiecti, ita quod de intelligentiis est tamquam de
principalibus partius subiecti, et non causis, quia non causant nisi movendo; de Deo autem
tamquam de causa, et non de parte subiecti, quia in nullo univocatur cum aliis”; QSMet. I, q. 1,
n. 14 (I, 13–14). Jest to prawdopodobnie stanowisko Tomasza z Akwinu, zob. A. Zimmermann,
dz. cyt., s. 247.
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samym „tym” byciem odniesionym do siebie samego. Okazuje się jednak – podkreśla Szkot – że rozumienie bytu „o ile” (inquantum) jest on bytem, w dużym
stopniu różni ogólne spojrzenie na metaﬁzykę. Owo „o ile” możemy bowiem rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, reduplikatywnie, co dzieje się wówczas, gdy
stwierdzamy, że „o ile” oznaczać będzie dochodzenie czegoś do podmiotu (bytu)
z tego względu, że jest ów podmiot tym, czym jest – czyli w omawianym przypadku bytem. Zatem „o ile” oznaczać będzie tu związek przyczynowy: można
wskazać, że byt jest ujęty z jakiejś perspektywy o ile jest bytem, innymi słowy,
w takim przypadku poszukuje się związku między byciem „tym oto” bytem, a nie
jakimś innym. Po drugie, „o ile” można rozumieć specyﬁkacyjnie, to znaczy nie
poprzez wyrażenie związku przyczynowego, ale poprzez wskazanie na to, że byt
należy wychwycić jedynie w jego bytowości i w niczym więcej. W tym sensie
wypowiadamy się, że byt jako byt jest tylko bytem, a jego bytowość wyraża to,
czym on jest 19.
Każde z powyższych znaczeń daje w konsekwencji inne rozumienie bytu.
W znaczeniu reduplikatywnym mówienie o bycie jako bycie wyraża to wszystko,
co należy do bytu – przyczyny i zasady w odniesieniu do jego całości, zatem
takie określenie wyraża to, co powszechne i ogólne. W drugim z wymienionych
sposobów rozumienia terminu „o ile” sytuacja taka nie zachodzi. Dlatego, tylko
reduplikatywne rozumienie bytu jako bytu spełnia warunki określenia zasad i przyczyn pierwszego przedmiotu metaﬁzyki, gdyż w takim przypadku spełniają one
warunek bycia czymś powszechnym i ogólnym 20.
Zapytajmy teraz, czy odnosi się to do Boga jako pierwszego przedmiotu metaﬁzyki? W tym względzie istnieje jeszcze inne rozwiązanie możliwe do przyjęcia, które rozważa Szkot, a które odwołuje się do tradycyjnego arystotelesowskiego rozumienia zasad i przyczyn bytu wziętych w całkowitej powszechności,
bez uwzględniania reduplikatywności, czy też specyﬁkatywności, a wówczas w swej
totalnej powszechności i ogólności przyczyną bytu będzie Bóg, pojmowany tutaj
jako Przyczyna Pierwsza 21. O pierwszej przyczynie jednak można mówić na kilka
sposobów. Szkot pisze o tym tak: „(...) pierwsze przyczyny poznania są pierwszymi bezpośrednimi twierdzeniami. W inny sposób pierwsze przyczyny nie tylko
poznania, ale również bytowania, są nazywane pośrednikami w dowodzeniu, dzięki

19 „(...) cum dicitur piricipia entis inquantem ens, non intelligitur ly inquantem reduplicative, ita quod denotat causam, sed speciﬁcative, ut sit sensus entis inquantum ens, id est entis
secundum suam entitatem (...)”; QSMet. I, q. 1, n. 22 (I, 17).
20 „Consequentia autem non valet ab inquantum ad universale nisi quando tenetur reduplicative (...)”; QSMet. I, q. 1, n. 22 (I, 17).
21 „Vel aliter tenet, quia hic consideratur causa entis in communi, scilicet Deus, cuius primus
eﬀectus est esse (...)”; QSMet. I, q. 1, n. 22 (I, 17). Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 248;
J. Owens, dz. cyt., s. 165.

JANA DUNSA SZKOTA PYTANIE O METAFIZYKĘ

11

którym udowadnia się wewnętrzne właściwości i poznaje przedmiot” 22. Możemy
więc powiedzieć, że w kontekście poznania pierwszą przyczyną są bezpośrednio
dane zdania bazowe, na podstawie których wywodzi się całą grupę twierdzeń danej nauki. W innym znaczeniu, o przyczynie pierwszej możemy mówić zarówno
na płaszczyźnie poznawczej, jak i ontycznej, ponieważ tworzą ją pośrednie pojęcia zawarte w każdym dowodzeniu, dzięki którym istnieje możliwość poznania
struktury bytowej przedmiotu.
W powyższych ujęciach przedmiot poznania można w najszerszym sensie potraktować jako byt. Tym samym możliwe staje się przejście na poziom pytania
o przyczyny i zasady samego bytu, przyjmując, że byt jako byt posiada swe własne
zasady. Termin „ jako” (inquantum) należy wszak potraktować tu reduplikatywnie, co jest możliwe tylko wtedy, gdy pojęcie bytu będzie posiadało specyﬁczną
cechę, to znaczy będzie pojęciem jednoznacznym w odniesieniu do wszystkiego
innego 23.
Szkot rozpatruje kolejne możliwe rozstrzygnięcie tej kwestii, odwołując się
tym razem do perypatetyckiego rozumienia przyczyny. W tym znaczeniu, będą to
przyczyny bycia przedmiotu i jednocześnie zasady jego poznania, gdyż przynależą do „bycia czymś” przedmiotu. Dzielą się one na dwa typy, jedne z nich mogą
bowiem tkwić wewnątrz istoty danego przedmiotu i są to materia oraz forma.
Inne, mogą sytuować się na zewnątrz względem przedmiotu i będą poznawane
przed jego poznaniem, a nie poprzez analizę tego, czym on jest 24. Rozróżnienie
to prowadzi do daleko idących konsekwencji w odniesieniu do metaﬁzyki i jej
przedmiotu: bytu jako bytu. Jeśli bowiem byt jako byt potraktujemy reduplikatywnie, to metaﬁzyka nie zajmuje się takimi przyczynami, gdyż nie każdy byt
ma zewnętrzne przyczyny. Trudno zatem wówczas uznać metaﬁzykę za naukę najwyższą, wskazującą na wszystkie sposoby ujęcia tego, co jest (istnieje) 25. Podobna
sytuacja zachodzi wtedy, gdy byt jako byt potraktujemy specyﬁkatywnie, z tym
22 „(...) primae causae sciendi sunt pirmae propositiones immediatae. Alio modo pirmae causae
non tantum sciendi, sed essendi, dicuntur media in demonstratione, quae demonstrant passionem
in esse et cognosci de subiecto”; QSMet. I, q. 1, n. 22 (I, 17).
23 „Haec scientia est circa primas causas primis duobus modis quia illi duo modi non diﬀerunt
nisi penes totum et partem, propositionem et terminum. Et de communissimis ﬁunt propositiones
primae et communissima sunt prima media (...). Isto modo entis inquantum ens sunt principia,
tenendo inquantum reduplicative, etiam licet ens sit univocum ad omnia”; QSMet. I, q. 1, n. 23
(I, 17).
24 „Alio modo dicuntur causae essendi, non tamen forte proprie sciendi aliquid de subiecto, quia
non sunt medium in demonstratione sed piricipia intelligendi subiectum, quia pertinet ad quid
subiecti, ita quod intelligendo illud quid, istae causae intelliguntur sicut intrinsecae, illi quiditati,
ut materia et forma; vel extrinsecae. Illae prius intelliguntur subiecto, sed non intelliguntur intra
quidditatem subiecti”; QSMet. I, q. 1, n. 22 (I, 17).
25 Wywód Szkota przebiega następująco (zdanie pierwsze i ostatnie cytowane jest już powyżej
w przypisie 17): „Haec scientia est circa primas causas primis duobus modis quia illi duo modi
non diﬀerunt nisi penes totum et partem, propositionem et terminum. Et de communissimis
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że wówczas trzeba uwzględnić to, iż nie każdy byt posiada wewnętrzne przyczyny,
formę i materię, nie każdy bowiem jest na przykład materialny 26.
Czy może zatem Bóg być przedmiotem metaﬁzyki? Szkot szuka odpowiedzi,
próbując odpowiedzieć na pytanie o miejsce Boga w obszarze ludzkiego poznania,
a do tego niezbędne staje się podjęcie szerszego zagadnienia: czym jest wiedza
i jej przedmiot. Najogólniej mówiąc, spekulatywna nauka teoretyczna dzieli się
na trzy części: metaﬁzykę, matematykę i ﬁzykę 27. Uwzględniając ten podział,
zauważmy, że cały problem podziału wiedzy w jej teoretycznym obszarze sięgać
będzie zasadniczej kwestii rozumienia tego, czym wiedza jest, a przede wszystkim
określenia, czym jest pewna sprawność rozumu (habitus), uzyskana w wyniku
przeprowadzenia procesu poznania. W tym znaczeniu, możliwe stają się dwie opcje
ujęcia istoty nauki jako zdolności (habitus) rozumu.
Pierwsza wiąże się z później rozwijanym przez Ockhama poglądem, w którym
zdolność rozumiana jest jako sprawność, dzięki której istnieje możliwość poznania
wniosków na podstawie dowodzenia i argumentacji. Przy takim ujęciu, tyle ile
pojawi się wniosków wyprowadzonych na drodze dowodzenia, tyle będzie odrębnych nauk 28.
Według powyższego, nauka jest niczym innym, jak sumą poszczególnych
wniosków uzyskanych demonstratywnie, jedność więc każdej nauki byłaby tylko
sumą wniosków lub połączeniem wielu zdolności poznawczych – dlatego też sama

ﬁunt propositiones primae et communissima sunt prima media demonstratione. Isto modo entis
inquantum ens sunt principia, tenendo inquantum reduplicative, etiam licet ens sit univocum
ad omnia. Aliis duobus modis non est ista scientia circa primas causas entis, inquantum ens
tenetur reduplicative, quia non omnis entis sunt causae extrinsecae ut patet” (QSMet. I, q. 1,
n. 22 (I, 17)).
26 „(...) nec intrinsecae, quia non simplicium, sed sic oportet in quantum teneri speciﬁcative”;
QSMet. I, q. 1, n. 23 (I, 17). Warte zaznaczenia jest jeszcze jak Szkot rozumie owe cztery przyczyny. Materia z formą muszą przynależeć do istoty, przyczyna sprawcza będzie ostateczną racją
i zasadą wszelkiej zmiany (ruchu), wreszcie przyczyna celowa, wedle której rzecz jest wprowadzana do pewnego porządku. Wówczas przynależą one do wiedzy metaﬁzycznej. Zwięzły opis
ujmuje to tak: „(...) quattuor causae, inquantum quaelibet in suo genere dat esse – circumscribendo rationem motum et mutationis – pertinent ad metaphysicum: materia et forma in
quantum sunt partes essentiae; eﬃciens in quantum dat esse, circumscribendo motum, licet
enim non ageret nisi morendo, tamen ratio dantis esse prior est ratione moventis, ﬁnis in quantum res secundum sui entitatem ad illud ordinatur. (...) Prior tamen est ratio ordinis secundum
esse quam secundum operationem” (QSMet. I, q. 1, n. 23). Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 249.
27 Mówimy tutaj o metaﬁzyce, choć Szkot za Arystotelesem będzie mówił o nauce o rzeczach
boskich, zob.: QSMet. VI, q. 1, n. 4 (I, 271).
28 „Hic primo videndum est unde sumiter distinctio scientiarum. Circa hoc sunt duae opiniones. Prima talis: scientia est habitus cognoscitivus conclusionis demonstrationis, sicut patet ex
deﬁnitione scire. I Posteriorum. Ergo quot sunt conclusiones demonstrabiles, tota sunt scientiae.
Consequentia probatur: non habitus distinguuntur per obiecta et ita scientia per scibilia, illa
sunt conclusiones demonstrabiles”; QSMet. VI, q. 1, n. 2 (I, 270). Co do poglądów Ockhama,
zob. A. Maurer, Ockhams Conception of the Unity of Science, „Medieval Studies” 20 (1984),
s. 98–112.
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z siebie nie tworzyłaby nic więcej, nic ponadto 29. Szkot jednak wyciąga z takiego
rozumowania dalszą konsekwencję, która wydaje mu się mało prawdopodobna,
gdyby bowiem było jak powyżej, wówczas – jak pisze: „(...) geometria lub jakakolwiek inna nauka byłaby czymś jednym tylko jako jedność uzyskana w wyniku
połączenia wielu zdolności, co jednak wydaje się niezgodne z intencją Arystotelesa
[czynioną] w wielu miejscach I i II księgi Analityk Wtórych” 30. O ile można zgodzić się na to w odniesieniu do wspomnianej geometrii, o tyle, biorąc pod uwagę
metaﬁzykę oraz ﬁzykę, można dojść do wniosku, że tworzą one jedną naukę, gdyż
ich odrębna jedność i związana z tym oddzielność nie byłaby większa od sumy
ich zdolności, a więc stałoby się możliwe ich połączenie: zsumowanie wszelkich
demonstratywnych wniosków, które składają się na to, co nazywamy poznaniem
metaﬁzycznym i ﬁzycznym 31.
Drugi pogląd na temat nauki deﬁniuje ją jako coś jednego, odnoszącego się
do czegoś najbardziej (absolutnie) gatunkowego – species speciallissima. W takiej
sytuacji, zdolność poznawcza ujawnia się jako pewna jakość w duszy odnosząca
się do wielu zasad i wniosków według jednej formalnej zasady. Tym samym, posiadamy na przykład jedną wiedzę o białości, pomimo że obejmuje ona różne
jej odcienie, zatem zawiera w sobie wszystkie możliwe natężenia i zmiany białej barwy – to bowiem, co jawi się w wielości jej odcieni, daje się podciągnąć
pod jeden gatunek swej białości. Przy takim ujęciu, wiedza nie jest sumą poszczególnych demonstratywnych wniosków, ale tworzy coś jednego na podstawie
określenia jednego najwyższego gatunku. Zdolność (habitus) uzyskana w wyniku
takiego procesu poznania jest więc fundamentem takiej wiedzy, która stopniowo
– poprzez dedukcję dalszych twierdzeń i wniosków – może być poszerzana 32.
29 „(...) habitus innotescunt per actus; respectu diversarum conclusionum sunt diversi actus
sciendi specie; ergo et habitus diversi (...). Igitur cum alia demonstratio sit per quam haec
conclusio cognoscitur, et alia per quam illa, videtur quod aliud sit hoc scire ab illo, etiam specie.
Magis enim diﬀerunt istae demonstrationes quam numero tantum, qua sunt ex diversis principiis
omnino. Et illa opinio ponit quodlibet complexum habere habitum proprium. Si principium est,
habet intellectum; si conclusio est, habet propriam scientiam”; QSMet. VI, q. 1, n. 2 (I, 270).
30 „(...) geometria vel quaecumque alia scientia non est una nisi unitate aggregationis ex multis
habitibus, quod videtur contra intentionem Aristotelis in multis locis in I et II Posteriorum”;
QSMet. VI, q. 1, n. 2 (I, 270). Por. A. Zimmerman, dz. cyt., s. 250.
31 „Item, sic posset metaphysica et naturalis dici scientia una, quia aggregatione. Inconveniens
est autem quod tantum unitatem habeant inter se scientiae quae ponuntur simpliciter diversae,
quantam habet una istarum in se”; QSMet. VI, q. 1, n. 2 (I, 270).
32 „Dicunt alii quod scientia est una secundum species specialissima quae est circa subiectum
unum ad quod plura attribuuntur, quae cum hoc habet unum rationem formalem considerandi
omnia quae considerat. Et talis in una anima est una numeros ex multis actibus intelligendi
generata. (...) et in una superﬁcie una albedo intensa, licet esset successive ab eadem vel a diversis agentibus unica transmutatione vel diversis transmutationis inducta. (...) talis habitus
non tantum intenditur ex cognitione diversorum principiorum vel conclusionum sed ex frequenti
consideratione eiusdem, ut sic unum principium imagis cognoscatur illo habitu quam aliud, et
una conclusio quam alia, quia frequentius considerata”; QSMet. VI, q. 1, n. 3 (I, 271). Pogląd
ten przypisywany jest Tomaszowi z Akwinu, zob.: A. Zimmermann, dz. cyt., s. 251.
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Szkot krytykuje powyższe rozumienie wiedzy stawiając takiemu poglądowi –
opierając się na różnych dalszych aktach poznania – trzy zarzuty. Po pierwsze,
każdy akt poznania wytwarza jedną zdolność w umyśle. Z tej perspektywy nie ma
możliwości, aby stopniowo poprzez dalsze akty poznania poszerzać jedną zdolność poznawczą, gdyż poprzez dalsze akty będzie wytwarzać się inne zdolności.
Różnym aktom muszą zatem odpowiadać różne zdolności, co prowadzi do konstatacji, że różne akty nie tworzą jednej zdolności jako pewnej jakości w duszy 33.
Po drugie, wiedza bierze się stąd, że istnieje możliwość pełnego i jasnego wglądu
w podstawowe zasady i wnioski kształtujące dane poznanie. Podstawową zaś zasadą tworzenia wiedzy jest zdolność intelektu do ujmowania w różnych aktach poznania tego samego wniosku (przedmiotu). Tym samym, intelekt może ujmować
jeden wniosek poprzez różne zdolności prymarne w nim wytwarzane i wcale nie
musi być tak, że każda z owych zdolności tworzy odrębną naukę. Innymi słowy,
naukę tworzą różne opinie wytwarzane w intelekcie, którym mogą odpowiadać
różne zdolności poznawcze 34. Pozostaje jeszcze trzeci zarzut Szkota, że poznanie
zasad i wniosków w ramach jednej nauki odnoszącej się do jednego przedmiotu nie
prowadzi do wytworzenia zdolności poznawczej umożliwiającej poznanie innych
zasad i wniosków. Z tego też powodu można się mylić, próbując na podstawie
jednego poznania odnieść się do innych prawd w ramach jednej nauki. Prowadzi
to do wniosku, że nauka nie może być tylko jedną zdolnością poznawczą istniejącą
w intelekcie 35.
Wskazane zarzuty zmuszają Szkota do poszukiwań innego rozwiązania dotyczącego pytania o to, czym jest wiedza, które będzie pośrednią drogą pomiędzy
powyższymi dwoma sposobami jej rozumienia. W pierwszym rzędzie – podkreśla
Szkot – należy rozróżnić dwa typy zdolności odnoszących się do jednej nauki-wiedzy. W swoim ścisłym znaczeniu zdolność poznawczą – habitus należy potraktować
33 „(...) actus naturaliter est generativus habitus, secundum istos, per hoc quod naturaliter
suam similitudinem relinquit in passio. Diﬀerentium autem specie secundum propries rationes
agentium sunt diversae similitudines reales specie. Ergo quante est diﬀerentia actum, tanta et
habituum”; QSMet. VI, q. 1, n. 4 (I, 271).
34 „Aristoteles VI Ethicorum distinguit intellectum a scientia, sicut habitum alium specie, licet
eiusdem generis propinquionis quam sit alterum earum cum opinione vel prudentia. (...) Igitur
impossibilius videtur quod idem habitus sit intellectus et scientia, quam quod sit intellectus et
opinio (...). Verum, inquantum evidens, natum est causae habitum suum in intellectu cognitivum.
Simpliciter autem est alia ratio evidentiae in principio et conclusione, quia in principio propter
se ex terminis, in conclusione propter aliud per discursum, igitur etc.”; QSMet. VI, q. 1, n. 4
(I, 272). Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 252.
35 „Item, cum intellectu principiorum aliquorum et scientia aliquorum conclusionum in geometria stat ignorantia alicuius conclusionis eiusdem scientiae, non tantum ignorantia negationis,
sed etiam dispositionis per talis igraphum generata. Impossibile est autem respectu eiusdem
complexi simul in eadem intellectu stare habitus oppositos. Igitur respectu talis conclusionis
ignoratae non habetur habitus, qui sit scientia eius”: QSMet. VI, q. 1, n. 4 (I, 272). Jest to
stanowisko rozwijane przez Ockhama i jego uczniów.
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w sensie formalnym jako pewną jakość oznaczającą poznanie jednego, prawdziwego twierdzenia (wniosku). Pomiędzy tak uzyskaną zdolnością poznania, a jej
przedmiotem zachodzi w sposób naturalny podobieństwo mające swoje realne zakorzenienie w intelekcie 36.
W szerszym znaczeniu zdolność poznawcza, skoro w sposób formalny odnosi
się do prawdziwego twierdzenia (wniosku), ujmuje formalnie jakąś prawdę, może
zatem zostać rozciągnięta na inne prawdy, które wirtualnie są zawarte w twierdzeniu, do którego zdolność owa odnosi się w ścisłym znaczeniu 37. Prowadzi to do
następującej konkluzji: „Po pierwsze można więc wnioskować z pierwszego znaczenia: ile przedmiotów zdolnych do poznania, tyle nauk (...). Po drugie może istnieć
jedna zdolność [poznawcza] w odniesieniu do wielu twierdzeń” 38. Szkot podkreśla
więc, że nauka jest pewną zdolnością formalnie wychwytującą prawdę, która wirtualnie zawarta jest w tym, co poznawane. Ma zatem ściśle formalny wymiar i pod
tym względem odwoływać się będzie do aktywności ludzkiego intelektu. Jednak
poprzez ową formalność, która wszak nie jest jedynie wytworem intelektu, poznawane jest coś, co wirtualnie – a zatem realnie – zawarte jest w tym, co poznawane.
Pomiędzy tym umieszcza Szkot to, co może być przedmiotem jakiejkolwiek nauki,
przedmiotem poznania 39.
Okazuje się więc, że formalne ujęcie jednej tylko prawdy i wytworzenie na
jej podstawie jednej zdolności poznawczej w intelekcie umożliwia wirtualne odniesienie tej zdolności do innych prawd, co dzieje się z racji tego, że ostatecznie
wszystkie prawdy jakiejś jednej nauki wirtualnie zawierają się w przedmiocie tej
nauki. Podstawowe twierdzenie jednej nauki opiera się na fundamentalnych zasadach lub twierdzeniach bazowych, które stają się przesłanką w sylogizmie. Z kolei
zasady te odnoszą się do przedmiotu nauki i umożliwiają bezpośrednie poznanie istoty jej przedmiotu. Dlatego też, poznanie istoty przedmiotu musi wirtualnie zawierać wszystko to, co do tego przedmiotu się odnosi (wszystkie zawarte
w nim prawdy) 40. Podobnie – zdaniem Szkota – gdy bierzemy pod uwagę po36 „Inter dictus ergo opiniones quodam modo mediando potest dici quod, cum habitus intellectivus sit gloritus quaedam generata et ﬁrmata ex frequenti consideratione, – vel unica perfecta,
quandoque etiam ad consimitem inclinans intellectum respectu complexi speculandi –, duplex potest poni habitus. Unus proprius, qui formaliter inclinat ad speculationem eius tamquam
naturalis similitudo ex eius consideratione delicta”; QSMet. VI, q. 1, n. 8 (I, 274). Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 252.
37 „Alius communis, qui virtualiter inclinat ad speculationem eius, incinando formaliter ad
speculationem alterius in quo tale complexum virtualiter continetur”; QSMet. VI, q. 1, n. 8
(I, 274).
38 „Primo modo potest concedi prima opinio: quot scibilia, tot scientiae (...). Secundo modo
potest esse unus habitus respectu multorum complexorum”; QSMet. VI, q. 1, n. 8 (I, 274).
39 Zob. C. L. Shircel, Univocity of the Concept of Being in Philosophy of John Duns Scotus,
Washington 1942, s. 88–91.
40 Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 253.
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znanie wszystkich elementów, które składają się na przedmiot danej nauki, gdyż
wówczas zdolność poznawcza w jakiś sposób formalnie odnosi się do istoty poznawanego przedmiotu nauki i pośrednio lub wirtualnie do pozostałych prawd.
W pierwszym rzędzie obejmuje ona prawdy ściśle związane z przedmiotem (Szkot
określa to jako per se primo modo), w drugim sięga do pośrednich prawd (per se
secundo modo) 41.
W kontekście powyższego ujęcia nauki-wiedzy, można – za Szkotem – pokusić
się o odpowiedź na postawione na wstępie pytanie o to, czy Bóg jest przedmiotem
metaﬁzyki. Z perspektywy ﬁlozoﬁcznej wszystko będzie zależało od tego, jak rozumie się metaﬁzykę, jeśli bowiem mianem metaﬁzyki określona zostanie pewna
zdolność do ujęcia podstawowych wniosków, wówczas Bóg stanie się jej przedmiotem pod warunkiem, że pozna się bezpośrednio i niepodważalnie Jego istotę
i na tym polega podstawa koncepcji Awerroesa. Szkot jednak odrzuca możliwość
uchwycenia w taki sposób istoty Boga 42. Biorąc wszak metaﬁzykę w znaczeniu nauki, która jest pewną całością wielu wniosków i zasad, można również stwierdzić,
że Bóg będzie jej przedmiotem 43. Możliwe będzie to jedynie w sensie dowodze41 „Cum enim conclusiones sint in principiis virtualiter, et principia virtualiter in subiecto,
– non subiectum includit praedicatum in principiis primis, et hoc vel essentialitur si sint per
se primo modo, vel virtualiter si sint per se secundo modo, – sequitur quod in subiecto in
complexo quiditative cognitio virtualiter contineantur principia et conclusiones de tali subiecto.
Et sic tota notitia quae de ipso subiecto nota est haberi. (...) Ergo habitus, inclinas formaliter
ad speculandum tale subiectum secundum rationem quiditativam, inclinat virtualiter ad omnia
complexa *praedicta; sed primo cognoscenda de ipso subiecto, per se autem sed non primo
ad cognoscenda de aliis per rationem eius. Et ita respectu omnium istorum est unus habitus
virtualis”; QSMet. VI, q. 1, n. 8 (I, 274–275).
42 „His sic per tractatis, videndum est de principali proposito quomodo scilicet Deus potest esse
subiectum metaphysicae. Et dicendum est quod, supposita distinctione scientiae prout dicitur
habitus conclusionis et prout dicitur aggregatio multorum habituum, tam principiorum quam
conclusionum (...), Deus potest esse subiectum huius scientiae primo modo propter quid, tam
secundum responsionem ad secundam rationem principalem secundum opinionem Commentatoris”; QSMet. I, q. 1, n. 37 (I, 23).
43 „Potest etiam esse subiectum scientiae secundo modo dicte. Vel quae tantum aggregat conclusiones de Deo propter quid vel quia ostensas. Et talis scientia, si quae esset, esset una – maxime
in illo genere – unitate subiecti. Vel quae aequot multas conclusiones et principia de Deo, et
aliis attributis ad ipsum ut ad primum, in quantum ad ipsum attribuuntur. Et talis esset una
ex unitate subiecti, non sicut prior, sed quia ad rationem subiecti alia attribuuntur, cum consideratio illa de aliquo sit simpliciter prima quae considerat ipsum sub prima ratione sub qua
est considerabile. (...) Aut igitur considerantur ibi in quantum attribua, quia ex notitia Dei
ibi cognoscuntur, aut quia ex eorum notitia Deus cognoscitur. Primo modo esset illa de Deo,
et esset scientia propter quid. Secundo modo quia”; QSMet. I, q. 1, n. 38 (I, 23). Zarysowany
powyżej kontekst rozumienia wiedzy opiera się na pewnym porządku wszelkich przedmiotów
poznania z ostatecznym odniesieniem do Boga jako uzasadnienia całego porządku. W tym znaczeniu, aby wychwycić ów porządek, konieczne jest poznanie Boga, ale w Jego istocie – mamy
tutaj odniesienie do istotowego porządku rzeczywistości. Czy jednak wiedza taka – możliwa –
jest dostępna dla ludzkiego intelektu? Szkot odpowiada, że nie, pozostaje jedynie ideałem nauki
dostępnym tylko Bogu i w pewnym sensie aniołom: „Talem metaphysicam habet Deus, sed non
est sibi scientia (...). Talem metaphysicam imperfecta poterunt forte angeli paleuisse si fuissent
multo tempore viatores (...)” (QSMet. I, q. 1, n. 38 (I, 23)). Por. A. Zimmermann, dz. cyt.,
s. 255.
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nia typu quia, to znaczy pewnego podążania do Boga, wychodząc od tego, co
intelektowi dostępne bezpośrednio, czyli zaczynając od przedmiotu poznawanego
zmysłowo. Wychodząc bowiem od tego, co poznawane zmysłowo, można stopniowo wznosić się na coraz wyższy poziom rzeczywistości (porządku istotowego),
a wówczas wiedza o Bogu pojawi się jako wiedza o pierwszym bycie uzyskana
w sposób demonstratywny 44.
Co Szkot poprzez to rozumie? Nic innego jak to, że Bóg staje się ostatecznym
celem metaﬁzyki, każda nauka ma wyznaczony taki cel, który jednak nie mieści
się w jej ramach, ale leży jak gdyby poza jej przedmiotem. Jeśli bowiem cel nauki
mieścił się w jej przedmiocie, to cel ów musiałby – tak jak przedmiot – zamknąć
się w jakimś rodzaju. Innymi słowy, pierwszy, najwyższy byt musiałby być ujęty
w rodzaju, co uniemożliwia określenie go – jak i przypadających mu właściwości
– jako transkategorialnego (transcendentalnego). W takim znaczeniu, metaﬁzyka
nie spełniałaby swojego podstawowego zadania – nie byłaby nauką transcendentalną. Bóg więc mieści się w ramach metaﬁzycznych rozważań, gdyż jest w ogólnym ujęciu ostatecznym celem metaﬁzycznego poznania, choć nie sposób uzyskać
wiedzy o Jego istocie 45. Bóg jako „przedmiot” metaﬁzyki będzie jedynie jej celem, którego jednak metaﬁzyka możliwa dla człowieka bezpośrednio nie dotyczy.
Intelektowi ludzkiemu w ścisłym sensie przedmiotu dostępny jest bezpośrednio
jako przedmiot byt i tylko w znaczeniu bytu można w metaﬁzyce ująć Boga. Byt
ów musi zatem spełniać warunek ontycznej jednoznaczności, gdyż w sposób jednoznaczny musi ujmować to, co naturalnie dostępne w poznaniu intelektowi i to,
co ostatecznie jest celem poznania. Na tym gruncie buduje Szkot metaﬁzykę jako
naukę o jednoznacznym bycie i w tym sensie byt jako przedmiot metaﬁzyki jest
bytem jako bytem 46.
44 „Secundo modo tantum potest homo nunc metaphysicam habere (quidquid sit de notitia
naturali Dei beati vel in statu innocentiae) quia nunc omnis nostra cognitio oritur a sensu
tantum. (...) Potest igitur prima scientia possibilis homini per rationem naturalem acquiri, et
poni scientia quia – et de Deo ut de subiecto primo, et de omni ente ut de materia inquantum
attribuitur ad primum ens, – quae nec supponet Deum esse, nec ab eius notitia incipiet ad
cognoscendum alia, licet utrumque oporteret si esset scientia propter quid”; QSMet. I, q. 1,
n. 39 (I, 24). Por. wspomniane Scholium Hugona Cavellusa.
45 „Responsio: quod tota illa scientia propter quid, quae est de ente inquantum ens, ordinatur
ad quia de Deo. Metaphysica vero, ut est nobis possibilis nunc, non est principaliter scientia
propter quid de Deo. Semper enim prima proprietas habetur quia. Et licet ex illa demonstretur
secunda propter quid tamen secunda non cognoscitur simpliciter propter quid, quia eius cognitio
dependet ex cognitione quia primae possionis. Aliter potest dici quod passio prius conclusa
quia de Deo semper est posterior et remotior ab eius essentia, quia propinquior eﬀectui ex quo
concluditur ita quod semper in possionibus proceditur quia. Cuius signum est quia trinitas,
quae illi essentiae singularissimae inest, ex nullo eﬀectu concluditur”; QSMet. I, d. 1, n. 43
(I, 26). Por. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 257.
46 „Quomodocumque sit de hoc, si de ente primo ostendatur aliqua passio specialis, puta unam
vel sapiens, si non ponatur transcendens, videbitur exire metaphysicam, quia praesupponit cognitionem quiditatum specialium quarum haec sunt. Unde eiusdem scientiae est demonstare
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Podsumowując rozważania Szkota na temat metaﬁzyki, jej przedmiotu i relacji do teologii, można je zamknąć w kilku punktach 47:
1. Człowiek w aktualnym stanie bytowania nie może posiadać istotowej wiedzy
o Bogu. Zatem Bóg nie jest ostatecznym celem naturalnego poznania metaﬁzycznego. Z tej perspektywy wynikają dwa założenia odnośnie metaﬁzyki:
po pierwsze, że jest ona pewną zdolnością ujęcia demonstratywnego wniosku,
po drugie, że jest zdolnością ujęcia wielu takich wniosków.
2. Bóg może być przedmiotem dowodzenia pośredniego-demonstratywnego
i w tym sensie może stać się przedmiotem rozważań metaﬁzycznych, ale tylko
w ramach takiego dowodzenia.
3. W ramach tak rozumianej metaﬁzyki sięgającej do podstawowych wniosków,
Bóg jest jej przedmiotem, jednak w powiązaniu z innymi przedmiotami metaﬁzyki. Nie jest jednak jej przedmiotem w sensie zawierania wszystkich prawd
odkrywanych w ramach metaﬁzyki.
Z powyższego wynika, że Boga we właściwym sensie nie można uznać za
pierwszy przedmiot metaﬁzyki. Co jest więc jej pierwszym przedmiotem?
Według Szkota – i tu podąża on za Awicenną – jest nim pojęcie bytu jako
bytu i jeśli możliwe jest poznanie Boga w ramach metaﬁzyki, to tylko jako bytu
w pewien sposób określonego, a więc przez pryzmat właściwości bytu – transcendentaliów. W takim ujęciu byt jako przedmiot metaﬁzyki musi być pojęciem
wspólnym Bogu i stworzeniom. Aby więc wiedzę na temat Boga posiadać, innymi
słowy – budować teologię, należy wychodzić od pojęcia bytu w jego najszerszym
znaczeniu i szukać tego, co w ziemskim stanie bytowania intelektu (pro statu isto)
do Boga można odnieść.
W takim rozumieniu, byt jest pojęciem jednoznacznie odniesionym do tego,
co stworzone i tego, co niestworzone 48. Potwierdzeniem jednoznaczności i pierwszeństwa bytu w odniesieniu do wszystkiego innego – nawet Boga – jest prosty
fakt, że ludzki intelekt może powątpiewać nie w sam byt, ale w to, czy jest on
na przykład stworzony, niestworzony, skończony, bądź nieskończony. Wątpliwość
i niewiedza będą się więc odnosiły do tego, czym jest byt, a nie do tego, czy on
jest, czy też go nie ma. W tym sensie pewna niedowodliwa wiedza o Bogu dla

passionem communem et simplicem convertibilem cum subiecto, et passionem disiunctam convertibilem cum subiecto, et alterem partem illus passionis disiunctae de subiecto, demonstratione particulari. Et ideo ipsius metaphysicae est demonstrare passiones entis, ut unum verum
etc. de ente, si possunt demonstrari de eo, et primum vel secundum de ente, et esse primum
de ente. Demonstrare vero aliquod de Deo, ut Deus, et de aliis substratiis separatis consideratis secundum se, ad aliam scientiam particularem pertineret quantem est ex parte scibilium”;
QSMet. I, q. 1, n. 46 (I, 27).
47 Podaję za: A. Zimmerman, dz. cyt., s. 258.
48 Zob. J. Owens, dz. cyt., s. 165.
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intelektu ludzkiego będzie się odnosiła tylko do tego, że jest On bytem. To zaś
jakim jest bytem domaga się dowodu.
Nad całością rozumowania Szkota dominuje zatem przesłanka, że byt, jako
absolutnie proste i dla intelektu ludzkiego nieredukowalne do niczego wyższego
pojęcie, jest sam z siebie neutralny w odniesieniu do wszystkiego innego i we
wszystkim zawiera się jednoznacznie. Staje się to kluczowe dla rozpatrywania
metaﬁzycznego bytu zawartego w Bogu, zatem dla tworzenia teologii i jej relacji
względem metaﬁzyki 49. Pomocnym w uchwyceniu Boskiego bytu staje się tutaj
cała nauka o transcendentaliach, gdyż tylko one w wymiarze bezpośrednim jako
właściwości przysługują bytowi w jego najszerszym ujęciu, a z drugiej strony
na ich podstawie można wydzielić zakres determinacji, które tak określą byt, że
pojawi się możliwość odniesienia go do Boga.
W jaki sposób jednak zbudować pojęcie właściwe Bogu? Szkot sugeruje, że
jeśli byt jest jednoznaczny, wówczas, wychodząc od genetycznie pierwotnego poznania stworzeń, można rozciągnąć – poprzez jednoznaczność – pojęcia odnoszące się do stworzeń na Boga. Oczywiście nie wyczerpują one w pełni pojęcia
Boga, a nawet więcej, tak uzyskane uogólnienia nie mogą odnosić się do Boga
w sensie właściwym. W tym zakresie dużo bardziej przydatne wydaje się Szkotowi zastosowanie transcendentaliów jako bezwzględnych właściwości najszerzej
pojętego bytu. W ten sposób można Boga określić poprzez transcendentalne doskonałości czyste, lub też poprzez niektóre elementy par dysjunktywów. Można
więc o Nim powiedzieć, że jest wszelką doskonałością czystą – Najdoskonalszym
Bytem, a także Bytem Koniecznym, Bytem Nieskończonym i Najwyższym Dobrem. Wszystkie one określają Boga w sposób właściwy, choć podkreśla Szkot,
że najlepszym z wszystkich jest pojęcie „bytu nieskończonego”. Żadne z powyższych pojęć przypisywanych Bogu nie spełnia jednak warunku pojęcia absolutnie
prostego, zatem ostatecznie zawsze odwołuje się do bytu jako absolutnie prostej
podstawy 50.
W konsekwencji teologia dostępna ludzkiemu intelektowi zamyka się w obszarze metaﬁzyki w ramach transcendentalnej syntezy bytu jako bytu w odniesieniu do przysługujących mu bezpośrednio właściwości transkategorialnych. Transcendentalia umożliwiają zatem wytwarzanie pojęcia Boga jako przedmiotu dla
teologii 51. Można nawet stwierdzić za Szkotem, że w obecnym stanie bytowania dla człowieka jakakolwiek naturalna wiedza o Bogu wyrażalna jest jedynie

49 Tamże, s. 166.
50 Tamże, s. 167–168. Autor ten przeprowadza szczegółową analizę pojęcia bytu nieskończonego

(zob. s. 168–172).

51 A. B. Wolter, dz. cyt., s. 180.
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poprzez transcendentalia 52, mieści się więc w ramach transcendentalnej syntezy
metaﬁzycznej. Metaﬁzyka wszak, choć za przedmiot ma byt jako byt i od niego
zaczyna, musi odnosić się do realnego porządku tego, co jest (istnieje). W tym
sensie niezmiennie będzie ona podążać w stronę ujęcia Boga jako ostatecznego
rzeczywistego celu. Nie można bowiem analizować przygodności bez odniesienia
do pewnej konieczności, podobnie jak tego, co zależne bez odniesienia do tego,
co absolutne (niezależne). Z tej perspektywy realnie odkrywany porządek bytów
danych nam w bezpośrednim poznaniu ostatecznie uzasadniony jest przez byt warunkujący cały ów porządek. Innymi słowy – bez istnienia Boga jako Czystego
Aktu niemożliwe byłoby odkrycie w rzeczach realnych tego, że są zawsze uaktualnieniem pewnej możności, co zaś wydaje się oczywistą konstatacją wynikającą
z bezpośredniej obserwacji zmysłowej. Nauka o bycie wspólnym musi więc znaleźć
swoje uzasadnienie w bycie pierwszym, a więc w Bogu.
W myśli Szkota teoria transcendentaliów odgrywa zatem dużo ważniejszą
rolę, niż wśród jemu współczesnych. Przyjmując od Alberta Wielkiego ogólne
określenie transcendentaliów, Szkot poszerza ich zakres. Transcendentalia tworzą strukturę realnych pojęć, które w żaden sposób nie mogą być sprowadzone
do jakiejkolwiek kategorii, lub też rodzaju i w tym sensie tworzą zrąb metaﬁzyki, jeśli rozumie się ją w jej źródłowym znaczeniu jako naukę o najwyższych
zasadach 53.

52 „Ideo vitando quattuor scientias esse speculativas, et hanc ponendo de Deo, omnia naturaliter cognoscibilia de ipso sunt transcendentalia. Finis huius est perfecta cognitio entis, quae
est cognitio primi. Sed primo occurens et notissimum intellectui est ens in communis, et ex ipso
probatur primitus et alia, in quibus est consummatio”; QSMet. I, q. 1, n. 47 (I, 27–28).
53 Por. Arystotelesową deﬁnicję metaﬁzyki jako pierwszej ﬁlozoﬁi. W wersji łacińskiej ma ona
następującą postać: „Est scientia quaedam quae speculatur ens inquantum ens et quae huic
insunt secundum se. Haec autem nulli est in parte dictarum eadem. Alienum enim nulla intendit
universaliter de ente inquantem est ens, verum partem eius abscindentes aliquam circa hanc
speculantur ipsum accidens: veluti scientiorum mathematicae” (Arystoteles, Metaﬁzyka, ks. IV,
1003a 21–25, opr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk na podstawie tłumaczenia T. Żeleźnika (wydanie trójjęzyczne), t. I, Lublin 1996, s. 151). Proponowałbym następujące tłumaczenie: „Jest
taka nauka, która rozważa byt jako byt i to samo z siebie, co znajduje się w nim. Żadna inna
bowiem poza nią nie mówi w ogólności o bycie, o ile jest on bytem, lecz wyodrębniając jakąś
jego część, rozważa coś, co jest dla niego przygodne, jak na przykład w naukach matematycznych”. Dlaczego podaję swoją wersję przekładu? Przede wszystkim wersja łacińska (Wilhelma
z Moerbeke) była tą, którą analizował Szkot, po drugie, w odniesieniu do łacińskiej wersji należy
zwrócić uwagę na to, że rozpatruje się w przypadku bytu wszystko to, co „insunt secundum se”,
czyli tkwi w nim wedle niego, może się więc odnosić do rozpatrywanych tutaj transcendentaliów,
będących wewnętrznymi właściwościami bytu jako bytu, ale tkwiących w nim, a nie w jakimś
sensie zewnętrznych w odniesieniu do niego. Warto zaznaczyć, że dwie wersje polskiego tłumaczenia tego tekstu (K. Leśniaka i T. Żeleźnika) akcentują trochę inaczej. Przekład Żeleźnika
odnosi się bezpośrednio do greckiego oryginału: „(...) przysługuje mu [to znaczy bytowi jako
bytowi] w sposób istotny”. Z kolei K. Leśniak chyba trochę mija się z intuicją samego Arystotelesa, tłumacząc: „...rozpatruje byt jako byt i przysługujące mu atrybuty istotne”. Myślę, że
dla Szkota (skoro miał przed sobą tylko łaciński tekst Arystotelesa) ważne było nie przypadanie
właściwości bytowi jako bytowi, ale ontyczne tkwienie owych właściwości w nim.
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Pod tym względem można w ramach metaﬁzyki wyróżnić cztery typy transcendentaliów: pierwszym jest transcendentalne pojęcie bytu – przedmiot metaﬁzyki, następnie, cała struktura trzech typów transcendentaliów: konwertywne,
zamienne z bytem; dysjunktywne oraz czyste doskonałości. Wszystkie one są pojęciami realnymi i jako takie należy je oddzielić od logicznych intencji. Pod tym
względem metaﬁzyka różni się od logiki, ponieważ metaﬁzyczne transcendentalia
są orzekane bezpośrednio o realnych bytach, podczas gdy pojęcia logiczne nie reprezentują całości ﬁzycznego bytu, ale niejako abstrahują od owej całości, biorąc
pod uwagę jedynie pojedynczy aspekt. Obiektową realność pojęć transcendentalnych gwarantuje ich formalne lub modalne zróżnicowanie. Będzie to różnica, którą
Szkot określił terminem a parte rei. Polega ona na wyabstrahowaniu z wewnętrznej
struktury tego, co ograniczone (skończone), a więc wydobyciu z realnie dostępnej rzeczy stworzonej pewnych doskonałości, które mogą odnosić się nie tylko do
tego, co skończone, ale również ją przekraczać, czyli w tym sensie jawiących się
jako wspólne stworzeniom i pierwszemu bytowi – Bogu. Na tym gruncie można –
według Szkota – budować metaﬁzykę, która w ścisłym znaczeniu ukształtuje się
jako nauka o transcendentaliach 54.
Teoria transcendentaliów nie jest jedną z części Szkotowej metaﬁzyki: można
zaryzykować twierdzenie, że jest całością jego metaﬁzyki. W tym znaczeniu bez
wątpienia Szkotową metaﬁzykę można nazwać nauką transcendentalną, której
przedmiotem jest transcendentalne pojęcie bytu i jego wewnętrzne transcendentalne właściwości. Jednocześnie transcendentalna metaﬁzyka pozostaje nasycona
teologicznymi konsekwencjami. Jeśli rozpoczyna od bytu jako bytu, nie spocznie,
póki nie sięgnie aż do swego celu, którym jest Bóg rozumiany jako ostateczna
przyczyna sprawcza i celowa, o którym wiedza będzie wyrażalna w terminach
transcendentalnych 55.
Szkot więc, wychodząc od jednoznacznego bytu, przechodzi następnie do analizy różnych uwarunkowań bytu jako absolutnie istniejącego, czyli rozważań jego
przygodności, ograniczenia, wielości, złożoności. To jednak dopiero wstęp do budowania wiedzy metaﬁzycznej. Zasadniczą jej część stanowi bowiem synteza transcendentalna polegająca na wykazaniu pełnej zakresowości własności bytu, ujętego
w najszerszym swoim znaczeniu jako ens non repugnat esse – możliwego do przyjęcia wszystkiego (stania się wszystkim). Struktura ta jest strukturą uporządkowaną: wprowadzając wszelkie determinacje bytu, próbując określić rzeczywistość
w odniesieniu do trzech porządków: nadrzędności, celowości i sprawczości. Przy

54 Por. A. B. Wolter, dz. cyt., s. 181–182. Zob. całą kwestię u Szkota (QSMet. VI, q. 4) pod
tytułem: „Utrum metaphysica sit de enta”.
55 Zob. Reportatio, prol., q. 3, n. 3 (II, 2, 42–43).
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takim ujęciu we wszystkich tych porządkach nieodwołalnie pojawia się byt pierwszy, który określa Szkot jako Pierwszą Zasadę.
Na gruncie analizy ﬁlozoﬁcznej (metaﬁzycznej), Pierwszej Zasadzie przypadają prymarnie wszelkie transcendentalne właściwości uzyskane w wyniku analizy
transcendentalnej. W następnym kroku dochodzi do transcendentalnej syntezy,
czyli określenia zakresu i obszaru badań metaﬁzyki. Przedmiotem metaﬁzyki staje
się zatem dla Szkota byt jako byt, oraz wszelkie przypadające mu właściwości –
jego wewnętrzne sposoby bycia, innymi słowy – transcendentalia. Zaś celem metaﬁzyki okazuje się Bóg, jako Pierwsza Zasada, Nieskończony Byt, co daje w efekcie
możliwość ujęcia pojęcia Boga, które z kolei przekształca się w przedmiot teologii. Dlatego też, w ramach metaﬁzycznej syntezy przeprowadza się dowód na
istnienie Pierwszej Przyczyny – Boga, który będzie równocześnie odpowiedzią na
najważniejsze pytanie: dlaczego byt istnieje?
W tym sensie, metaﬁzyka przekształca się we właściwą naukę o istnieniu 56,
równocześnie będąc teorią transcendentaliów i w pełnym znaczeniu nauką transcendentalną.

Summary
The understanding of scholasticism metaphysics presented in textbooks
to the history of philosophy would be comprises universally in the patern dominated by followers of Thomas Aqiunas’s conception. However one should be
value diﬀerent metaphysical conceptions of this period of scholasticism, in this
the ﬁrst of all so criticized by Thomas’s pupils thought of John Duns Scotus.
It is possible put, that Scotus’s metaphysics states very important alternative
for Aquinas’s metaphysics, though – it should be strongly underline – at all it
not locates itself in so sharp opposition in relation to solution of Aquinas. To
be visible inﬂuence Scotus’s thought in later centuries, for example his metaphysical intuition we can see at F. Suarez, Ch. Wolﬀ, and also I. Kant. The
novum of Scotus’s approach to metaphysics in large reduction depends thereon
that he asks about conditions of metaphysics possibility. This resulted with
perspective of later development of metaphysics two momentous decision in its
area. Firstly, Scotus captured metaphysics with perspective of transcendental
then it means he understood metaphysics as transcendental science. Secondly,
basis of such metaphysics resulted in execution “the criticism of reason”. From
this perspective Scotus proposed understanding of the metaphysics as science

56 A. B. Wolter, dz. cyt., s. 184.
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on the ﬁrst adequate object of human intellect. The object of it is being as
being (ens inquantum ens) and in consequence the metaphysics according to
Scotus is science on being and its transcendental proprieties. The metaphysics
is so transcendental science – scientia transcendens.
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MARBURSKA KRYTYKA POZNANIA JAKO ODBICIA

Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja koncepcji poznania wypracowanej
w ramach neokantowskiej szkoły marburskiej. Celem pracy jest ujęcie stanowiska
szkoły na temat natury poznania, a w szczególności ujęcie najważniejszych etapów
ewolucji marburskiej myśli epistemologicznej, której rezultatem było odrzucenie
rozumienia poznania jako odbicia (Abbildtheorie). Chodzi o przedstawienie drogi,
jaką przeszła marburska krytyka poznania od rozważań Hermanna Cohena nad
pojęciem doświadczenia, przez Paula Natorpa ujęcie poznania jako relacji, aż po
Ernsta Cassirera koncepcję poznania jako symbolicznego przekształcania. W artykule pragnę wykazać, że podstawą ewolucji marburskiej ﬁlozoﬁi poznania od
początku była – pierwotnie implicite, później explicite – krytyka poznania jako
odbicia.
Tak rozumiana idea odbicia (odwzorowania) leży u podstaw wielu różnych
koncepcji poznania. Charakteryzuje się tym, że ujmuje prawdziwe poznanie jako
naśladowanie otaczającej nas rzeczywistości. W jej rozumieniu zadaniem poznania
jest neutralny opis zastanego świata. Taki pogląd formułowali ﬁlozofowie różnych
orientacji. Można wśród nich odnaleźć nazwiska takie jak Arystoteles, Tomasz
z Akwinu, Karol Marks, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell i inni. Dla ujęcia natury poznania posługiwali się oni pojęciami takimi jak „korespondencja”,
„zgodność”, „adekwatność”, „podobieństwo”, „izomorﬁzm”, „homomorﬁzm” czy
też „odzwierciedlenie”. Chociaż ontologiczne i epistemologiczne założenia oraz
wnioski tej grupy ﬁlozofów były różne, to jednak łączy ich zbliżone wyobrażenie
na temat istoty poznania.
W najnowszej ﬁlozoﬁi istnieją jednak nurty odrzucające takie odbiciowe ujęcie prawdy i poznania. Należy do nich na przykład teoria koherencyjna (Nicholas
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Rescher), teoria pragmatyczna (Charles S. Peirce) czy koncepcja epistemiczna
(Michael Dummett). Prekursorami krytyki teorii odbicia byli neokantyści (Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, Ernst Cassirer i inni), którzy zarzucają jej
„naiwny” sposób ujęcia natury poznania 1. W miejsce teorii odbicia neokantyści
proponują ujęcie poznania jako przekształcania (Umbildung). Najlepiej wyraża tę
ideę Cassirer, gdy stwierdza, że „we wszelkiej posługującej się pojęciami wiedzy
nie mamy do czynienia z prostym powtórzeniem, lecz jedynie z przekształceniem
i przeformowywaniem materiału dostarczonego nam z zewnątrz” 2. Takie ujęcie
poznania jako przekształcania jest modyﬁkacją koncepcji odbicia, która polega
na tym, że zachodząca w jedną stronę od przedmiotu do podmiotu – relacja asymetryczna zostaje zastąpiona przez relację symetryczną. W następstwie takich
założeń prawda nie może być rozumiana jako odwzorowanie „rzeczy samej w sobie”. Jej podstaw należy poszukiwać w obrębie własnej świadomości (świadomości
siebie samego), co neokantyści wyrażali za pomocą pojęć takich jak „konieczność
myślenia”, „prawa myśli”, „świadomość normatywna” 3.

Hermanna Cohena pojęcie doświadczenia
Podjęcie rozważań nad problemem prawdy i poznania w szkole marburskiej
wymaga zdania sprawy ze sposobu rozumienia pojęcia doświadczenia przez Kanta.
W tym kontekście istotne jest rozróżnienie kwestii rozumienia doświadczenia przez
samego Kanta od ujęcie Kantowskiego pojęcia doświadczenia przez Cohena 4. Najważniejsze dla naszych rozważań jest to, że obaj modyﬁkują pojęcie doświadczenia, to znaczy Kant nie rozumie doświadczenia ani jako experientia mater studiorum, ani też w duchu historii naturalnej, lecz pojmuje je w sensie ﬁlozoﬁcznym
jako całościowy ogólny wyraz wszystkich faktów i metod naukowego poznania

1 Zob. Ch. Krijnen, Der Wahrheitsbegriﬀ im Neukantianismus; w: Die Geschichte des philosophischen Begriﬀ der Wahrheit, Hrsg. v. M. Enders, J. Szaif, Berlin 2006, s. 294 i n.; B. Andrzejewski, Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu E. Cassirera, Poznań 1980, s. 38 i n.; T. Kubalica, Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia, „Folia Philosophica” 27 (2009),
s. 51–66.
2 E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Erster Band; w: E. Cassirer, Gesammelte Werke – Hamburger Ausgabe, 2. Bd, Darmstadt 1999,
s. 1.
3 Zob. Ch. Krijnen, Der Wahrheitsbegriﬀ im Neukantianismus..., wyd. cyt., s. 291.
4 Zob. A. J. Noras, Problem poznania i prawdy w szkole marburskiej; w: „Studia Philosophica
Wratislaviensia” V 4 (2010), s. 255. Kantowskie rozumienie doświadczenia jest bliższe Newtonowi
niż Locke’owi i Hume’owi. Dla Cohena ważna jest również inspiracja platońska, która istotnie
wpłynęła na jego sposób rozumienia doświadczenia.
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przyrody 5. Natomiast Cohen w ramach podjętego programu badań nad „metodą
transcendentalną” ściśle wiąże pojęcie doświadczenia z kategorią aprioryczności.
Konsekwencją takiego podejścia było zawężenie Kantowskiego pojęcia doświadczenia do dziedziny czystego przyrodoznawstwa.
Sposób rozumienia doświadczenia w szkole marburskiej stanowi pochodną
programu badań nad metoda transcendentalną powadzonych w tej szkole. W tym
kontekście Cohen w przedmowie do Geschichte des Materialismus Friedriecha Alberta Langego podkreśla, że „[m]etoda transcendentalna bada nie zasady rozumu
ludzkiego, lecz zasady warunkujące naukową ważność podstaw nauk” 6. Zasady
rozumu ludzkiego stanowią bowiem przedmiot zainteresowań psychologii, która
jako nauka szczegółowa stara się dostarczyć wiedzy na temat „ostatecznych i najprostszych składników naszej duchowej istoty”. Natomiast w ﬁlozoﬁi interesują
nas istniejące już nauki, których wyniki zostały utrwalone w pracach naukowych.
W odniesieniu do nich Cohen stawia pytania o ich istotę, o ich ogólność i konieczność, czyli o obowiązującą w nich ważność poznawczą. Te pytania mają charakter
metodologiczny. Reﬂeksja nad metodą transcendentalną oznacza zatem naukową
reﬂeksję nad zasadami nauki. Dlatego również podejmowane przez Cohena i jego
następców rozważania nad zagadnieniem doświadczenia należy rozumieć jako rodzaj reﬂeksji metodologicznej.
Cohen podejmuje analizę problemu poznania między innymi na początku
rozprawy Logik der reinen Erkenntnis z roku 1902. Wyróżnia i stopniuje cztery
sposoby rozumienia poznania 7: (1) jednostkowe spostrzeżenie, (2) wiedza ogólna,
(3) proces poznania i (4) poznanie czyste. Gradacja poznania następuje według
niego w ten sposób, że dokonywane na co dzień jednostkowe spostrzeżenie, które
jeszcze nie jest wiedzą, staje się nią w konsekwencji uogólnienia jako wiedza
ogólna. Wyższy stopień stanowi poznawanie rozumiane jako proces poznania, zaś
ukoronowaniem tej hierarchii jest czyste poznanie.
W tak rozumianym kontekście poznania należy sytuować zadanie ﬁlozoﬁi,
która dla Cohena nie zajmuje się po prosu teorią poznania, lecz jego krytyką.
Istota Cohenowskiego rozróżnienia między teorią poznania a krytyką polega na
tym, że tematem krytyki nie są procesy poznawcze w wymiarze psychologicznym,
fenomenologicznym czy ontologicznym, lecz pryncypia zapewniające „ważność”
poznania 8. W krytyce chodzi bowiem o to, żeby na podstawie analizy tych pryncypiów określić prawa i granice poznania. Nie przedmiot odróżnia teorię poznania
5 Zob. H. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, 3. Auﬂ. Berlin 1918, s. 84.
6 F. A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegen-

wart. 1. Buch: Geschichte des Materialismus bis auf Kant, 7. Auﬂ. Leipzig 1902, s. X; cyt za:
A. J. Noras, Problem poznania..., wyd. cyt., s. 257.
7 Zob. H. Cohen, Logik der reinen Erkenntniss, Berlin 1902, s. 1–4.
8 Zob. M. Brelage, Studien zur Transzendentalphilosophie, Berlin 1965, s. 84.
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od krytyki, lecz postawione pytanie: o ile teoria stawia pod adresem poznania
pytanie w rodzaju quid facti, czyli jak poznanie zostało dokonane, to zadaniem
krytycznej ﬁlozoﬁi jest odpowiedź na pytanie quid juris, to znaczy, na podstawie
jakiego prawa uznajemy dany wynik za prawdziwy.
Jeżeli zadaniem ﬁlozoﬁi nie jest teoria poznania, która bada, jak w różnych
aspektach zachodzi zgodne ze stanem faktycznym poznanie, lecz krytyczna analiza pryncypiów ludzkiego poznawania, to samo poznanie nie może być rozumiane
w sensie korespondencyjnej teorii prawdy jako zgodność przedstawienia z rzeczą.
W ujęciu krytycznym chodzi bowiem o zgodność z pryncypiami stanowiącymi dostępny nam wzorzec myślenia. Tego wzorca nie dostarcza jednostkowe spostrzeżenie, lecz dopiero myślenie czyste, które „nie potrzebuje jakiegokolwiek źródła poza
samym sobą” 9. Gdyby krytyka poznania rozpoczynała od prawdy jako zgodności
ze stanem faktycznym, to konieczność uwzględnienia czynnika heterogenicznego,
jakim jest świat w tym odniesieniu, uniemożliwiłaby ujęcie pryncypiów zapewniających ważność poznania.
Idealizm krytyczny według Cohena opiera się na dwóch założeniach: na uznaniu konstruktywizmu myślenia i na odniesieniu do poznania naukowego. W jego
charakterystyce pierwsze założenie ma charakter idealistyczny i odpowiada genus proximum jego stanowiska ﬁlozoﬁcznego, zaś drugie „krytyczne” stanowi o jej
diﬀerentia speciﬁca.
Konstruktywny charakter myślenia polega na przyjęciu, że „świat rzeczy
opiera się na podstawie praw myślenia”, gdyż „rzeczy nie są tak po prostu jako
takie dane, tak jak wydaje się, iż działają na nasze zmysły” 10. Myślenie, a wraz
z nim poznanie nie jest zatem pasywnym odbiciem stanu rzeczy, lecz świadomość ma w nim swój konstruktywny wkład. Jak pisze Cohen: „podstawowe formy
(Grundgestalten) naszej myślącej świadomości są zarazem elementami, z których
składamy tak zwane rzeczy w hipotetycznie cząsteczki podstawowe (...), a zarazem [te formy – T.K.] są normami, według których nakreślamy ich prawa i związki
oraz uwierzytelniamy je jako przedmioty naukowego doświadczenia” 11. Ten idealistyczny aspekt ﬁlozoﬁi Cohena można sprowadzić do tego, że wszelkie rzeczy
składają się tylko z myśli i istnieją jedynie w myślach.
Cohen jest świadomy tego, że idealizm grozi subiektywizmem, który uzależnia
istnienie przedmiotu od poznającego umysłu. Żeby zażegnać to niebezpieczeństwo,
nie wystarczy uznać zmysłowość za równorzędne wobec myślenia źródło poznania,
tak jak to uczynił Kant, by ustrzec się przed zarzutem dogmatycznego idealizmu.
9 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntniss..., wyd. cyt., s. 11–12.
10 H. Cohen, Das Princip der Inﬁnitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein Kapitel zur

Grundlegung der Erkenntniskritik, Berlin 1883, s. 125 i n.
11 Tamże, s. 126.
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Zarzut pozostaje w mocy, ponieważ jeżeli „zmysły zapewniają a priori naoczność,
to również ukazujące się zmysłom rzeczy pojawiają się jako zwierciadlane odbicia
i urojenia takich apriorycznych form naoczności” 12. Z tego powodu zmysłowość
nie może być tylko „źródłem impulsów dla odczuć w naszym doświadczeniu życiowym” 13. Czysta zmysłowość nie może niezależnie od empirycznej treści pokazać
rzeczywistości świata rzeczy i nie można jej traktować jako formy subiektywności.
Dla Cohena przyjęcie zmysłowej świadomości, tak jak to zrobił Kant, nie pozwala
na odparcie zarzutu dogmatycznego idealizmu.
Taka konstatacja prowadzi Cohena do drugiego „krytycznego” założenia, że
potrzebne jest „odniesienie do nauki, w której tylko rzeczy są dane i dostępne dla zadawania ﬁlozoﬁcznych pytań. Gwiazdy nie są dane na niebie, lecz
[dopiero – T.K.] w nauce astronomii oznaczamy tego rodzaju przedmioty jako
dane, przedmioty, które jako uzasadnione w zmysłowości odróżniamy od poważnie
rozumianych wytworów i opracowań myślenia” 14. Zdaniem Cohena możemy uniknąć popadnięcia w dogmatyczny idealizm, gdy odniesiemy idealistyczną reﬂeksję
ﬁlozoﬁczną do nauki. Próba bezpośredniego odniesienia do rzeczywistości prowadzi natomiast do subiektywizmu. Poznająca świadomość ma zostać odniesiona do
faktu naukowego poznania rzeczywistości. W ten sposób ﬁlozoﬁczne badania mogą
uniknąć zarzutu subiektywizmu, lecz stają się obiektywną nauką, czyli krytycznym idealizmem, który można również nazywać idealizmem transcendentalnym
lub krytycznopoznawczym.
Jeżeli poznanie prawdziwe nie polega na zgodności ze stanem rzeczy, to pojawia się kwestia, na czym ono ma polegać, żeby nie popaść w całkowitą dowolność.
Cohen utożsamia pojęcie prawdy z prawem myślenia, a mówiąc precyzyjniej –
z zasadą tożsamości 15. Zasada tożsamości wraz z pojęciem hypothesis staje się
podstawą systemu ﬁlozoﬁcznego.
Pojęcie hypothesis w odniesieniu do rozumienia idei przez Platona stanowi
neoplatoński wątek ﬁlozoﬁi szkoły marburskiej. Idea jako hypothesis nie oznacza
wymagającego weryﬁkacji przypuszczenia, lecz jest rozumiana jako zawierająca
w sobie aksjomaty podstawa, która zapewnia pod względem metody bazę dla
wyprowadzania z założeń sprawdzonych wniosków, tak jak to ma miejsce w geo-

12 Tamże.
13 Tamże. Zob. także H. Holzhey, Neukantianismus, Idealismus, Realismus, Phänomenologie;

w: Geschichte der Philosophie. Band 12. Die Philosophie des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts. Teil 2, Hrsg. v. H. Holzhey, W. Röd, München 2004, s. 48.
14 H. Cohen, Das Princip der Inﬁnitesimal-Methode..., wyd. cyt., s. 127.
15 Tamże, s. 42. W tym miejscu ujawnia się różnica między Kantem a Cohenem. Dla Kanta

to zasada sprzeczności jest „ogólną i całkowicie wystarczającą naczelną zasadą (Principium)
wszelkiego poznania analitycznego”. Zob. A. J. Noras, Problem poznania..., wyd. cyt., s. 260.
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metrii 16. Tak rozumiana hypothesis wraz z podstawowym aksjomatem tożsamości leży u podstaw systemu poznania, zaś prawda może być pojmowana jedynie
w kontekście całości wiedzy. „Sąd hipotetyczny stanowi jakby sumienie myślenia
naukowego” 17, które opiera się na prawie rozumianym jako układ konstytutywnych dla nauki warunków i ugruntowań.
Zaproponowane przez Cohena krytycznopoznawcze odniesienie ﬁlozoﬁi do nauki pozwala również znaleźć i uzasadnić alternatywną wobec teorii odbicia odpowiedź na pytanie o istotę poznania. W jego ujęciu można wyodrębnić należący
do nauki poziom przedmiotowy i przypisaną ﬁlozoﬁi płaszczyznę metanaukową.
O ile na pierwszym poziomie można dopuścić rozumienie poznania jako odbicia, to
na drugim uzasadnienie znajduje konstrukcjonistyczna koncepcja przekształcania,
której niesamoistną częścią składową jest odwzorowanie.

Paul Natorp – poznanie jako relacja
Podobnie jak Cohen, Natorp w teorii poznania reprezentuje idealizm metodyczny (krytyczny). W kontekście zapewnienia jedności poznania naukowego
Natorp odwołuje się jednak do przedmiotu i pojęcia obiektywnego ugruntowania,
gdyż tej jedności jego zdaniem nie może zapewnić jedynie „wewnętrzna niesprzeczność i konsekwentne powiązanie myśli” 18. Podstawę obiektywnego ugruntowania
stanowi dla Natorpa Kantowskie pojęcie syntetycznej jedności, które oznacza podstawowy kształt czy też podstawowe prawo poznania i odpowiada Cohenowskiemu
pojęciu źródła 19. Takie ujęcie ma istotne konsekwencje dla marburskiej koncepcji
poznania jako przekształcania.
Natorp w odróżnieniu od Cohena, który w swych badaniach koncentrował
się na przezwyciężeniu Kantowskiego dualizmu zmysłowości i myśli, zajmuje się
rozróżnieniem materii i formy poznania. Materia jako coś danego i nieokreślonego
ma zostać określona przez formę myślenia 20. Daną nam materię należy rozpatrywać w ramach relacji poznania. Można ją charakteryzować jako „doznanie”
16 Zob. H. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung..., wyd. cyt., s. 23; zob. także H. Cohen, Logik
der reinen Erkenntniss..., wyd. cyt., s. 73.
17 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntniss..., wyd. cyt., s. 261. Cyt. za: A. J. Noras, Problem
poznania..., wyd. cyt., s. 262.
18 P. Natorp, O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania, tłum. W. Marzęda;
w: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, red. A. J. Noras, T. Kubalica, Katowice
2011, s. 230.
19 Zob. H. Holzhey, Neukantianismus..., wyd. cyt., s. 69.
20 W tym kontekście sytuuje się jego dyskusja z pozytywizmem Ernsta Laasa, który był jego

nauczycielem w Strasburgu. Zob. H. Holzhey, Neukantianismus, wyd. cyt., s. 67 i n.
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czy „empiryczną naoczność”, gdyż nieokreślone oznacza nie tylko to, co jeszcze
nie zostało określone, ale także to, co możliwe do określenia. Nie jest jednak
tak, że daną materię otrzymujemy dzięki formalnemu czynnikowi określającemu,
lecz stanowi ona równorzędny czynnik w poznaniu, który jest dany do określenia. W ten sposób Natorp uznaje względną samodzielność materii, nazywając ją
„zadaniem” stojącym przed poznaniem. Jak podaje Helmut Holzhey, Natorp nie
odróżnia jednak wystarczająco dwóch odmiennych znaczeń pojęcia zadania w odniesieniu do materii poznania: zadania w sensie możliwej do określenia receptywności od zadania w znaczeniu celu poznania, czyli przedmiotowego odniesienia
treści poznania 21. We wczesnych pismach Natorp przyjmuje rozumienie zadania
jako możliwość określenia, łącząc to znaczenie z Kantowskim pojęciami doznania
i naoczności. W tym sensie doznajemy tego, co ilościowo jednostkowe i jakościowo
identyczne. W tym rozumieniu doznanie jest uzupełniane przez pojęcie naoczności, w której materia poznania staje się możliwa do określania dzięki możliwości
powiązania elementów za pomocą form zmysłowości czasu i przestrzeni. Można
zatem powiedzieć, że w wypracowanym przez Natorpa marburskim modelu poznania pierwotnie materia poznania była rozumiana jako czynnik przyswajany
przez podmiot, przyjmowany z zewnątrz.
Pod wpływem Logik der reinen Erkenntnis Cohena Natorp odchodzi jednak od rozumienia zadanej, ale jeszcze nie poznanej materii poznania jako czegoś przedpojęciowego. Rezygnuje również z koncepcji jej czasowo-przestrzennej
określoności 22. Przyjmuje, że to, co dane, stanowi zadanie w drugim z podanych
znaczeń, to znaczy jako odniesienie do przedmiotu. Jak pisze Holzhey, „to, co
dane (datum) jest teraz tym, co zadane (dandum); niewiadoma x poznania wyraża tylko, że określenie przedmiotu w poznaniu stanowi nieskończone zadanie” 23.
Tak sformułowane w duchu idealizmu krytycznego zadanie poznania oznacza, że
ostateczne i całkowite poznanie przedmiotu nigdy do końca nie zostanie zrealizowane. Tym samym kwestia przedmiotu jako czegoś danego zostaje potraktowana
w skończonej perspektywie jako nierozwiązywalna 24.
Treści poznania trzeba poszukiwać w odniesieniu do przedmiotu, który należy rozumieć jako oparte na prawach określenie zjawisk, gdyż tylko tak można
ująć go obiektywnie. Obiektywną podstawą przeprowadzanej w naukach przyrodniczych obiektywizacji jest prawo i dzięki tej podstawie może zostać spełniony

21 Zob. tamże, s. 68.
22 Zob. P. Natorp, Logik (Grundlegung und logischer Aufbau der Mathematik und mathemati-

schen Naturwissenschaft) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen, Marburg 1904, § 28. Cyt.
za: H. Holzhey, Neukantianismus..., wyd. cyt., s. 328.
23 Holzhey, Neukantianismus..., wyd. cyt., s. 68.
24 Zob. P. Natorp, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, Leipzig 1910, s. 48.
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wymóg autonomii poznania naukowego 25. Natomiast w przeciwieństwie do obiektywnego ugruntowania poznania w staraniach o jego subiektywne ugruntowanie
brakuje naukowego pryncypium i musi ono polegać – tak jak w idealizmie niekrytycznym – jedynie na subiektywnych przeżyciach. Natorp podejmuje jednak taką
próbę w postaci nowej ﬁlozoﬁcznej psychologii opartej na metodzie krytycznej
w przekonaniu, że subiektywne ugruntowanie musi odpowiadać obiektywnemu.
Natorp proponuje ujęcie podstawowego modelu poznania w formie matematycznego równania, w którym przedmiot jest niewiadomą oznaczoną jako x:
„Owo x nie jest czymś po prostu nieznanym; lecz podobnie jak x w równaniu,
jest określone przez powiązanie ze znanymi już wielkościami. Tak samo przedmiot w równaniu poznania – także przed jego rozwiązaniem – musi być określony
co do swego znaczenia przez określone odniesienie do danych poznania” 26. Zadanie, jakie stawiamy poznaniu, jest możliwe do rozwiązania jedynie wówczas, gdy
posiadamy a priori takie odniesienie, które wyznacza ogólny sens przedmiotu nazywany formą poznania. Oznacza to, że forma poznania dotyczy związku poznania
z przedmiotami i nie może być traktowana niezależnie od wszelkich przedmiotów
i ich powiązań.
Natorpowskie porównanie poznania do równości nasuwa następującą konsekwencję. Jeżeli zachodzącą między przedmiotem (x) a podmiotem (y) relację
poznania traktujemy jako równość, to oznacza, że jest to relacja równoważności, którą charakteryzuje – poza zwrotnością i przechodniością – symetryczność.
Właśnie symetryczność relacji poznania wyklucza rozumienie jej w sensie odbicia,
które zachodzi tylko w jedną stronę – od przedmiotu do podmiotu. Symetryczność
oznacza bowiem charakterystyczną dla koncepcji przekształcania wzajemność relacji podmiotowo-przedmiotowej.
Poznanie jako przekształcanie musi być obiektywne. Natorpowi chodzi o znalezienie w poznaniu prawa jego przedmiotowości. Pojęcie poznania ma dwa ściśle
ze sobą powiązane znaczenia: pierwsze odpowiada działaniu czy też przeżywaniu, jakim jest poznawanie, natomiast drugie – treści tego, co poznane, lub tego,
co ma zostać poznane 27. Oba znaczenia należy odróżnić, żeby znaleźć odpowiedź
na pytanie o właściwe ugruntowanie poznania, to znaczy, czy dokonuje się ono
w określonym podmiotowym postępowaniu, czy też dzięki treści poznania. Z jednej strony można bowiem poznanie traktować jako element subiektywnego przeżycia w świadomości. Obiektywność poznania (jako jego istotny atrybut) musi
mieć ugruntowanie w podmiotowości poznającego: „»Akt« poznawania zdaje się
25 Zob. P. Natorp, O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania..., wyd. cyt.,
s. 229.
26 Tamże, s. 220.
27 Zob. tamże, s. 221.
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z konieczności być tym, co pierwsze, natomiast poznanie – rozważane jako treść –
rezultatem zależnym od tego aktu bądź jego wytworem. »Produkt« można nazwać
obiektywnym, »czynniki« są subiektywne” 28. Z drugiej strony, przedmiot dla poznania stanowi zadanie poznawcze, omówioną wcześniej niewiadomą, której formę
poznawczą wyznacza podmiot zgodnie z zasadą syntetycznej jedności.
Natorp nie zgadza się jednak na uzależnienie logiki od psychologii i uznaje,
że logika jako nauka o poznaniu musi znajdować się u podstaw wszystkich nauk:
jeżeli logika zajmuje się kryterium prawdy, to jego ważność nie może zależeć od
poznania, gdyż ono na podstawie tego kryterium jest uznawane za prawdziwe.
Uznaje jednak znaczenie podmiotu w obiektywnym ugruntowaniu poznania.
Pytanie o obiektywną ważność zakłada dwie możliwe odpowiedzi: albo
(1) obiekty istnieją poza wszelką subiektywnością, albo (2) są one dostępne dla
subiektywności 29. W pierwszym przypadku obiekty te są niezależne od podmiotu
i nie pochodzą od niego. W przedstawieniu mamy do czynienia jedynie z ich
subiektywną reprezentacją. W konsekwencji obiektywność nie zostaje zniesiona
w subiektywności. W kontekście tak rozumianej obiektywności Natorp konstatuje, że „gdyby przedmiot istniał w sobie, niezależnie od wszelkiej subiektywności, a później – przez poznawanie – byłby przyswajany przez naszą subiektywność,
to w poznaniu przedmiotu, w przedmiotowości poznania nie leży po prostu żaden problem” 30. Stąd Natorp wskazuje na inną drogę, która wychodzi od pytania
o poznanie przedmiotów przez podmiot, i stwierdza, że „poznanie przeciwstawia
sobie przedmiot jako niezależny od subiektywności poznawania” 31. Właściwy
problem polega na sposobie rozumienia tej niezależności.
Natorp dochodzi do wniosku, że owa niezależność przedmiotu od podmiotu
polega na abstrakcji od subiektywności poznania, która dokonuje się w nauce
w sposób bezreﬂeksyjny 32. Z tego powodu reﬂeksja nad subiektywnością ma charakter wtórny. Jednak tak rozumiana abstrakcja ma sens negatywny, to znaczy
polega na pomijaniu właściwości, nieuwzględnianiu faktycznie zawartego w przedstawieniu momentu subiektywnego. W konsekwencji „[a]bstrakcja od własnej podmiotowości rozumiana czysto negatywnie nie może ugruntować żadnego bytu
prócz bytu ﬁkcyjnego” 33. Dlatego celem Natorpa staje się ukazanie pozytywnego
sensu uprzedmiatawiającej abstrakcji, który pozwoli ugruntować nieﬁkcyjny rodzaj bytu. „Przedmiot w swym pozytywnym znaczeniu jest prawem; oznacza
28 Tamże, s. 222.
29 Zob. tamże, s. 227.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 Por. tamże, 228.
33 Tamże, 229.
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trwającą jedność, w której zostaje zjednoczona i ustalona zmienna różnorodność
zjawisk” 34. Nauka od czasów Galileusza obiektywizuje zjawiska w formie redukcji do naukowego prawa; nauka nie tłumaczy codziennego ruchu Słońca na nieboskłonie na podstawie bezpośredniego zjawiska zmysłowego, bo widzimy tylko,
że Słońce obraca się wokół Ziemi, lecz właśnie na podstawie prawa mówiącego
o dziennym obrocie Ziemi wokół własnej osi.
Poznanie przedmiotu polega na przezwyciężeniu podmiotowości, która oznacza „bezpośredni stosunek do Ja”. W tym bezpośrednim związku jest jednorazowo
dane wielopostaciowe i zmienne zjawisko rozumiane jako fenomen ostatniej instancji (Phänomen letzter Instanz). Jego wielopostaciowość i zmienność jest pochodną
niepowtarzalnych stanów podmiotu; samo przejawianie się stanowi sedno pozytywnie określonej subiektywności, która zostaje przezwyciężona dzięki prawu 35.
Zjawisko jako subiektywne przedstawienie zostaje więc zobiektywizowane w prawie przez ujęcie tego, co powszechnie ważne, i sprowadzenie do jedności przedstawienia.
Istnieją dwa rodzaje takiej obiektywizacji. Pierwszy polega na odróżnieniu
aktywności (przeżycia) podmiotu od treści przedstawienia, która tym samym „nie
oznacza już po prostu tego, co przedstawione i pomyślane, lecz w każdym dowolnym czasie – to wszystko, co można dowolnie przedstawić i pomyśleć” 36. Na tym
poziomie obiektywizacji – podobnie jak na innych – mamy do czynienia z wyniesieniem tego, co jednostkowe, do statusu tego, co powszechnie ważne, czyli
obiektywne. Drugi rodzaj obiektywizacji polega na odniesieniu ogólnego prawa
do jednostkowego stanu rzeczy lub fenomenu i dokonuje się w nauce 37. Funkcja
poznania jest stała niezależnie od tego, czy chodzi o uogólnienie przedstawienia,
czy o ujęcie jednostkowego stanu rzeczy w postaci prawa.
Natorp poszukuje w dyskusji między pozytywizmem i idealizmem mądrego
kompromisu i znajduje go w relacji między jednostkowym a ogólnym; oba muszą znaleźć swoje miejsce w przedmiocie poznania, gdyż nic nie wiemy o innych
przedmiotach: zarówno postulowanych przez idealistów obiektach ogólnych, jak
i wymaganych przez pozytywistów rzeczach jednostkowych. Podstawowym prawem poznania przedmiotu jest „przeciwstawienie i stosunek tego, co ogólne, i tego,
co jednostkowe” 38.
Błąd pozytywizmu polega na założeniu, że „to, co ostatecznie konkretne,
co »tu i teraz dane« przedstawienia, jako to, co pierwsze, jedynie pozytywne,
34 Tamże.
35 Por. tamże, 231.
36 Tamże.
37 Por. tamże, 232.
38 Tamże, 236.

MARBURSKA KRYTYKA POZNANIA JAKO ODBICIA

35

można ująć wcześniej niż wszystko inne i może ono stanowić podstawę poznania” 39. To stanowisko jest niemożliwe do utrzymania, gdyż tak rozumiana podstawa poznania byłaby niemożliwa do ujęcia bez ogólnego określenia w pojęciach,
a zatem pojęcia muszą poprzedzać tę konkretną podstawę poznania. Jakakolwiek
próba wyrażenia i nazwania tego, co jednostkowe jako jednostkowego wymaga
użycia ogólnego pojęciowego określenia.
Źródła błędu pozytywistycznego Natorp odnajduje w ﬁlozoﬁi Arystotelesa,
który uważał, że konkretną i jednostkową rzecz samą można ująć i opisać za pomocą ogólnych abstrakcyjnych pojęć. Nie wiadomo jednak, czym jest owa sama
rzecz: „[j]eśli jest dla nas nieokreślona, to nie może także stanowić początku
poznania; jednakże jest ona dla nas w takim stopniu określona, w jakim ją określiliśmy, a to może dokonać się tylko przy użyciu pojęć ogólnych” 40.
Istotny jest w tym kontekście sposób rozumienia tego, co konkretnie „dane”.
Oznacza ono przedpojęciowy „konkret zjawiska faktycznie tylko jako to, co ma
być określone, możliwe do określenia x, jakby Arystotelesowskie dynamei on;
dany tylko w sensie postawionego zadania, a nie jako dana poznania, przez co
można określić jeszcze coś innego, co nie jest znane” 41.
Dla opisania i rekonstrukcji koncepcji Natorpa można rozróżnić dwa pojęcia, które potocznie są uważane za synonimy: pojęcie danych i pojęcie informacji.
Różnica między nimi polega na tym, że, o ile dane stanowią surowy materiał
poznania, który wymaga opracowania, to informacja oznacza taki materiał już
opracowany i ujęty w pojęciach 42. W zarysowanym przez Natorpa modelu poznania na początku „dane” nie oznaczają wcale posiadanych w sposób pozytywny
informacji o stanie rzeczy, na których można by się oprzeć w dalszych wywodach,
lecz przeciwnie, mają sens negatywny, to znaczy stanowią niewiadomą i jednocześnie zadanie, przed którym stajemy, podejmując się poznania. W tym modelu
„dane” w sensie pozytywnym przychodzą dopiero na końcu poznania, to znaczy
owe „dane” zyskują określenie dopiero w rezultacie poznania.
Natorp nie wyklucza tego, że przed rezultatem poznania musi być dane coś
„ jako subiektywnie źródłowe, bezpośrednie, co określa, a zarazem doprowadza
dopiero do obiektywności” 43. Przeciwnie, akceptuje on, że istnieje coś pierwotnie
danego, i stawia pytanie o jego sens. W odpowiedzi na to pytanie uznaje, że to, co
pierwotnie dane „ jako coś dopiero do określenia, jako x, a nie jako znana wielkość”,
39 Tamże.
40 Tamże, 237.
41 Tamże.
42 Pojęcie informacji rozumiem w sensie zbliżonym do ﬁlozoﬁi scholastycznej. Zob. C. Prantl,
Geschichte der Logik im Abendlande, Bd. 2, Leipzig 1885, s. 131, przyp. 105.
43 P. Natorp, O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania..., wyd. cyt., s. 238.
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ma sens negatywny, to oznacza ono określonego rodzaju wyzwanie, przed którym
staje poznający podmiot, czyli pierwotne dane stanowią jego zadanie.
W takim ujęciu poznania znajdujemy wyraz odrzucenia nie tylko pozytywizmu czy też arystotelizmu, lecz przede wszystkim nowy model poznania. W ujęciu
Natorpa poznanie nie polega na odwzorowywaniu danych nam w rzeczywistości
form, lecz przeciwnie, owe formy są dopiero nadawane przez nas w relacji poznania; pierwotne dane uzyskują dopiero w wyniku poznania swoje określenie. Mamy
zatem do czynienia nie z modelem odbicia, lecz przekształcania; surowy materiał zostaje poddany określonemu opracowaniu, a w jego rezultacie otrzymujemy
określone dane rozumiane jako informacje.
Poznanie obiektywne opiera się na prawie prawidłowości (Gesetz der Gesetzlichkeit), według którego „prawowity ogląd rzeczy oznacza ogląd prawdziwy,
przedmiotowy” 44. Pozostałe prawa poznania, w tym również prawa logiki formalnej, takie jak zasada niesprzeczności i zasada racji dostatecznej, są uszczegółowieniem i konkretyzacją tego prawa. Sens przedmiotowości polega na tym, że coś
jest obiektywne, ponieważ zostało poznane w zgodzie z prawem poznania. Tym
samym Natorp uznaje konstruktywistyczny charakter poznania. Ten konstruktywizm nie oznacza jednak arbitralnej dowolności, gdyż jest wyraźnie wyznaczony
przez prawa poznania.

Ernsta Cassirera krytyka poznania
Cassirer w swym rozumieniu problemu poznania podąża śladem wyznaczonym przez poprzedników. W rozprawie z 1913 r. pt. Teoria poznania wraz z pytaniami granicznymi logiki podkreśla on w duchu szkoły marburskiej znaczenie
poznania i jego krytyki: „Zadanie krytyki poznania polega właśnie na tym, aby
od jedności ogólnego pojęcia przedmiotu powrócić do różnorodności koniecznych
i wystarczających warunków, które go konstytuują. W tym sensie to, co poznanie
nazywa swym przedmiotem, rozkłada się na sieć relacji, które zostają zestawione
w sobie samych przez najwyższe prawidła i pryncypia” 45. Przyjmuje on zatem
transcendentalny sposób ujęcia problemu poznania, który polega na określeniu
koniecznych warunków możliwości ważności poznania przedmiotu. W tym cytacie znajduje również wyraz marburski relacjonizm, gdyż Cassirer wskazuje, że
44 Tamże, s. 240.
45 E. Cassirer, Teoria poznania wraz z pytaniami granicznymi logiki, tłum. A. J. Noras; w: Neo-

kantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, red. A. J. Noras, T. Kubalica, Katowice 2011,
s. 280. Zob. także A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, Katowice 2000, s. 213.
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koniecznymi warunkami są wyrażające przedmiotową sieć relacji „najwyższe prawidła i pryncypia”.
Takie ujęcie całości koniecznych warunków poznania przedmiotów wyznacza
granicę krytyki poznania: „Krytyka poznania nie prowadzi dalej niż do przekonania, jak poznanie jako całość »istnieje« jako organiczna jedność koniecznych, warunkujących momentów” 46. Fakt poznania stanowi zatem punkt wyjścia badań
transcendentalnych. Ów „materialny” czynnik poznania nie może jednak oznaczać nic ponad logicznie konieczne dopełnienie dla „czystej formy myśli”. Ale
taka forma nie jest nam dana w czystej postaci, lecz zawsze ze związanymi z nią
szczegółami. Przyjęte przez Cassirera rozumienia zadania i granic poznania stanowią wyraz swoistej formy idealizmu transcendentalnego.
Najpełniej jego sceptyczny stosunek do teorii odbicia wyraża się – podobnie
jak u innych marburczyków – w pojęciu tego, co dane. Ujawnia się on między innymi w krytycznym stosunku do zaproponowanego przez Emila Laska nowego, ontologicznego ugruntowania pojęcia przedmiotu 47. Emil Lask nie poszukuje przedmiotu logiki „w sądach, jako aktach aﬁrmacji i negacji, uznania i odrzucenia,
lecz w stanach rzeczy, które są tylko określane i »odtwarzane« w tych sądach” 48.
Cassirer uważa takie ujęcie za problematyczne i kwestionuje stosunek zachodzący
między sferą logiczno-„prototypową” a sferą logiczno-„odtworzoną”, gdyż uznaje,
że wraz z nim Lask przyjmuje podstawy teorii odbicia. Mamy bowiem u niego
do czynienia z odróżnieniem elementów pierwotnych i wtórnych, zaś poznanie
ma polegać na pozbawionym zniekształceń ujęciu elementów pierwotnych przez
elementy pochodne. Lask przedstawia tak rozpatrywaną dziedzinę sądu jako „oddaloną i wyalienowaną” w stosunku do dziedziny przedmiotowej, zaś sąd – jako
„arbitralne, subiektywne rozparcelowanie i rozdzielenie jednolitego stanu pierwotnego, do którego kieruje się sąd” 49.
Swój zarzut skierowany pod adresem Laskowskiej koncepcji poznania Cassirer wyraża następująco: „[z]godnie z tym ideałem [Laska – T.K.] doskonała pasywność będzie zarazem oznaczała doskonałą obiektywność. Natomiast logiczna
aktywność w rzeczywistości odegra nieszczęsną, prawdziwie »fatalną« rolę. Może
ona być tylko »zniekształcającą i podkopującą«, »jeśli właściwa i jedynie prawdziwa autonomia leży w niestworzonej, a więc pozbawionej aktywności i wznoszącej się ponad nią sferze«” 50. Nieuchronnym następstwem takiego ujęcie jest

46 E. Cassirer, Teoria poznania..., wyd. cyt., s. 283.
47 Zob. A. J. Noras, Kant a neokantyzm..., wyd. cyt., s. 182 i n.
48 E. Cassirer, Teoria poznania..., wyd. cyt., s. 276.
49 Tamże, s. 277.
50 Tamże, s. 278.
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epistemologiczny sceptycyzm, który podaje w wątpliwość możliwość niezafałszowanego poznania. Stanowisko Laska wobec problemu poznania podważa przede
wszystkim własne podstawy, ponieważ samo stwierdzenie niezależności dziedziny
przedmiotowej stanowi już akt wiedzy, a zatem zgodnie z Laskowskimi założeniami musi stać się bezprzedmiotowe.
Zasługą Cassirera jest nie tylko wyeksplikowanie zastrzeżeń wobec teorii
odbicia, lecz również wyartykułowanie koncepcji symbolicznego przekształcania.
W centrum jego ﬁlozoﬁi znajduje się pojęcie formy symbolicznej, które służy mu
w staraniach połączenia poznawczych i kulturowych wymiarów życia w formie
ﬁlozoﬁi kultury 51. W jego podstawowym dziele pt. Filozoﬁa form symbolicznych
wyróżnione zostają następujące formy symboliczne: język, mit, religia, poznanie
naukowe, sztuka, technika i historia. Formy te stanowią konkretne manifestacje
ludzkiego sposobu rozumienia świata (Weltverstehen), a jego ujęcie stanowi cel
Cassirera. To podstawowe pojęcie charakteryzuje on w następujący sposób: „[p]od
»formą symboliczną« powinna być rozumiana każda energia ducha, poprzez którą
pewna duchowa treść znaczeniowa zostaje związana z konkretnym zmysłowym
znakiem i temu znakowi wewnętrznie przyporządkowana” 52. Na uwagę zasługuje
to, że w pojęciu formy symbolicznej zaakcentowana jest aktywna natura naszej
świadomości i naszego poznania; poznanie nie jest pasywnym odzwierciedleniem
świata, lecz ma przynajmniej częściowo charakter twórczy.
W ﬁlozoﬁi form symbolicznych odniesienie ciała do umysłu jest relacją symboliczną, w której „to, co zmysłowe przedstawia zarazem uszczegółowienie i ucieleśnienie, manifestację i inkarnację sensu” 53. Ma to istotne znaczenie dla pojęcia
reprezentacji, którą Cassirer rozumie w duchu swej szkoły. Odchodzi od realistycznego rozumienia reprezentacji jako odzwierciedlenia 54. Jego zdaniem takie
realistyczne podejście nie wytrzymuje konfrontacji ze współczesną nauką oraz
sztuką. Dostrzega potrzebę alternatywnego paradygmatu wobec klasycznej teorii
reprezentacji.
Cassirer w duchu neokantowskiego fenomenalizmu odrzuca założenie o możliwości poznania gotowego świata rzeczy samych w sobie. W jego miejsce proponuje ujęcie poznawanej rzeczywistości jako ciągle na nowo uzyskiwanego wyniku

51 Por. E. W. Orth, Von der Erkenntnistheorie zur Kulturphilosophie. Studien zu Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, Würzburg 1996, s. 2 i n.
52 E. Cassirer, Pojęcie formy symbolicznej w budowie nauk humanistycznych; w: E. Cassirer,
Symbol i język, tłum. B. Andrzejewski, Wyd. UAM, Poznań, s. 16.
53 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil. Phänomenologie der Erkenntnis; w: E. Cassirer, Gesammelte Werke – Hamburger Ausgabe, Band 13, Darmstadt 2002,
s. 105.
54 Zob. H. J. Sandkühler, Kultur und Symbol. Ein Handbuch zur Philosophie Ernst Cassirers,
Hrsg. v. H. J. Sandkühler, D. Pätzold, Stuttgart 2003, s. 17.
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działań poznawczych i jako stojącego przed nimi permanentnego zadania. Konsekwencją tego nowego paradygmatu jest – z jednej strony – relatywizacja norm epistemologicznych przez ich uhistorycznienie, perspektywizację i kontekstualizację.
Z drugiej strony jednak, uwydatnia on aktywną rolę podmiotu w kształtowaniu
obrazu świata.
Cassirer nadaje pojęciu reprezentacji nowe znaczenie odpowiadające marburskiemu relacjonizmowi. Dokonana przez niego neosemantyzacja ma przynieść
rozwiązanie problemów powodowanych przez teorię odbicia. W jego koncepcji reprezentacji zachowane zostaje odniesienie doświadczenia do czegoś poza nim. Modyﬁkuje on przy tym jednak jednostronne rozumienie tego odniesienia i traktuje
jako stosunek do „wszechstronnie określonej całości”. O ile klasyczna koncepcja
abstrakcji polega na wyodrębnianiu cechy charakterystycznej dla zbioru przedmiotów, to dla Cassirera najistotniejsze staje się nie izolowanie, lecz powiązanie
cech we wzajemne relacje: „ jeżeli rozumie się »reprezentację« jako wyraz pewnej
idealnej reguły, która to, co poszczególne, to, co dane tu i teraz, wiąże z całością
i dokonuje intelektualnej syntezy, to nie mamy do czynienia w owej »reprezentacji«
z kolejnymi określeniami, lecz z konstytutywnym uwarunkowaniem wszelkiej treści
doświadczenia. Bez tej pozornej reprezentacji nie byłoby także żadnego »prezentowanego«, żadnej bezpośrednio danej treści; ta istnieje dla poznania tylko, o ile
jest włączona w system relacji, które nadają jej określenie tak przestrzenno-czasowe jak i pojęciowe” 55. Nie można traktować treści doświadczenia jako czegoś
danego w czystej i gotowej postaci. Poznanie ma charakter aktywny i dokonuje
się wtedy, gdy pojmujemy, w jaki sposób dany element doświadczenia można
połączyć w całość. Reprezentacja w tym nowym znaczeniu nie wymaga istnienia świata zewnętrznego, gdyż sama stanowi akt przedstawiania (wyobrażania).
Usytuowane poza reprezentacją byty, stany rzeczy czy wydarzenia nie mają znaczenia dla naszego poznania 56. Świat zawdzięcza realność „swobodnej aktywności
ducha”, która dokonuje aktu symbolicznej reprezentacji.
Należy jednak zaznaczyć, że odrzucenie zdroworozsądkowego realizmu i teorii
odbicia nie prowadzi Cassirera do relatywistycznej dowolności, w której zatarciu
ulega różnica między iluzją a prawdziwym poznaniem. To rozróżnienie nadal obowiązuje, gdyż w granicach podanych przez formy symboliczne wszelkie dyskursywne poznanie zostaje uporządkowane przez rządzące całością pryncypia i zasady. Każdy pojedynczy akt poznania jest powiązanym z innymi aktami elementem całej struktury; zachodzi w kontekście innych aktów i sam stanowi właściwy
dla innych aktów kontekst.
55 E. Cassirer, Substancja i funkcja. Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania,
tłum. P. Parszutowicz, Kęty 2008, s. 282.
56 Zob. H. J. Sandkühler, Kultur und Symbol..., wyd. cyt., s. 20.
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Summary
The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the
cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the
rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The
criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and
Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical
epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of
the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been
reconstructed as a main purpose of this article.
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MARBURSKA FILOZOFIA KRYTYCZNA
WOBEC PSYCHOLOGIZMU

Kartezjańskie cogito, będące dla autora Rozprawy o metodzie archimedesowym punktem, na którym opierał on całość rzeczywistości, łączyło w sobie co najmniej trzy nierozróżnione jeszcze przez niego znaczenia, mianowicie:
p s y c h o l o g i c z n e, f i z j o l o g i c z n e i l o g i c z n e. Dopiero rozwój nauk szczegółowych miał je wyodrębnić i każde z nich przydzielić odrębnej nauce, odpowiednio: psychologii badającej ś w i a d o m o ś ć, ﬁzjologii badającej m ó z g i ﬁlozoﬁi krytycznej (logice), badającej r o z u m. Wraz z rozwojem nauki myśliciele
zaczęli zwracać uwagę na poszczególne aspekty owego „myślenia”, co prowadziło
do wyodrębniania się nauk mających za zadanie badanie wymienionych ujęć. Filozof brytyjski John Locke łączył w swych pracach te, które z dzisiejszej perspektywy można nazwać ﬁzjologicznym i psychologicznym – np. Immanuel Kant
w swej Krytyce czystego rozumu określa jego wysiłki badawcze jako „ﬁzjologię
umysłu ludzkiego” 1. David Hume w swym Traktacie o naturze ludzkiej, jak również w Badaniach dotyczących rozumu ludzkiego, zajmował się swego rodzaju psychologią, sprowadzając związek przyczynowo-skutkowy do „nawykowego skojarzenia idei” 2.
Te próby okazały się jednak nieprzydatne dla ugruntowania poznania przedmiotowego, którego możliwość potwierdziły osiągnięcia przyrodoznawstwa Newtonowsko-Galileuszowskiego. Powszechna ważność i konieczność zasad nauk przy1 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, t. 1, s. 9.
2 „Wszystkie zatem wnioski z doświadczenia nie są wynikiem rozumowania, lecz przyzwycza-

jenia.”, D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski,
Warszawa 1977, s 55.
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rodniczych nie może się bowiem opierać na zasadach psychologii, jak chciał Hume
czy ﬁzjologii, jak chciał Locke. W pierwszym przypadku zasady te byłyby uzależnione od zawsze subiektywnych wrażeń i odczuć poszczególnych podmiotów,
w drugim od ich ﬁzycznej konstytucji, zaś w żadnym z nich nie mogłyby zostać
podstawą obiektywności poznania naukowego. W swej Krytyce czystego rozumu
Immanuel Kant dowiódł, że obiektywność tę mogłyby zagwarantować jedynie zasady logiczne, oparte na pojęciach. „System takich pojęć – czytamy w pierwszej z Krytyk – nazywałby się f i l o z o f i ą t r a n s c e n d e n t a l n ą” 3 – k r y t y k ą
p o z n a n i a, której zadaniem jest właśnie wydobycie z niewątpliwie istniejącego
i z całą pewnością dobrze sobie radzącego przyrodoznawstwa jego naczelnych logicznych zasad. Tym samym Kant wyznaczył ﬁlozoﬁi nowe zadanie i określił jej
miejsce w nowej sytuacji, powstałej w wyniku coraz bardziej dynamicznego rozwoju nauk przyrodniczych.
Mimo tego wyraźnego wyodrębnienia specyﬁcznego zadania ﬁlozoﬁi jako
l o g i k i p r z e d m i o t o w o ś c i, czyli położenia zdecydowanego akcentu na logiczną
stronę konstytucji obiektów poznania, nierzadko usiłowano powracać jednak do
prób ﬁzjologicznego bądź psychologicznego uzasadniania możliwości nauki, jako
„powszechnie ważnej i apodyktycznie pewnej”. Można wymienić wiele przypadków powtórnego pomieszania wyodrębnionych porządków, wynikającego bądź
z niezrozumienia podstawowej intencji Kanta, bądź z chęci umniejszenia oryginalności ﬁlozoﬁi zawartej w Krytyce czystego rozumu. Funkcjonujące w podręcznikach historii ﬁlozoﬁi klasyﬁkacje szkół neokantowskich najczęściej opierają się
właśnie na kryterium zróżnicowania sposobu rozumienia kantowskiego aprioryzmu 4. Poszczególni neokantyści widzieli punkt ciężkości systemu Kanta w różnych miejscach i często interpretowali jego myśl jednostronnie. Powoływali się
przy tym na pojęcia i sformułowania, które ﬁlozof z Królewca bądź odziedziczył
po dogmatycznej tradycji ﬁlozoﬁcznej, z której wyrastał bądź też, które niejednokrotnie, z powodu nowatorstwa myśli rozwijanych w trzech Krytykach, nie były
używane przez ich autora w sposób wystarczająco konsekwentny i precyzyjny. Nie

3 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, wyd. cyt., t. 1, s. 86.
4 Aprioryzm wskazywany jest jako jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny, element wspólny

neokantyzmom i pozwalający mówić o neokantyzmie jako ruchu. Niektórzy badacze działający w okresie wczesnej recepcji Kanta, w okresie przed rewolucją marcową 1848 roku, tacy
jak np. Friedrich Eduard Benecke, przeciwstawiali się ostro przypisywaniu uprzywilejowanej
roli poznaniu apriorycznemu, lecz nigdy nie negowali go całkowicie, krytykując otwarcie odmawianie mu wszelkiej wartości. Por. K. Ch. Köhnke, Entstehung und Aufstieg des Neukatianismus, Die deutsche Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus, Frankfurt/Main 1986, s. 69–87. Zob. także. K. Święcicka, Kantowskie a priori w ﬁlozoﬁi niemieckiej lat sześćdziesiątych XIX wieku, „Archiwum Historii Filozoﬁi i Myśli Społecznej” 1976,
t. 22, s. 268 oraz H. Schnädelbach, Filozoﬁa w Niemczech 1831–1933, przeł. K. Krzemieniowa,
Warszawa 1992.
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brakowało w tym okresie neokantystów interpretujących naukę Kanta o apriorycznych zasadach poznania na sposób psychologiczny (Nelson, Fries) lub ﬁzjologiczny
(Lange, Helmholtz).
Twierdzenie o logicznym charakterze ﬁlozoﬁi transcendentalnej Kanta i wyraźnej odrębności ujęcia logicznego od psychologicznego wymaga ciągłego powtarzania i ponownego udowadniania, mimo iż Kant wielokrotnie i wyraźnie podkreślał je w swych pismach. W jego wykładach z logiki można przeczytać:
Logika jest [...] nauką a priori o koniecznych prawach myślenia [...] – a więc nauką o trafnym używaniu rozumu i rozsądku w ogóle, ale nie subiektywnie, tj. nie
według zasad empirycznych (psychologicznych) jak rozum myśli, lecz obiektywnie,
tj. według zasad a priori, jak on myśleć powinien” 5.

Pomieszanie tych porządków lub próba wywodzenia logiki z psychologii jest
p s y c h o l o g i z m e m. Psychologizm był z oczywistych przyczyn zaciekle zwalczany w szkole marburskiej do tego stopnia, że sprzeciw wobec niego – „antypsychologizm” – stał się jednym z najważniejszych elementów składających się
na „doktrynę szkoły marburskiej”. Był także w owych czasach – zwłaszcza, kiedy
przyjmował formę psychologicznych interpretacji Kantowskiej Krytyki czystego
rozumu – obiektem zmasowanego ataku innych ﬁlozofów, od Edmunda Husserla
(Badania logiczne – 1900), przez Maxa Schelera (Die transzendentale und die
psychologische Methode – 1900), Heinricha Rickerta (Zwei Wege der Erkenntnistheorie – 1909), po młodego Martina Heideggera (Die Lehre vom Urteil im
Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik – 1913) 6. Głos „szkoły
marburskiej” przeciwko psychologizmowi był bardzo wyraźny i powtarzany niemal
w każdym systematycznym dziele jej przedstawicieli (por. choćby takie „sztandarowe” rozprawy jak Logik der reinen Erkenntnis Cohena, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften Natorpa czy Substanzbegriﬀ und Funktionsbegriﬀ Cassirera) i służył niejako do negatywnego dookreślenia specyﬁki stosowanej przez nich metody transcendentalnej, lecz także jako programowy wyznacznik
odrębności tej szkoły od innych ośrodków neokantowskich. W przypadku Cassirera głos ten przyjmował także postać bezpośredniej polemiki z przedstawicielami
tych szkół (zawsze jednak w trybie odpowiedzi na zarzuty), jak choćby w rozprawkach przeciwko Friesowi (Der kritische Idealismus und die Philosophie des

5 I. Kant, Logika, podręcznik do wykładów wydany (po raz pierwszy) przez Gottloba Benjamina
Jäschego, przeł. Z. Zawirski, „Filo-Soﬁja” nr 1, 2002, s. 135.
6 Na ten temat por. np.: R. A. Bast, Einleitung, [w:] Ernst Cassirer, Erkenntnis, Begriﬀ,
Kultur, Hamburg 1993, s. X–XIX.
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gesunden Menschenverstandes 7), Meyerhofowi (Zur Frage nach der Methode der
Erkenntniskritik 8), Hessenbergowi („Persönlische” und „sachliche” Polemik 9) 10.
Nauczyciel Cassirera, Hermann Cohen, w jednym ze swych najważniejszych
dzieł pisze, że „podstawowym błędem psychologizmu jest to, że spłyca powszechny
problem poznania” 11. Pojęcie poznania jest przez psychologizm rozumiane tylko
w ograniczonym sensie, który sprowadza wszelkie akty poznawcze do świadomości,
upatrując w tym, że każdy z nich musi zostać uświadomiony, powód traktowania
świadomości jako warunku wszelkich procesów poznawczych. Skoro bowiem logika
jest nauką o prawach oraz formach myślenia i poznania, to z konieczności należy do psychologii, bowiem procesy myślenia mogą zachodzić jedynie w psychice.
Problemem jest tutaj także samo pojęcie świadomości rozumianej jako świadomość psychologiczna. Pojęcie poznania ma bardzo szeroki zakres, można wymienić
przynajmniej dwa naczelne znaczenia, mianowicie logiczne i psychologiczne (do
którego często zalicza się także antropologiczne i ﬁzjologiczne). Różnica między
nimi sprowadza się do różnicy pomiędzy dwoma sposobami rozumienia prawdy,
gdzie z jednej strony mamy do czynienia z prawdą jako faktycznym dokonaniem
duchowego aktu przez jakiś faktyczny (tatsachlich) podmiot empiryczny, w przeciwieństwie do obiektywnej idealnej treści prawdy, w znaczeniu logicznym 12.
Warto tu przypomnieć znane i ważne dla reﬂeksji krytycznej odróżnienia pytania quid iuris od pytania quid facti. Według Cassirera „psychologia jako nauka
empiryczna ma do czynienia z p y t a n i e m o f a k t y, które nigdy nie mogą służyć
jako podstawa rozstrzygania czystych p y t a ń o o b o w i ą z y w a n i e (Geltungsfragen)” 13. To one co prawda składają się na t r e ś c i przeżyć duchowych, jednak
od tych treści niemożliwe jest przejście do „poznania czystego” – „czystego rozumu”, który stwarza swój przedmiot jedynie w oparciu o syntetyczne, logiczne

7 E. Cassirer, Der kritische Idealismus und die Philosophie des gesunden Menschenverstandes
„Philosophische Arbeiten”, hrg. von P. Natorp und H. Cohen, Giessen 1906.
8 Tenże, Zur Frage nach der Methode der Erkenntniskritik, „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie”, 31, 1907, s. 441–465.
9 Tenże, „Persönlische” und „sachliche” Polemik, „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Philosophie und Soziologie”, 33, 1909, s. 181–184.
10 Spór zwolenników metody logicznej i „logistycznej„ interpretacji Kanta, w tym Cassirera
ze zwolennikami interpretacji psychologistycznej, a zatem zwolennikami ujęcia reprezentowanego min. przez Jacoba Friedricha Friesa i Leonarda Nelsona trwał w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XX wieku na łamach niemieckich czasopism ﬁlozoﬁcznych i miał charakter
otwartej dyskusji. Obejmował szereg artykułów i prac naukowych, których wykaz można znaleźć
np. w: R. A. Bast, Einleitung, wyd. cyt., s. XI. Por. na ten temat także list Paula Natorpa do
Ernsta Cassirera z 10.07.1907 r. [Universitätsbibliothek Marburg, Handschrift 831:1181].
11 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin 1914, s. 597.
12 Por. R. A. Bast, Einleitung, wyd. cyt., s. XII.
13 E. Cassirer, Naturbegriﬀe und Kulturbegriﬀe, [w:] tenże, Zur Logik der Kulturwissenschaften,
Darmstadt 1961, s. 65.
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formy myślenia. Tych zaś w żadnym razie nie da się indukcyjnie wyprowadzić
z treści przeżyć – z faktów świadomości, a jedynie wydedukować z idealnych form
przedmiotów czystego przyrodoznawstwa. Jak pisze Cohen – „psychologizm wychodzi ze świadomości i uważa ją za jedyny punkt wyjścia, podczas gdy idealizm
wychodzi od wartości nauki, od c z y s t e g o p o z n a n i a” 14.
W swej Logice czystego poznania Hermann Cohen pokazuje, że nie tylko nie
można wyprowadzić logiki z psychologii, lecz przeciwnie, to logika jest psychologii niezbędna i poprzedza ją w tym sensie, że umożliwia formułowanie sądów
w jej obrębie. Według niego różnica pomiędzy psychologią a logiką sprowadza się
w gruncie rzeczy, do różnicy między myśleniem i wrażeniem. Wrażenie czy odczucie (Empﬁndung) wymaga jeszcze ujęcia w jakąś obiektywną formę, w formę myśli,
a zatem w formę sądu, by mogło być przynajmniej komunikowalne, a tym bardziej
by mogło stać się treścią jakiejś nauki. Wrażenia nie dostarczają żadnej wiedzy,
ponieważ doświadczenie nie jest zbiorem wrażeń, lecz konstrukcją myśli. Wrażenie
jest tylko punktem wyjścia myśli – punktem „0” procesu intelektualnego i samo
w sobie nie jest niczym, nie posiada żadnych wymiarów, żadnych ilości, jakości 15. Jak obrazowo pisze Hermann Cohen: „wrażenie bełkocze, myślenie dopiero
stwarza słowo” 16. Obie sfery są sobie wzajemnie potrzebne, bowiem zgodnie ze
słowami Kanta pierwsza bez drugiej „ jest ślepa”, druga zaś bez pierwszej „pusta”,
zaś sprowadzanie jednej do drugiej jest niedostrzeganiem przywoływanej wcześniej
w słowach Cohena „ogólności” poznania i „spłycaniem go” – redukowaniem do
jednej ze sfer. Już sama procedura takiej redukcji i argumentacja za jej koniecznością polegająca na uznaniu „uświadomienia” procesów poznawczych, zakrawa
na naiwność – co pokazał Cassirer w swej polemice z Leonardem Nelsonem:
To, że ﬁlozoﬁa musi być psychologiczna, jest dokładnie tak samo prawdziwe czy
nieprawdziwe, jak stwierdzenie, że matematyka jest gałęzią psychologii, ponieważ
traktuje tylko o naszych pojęciach i oglądach (Anschaungen). Można by pójść dalej
i twierdzić to samo o całym przyrodoznawstwie, ponieważ zjawiska empiryczne
mogą zostać wzięte pod rozwagę tylko o tyle przecież, o ile są uświadomione, o ile
zostają uchwycone przez nasze zmysły bądź rozum. Mimo to jednak nie wolno
żadnemu astronomowi dać się w przyszłości namówić na uzyskiwanie wyników [swej
pracy – P. P.] poprzez psychologiczną ‘samoobserwację’ zamiast poszukiwać ich na
niebie i uzasadniać poprzez rachunki matematyczne 17.

14 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, wyd. cyt., s. 598.
15 Por. P. Natorp, Allgemeine Psychologie nach kritische Methode, Tübingen 1912, s. 15.
16 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, wyd. cyt., s. 469.
17 E. Cassirer, Der kritische Idealismus und die Philosophie des gesunden Menschenverstandes,

„Philosophische Arbeiten”, hrg. von P. Natorp und H. Cohen, Giessen 1906, s. 31.
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Poszukiwanie psychologicznych podstaw logiki, sprowadzone w powyższym fragmencie do absurdu, przeciwstawia się logicznemu i idealnemu uzasadnieniu, które
astronom czy każdy inny przyrodoznawca może dać przy pomocy rachunku matematycznego. Wyniki pracy astronoma muszą być, zgodnie z przytoczonymi wyżej
słowami Kanta, „obiektywne” i nie da się ich wyprowadzić z „zasad empirycznych (psychologicznych) jak rozum myśli”, lecz tylko z koniecznych zasad a priori
– czyli z tego „ jak [rozum – P. P.] myśleć powinien”. W pierwszym przypadku
mielibyśmy do czynienia jedynie ze zwyczajnym opisem faktów – treści świadomości, w drugim zaś z aprioryczną syntezą umożliwiającą logiczne hierarchizowanie i porządkowanie zjawisk według zasad. Pierwsze postępowanie dawałoby
nam jedynie zasady przypadkowe – jeżeli można mówić w tym wypadku o zasadach – drugie zaś umożliwia formułowanie zasad koniecznych, które stanowią
podstawę budowy gmachu nauk ścisłych. Można przywołać jeszcze jeden fragment
autorstwa Immanuela Kanta, w którym niezwykle ostro akcentuje on ową różnicę
pomiędzy psychologią a logiką i sprzeciwia się wszelkim próbom wyprowadzania
logiki z psychologii:
Niektórzy logicy zakładają w logice podstawy p s y c h o l o g i c z n e. Takie zasady
jednak wnosić do logiki jest równie niesłusznie, jak moralność czerpać z życia. Gdybyśmy brali zasady z psychologii, tj. z obserwacji nad naszym rozumem, widzielibyśmy tylko, jak myślenie się dokonywa i jakim ono jest wśród rozmaitych subiektywnych przeszkód i warunków; to więc doprowadziłoby nas do poznania tylko
przypadkowych. W logice zaś chodzi nie o p r z y p a d k o w e, lecz k o n i e c z n e reguły; – nie o to, jak myślimy, lecz jak myśleć powinniśmy. Reguły logiki muszą
zatem być zaczerpnięte nie z p r z y p a d k o w e g o, lecz z k o n i e c z n e g o użytku
rozumu, który znajdujemy u siebie bez wszelkiej psychologii 18.

Tylko przedmiotowe, a więc powszechnie ważne i konieczne reguły mogą być
podstawą o b i e k t y w n e g o poznania, a co za tym idzie nauki. Każda redukcja
tych pojęć do psychologii jest właśnie psychologizmem. Nie idzie o to, by całkowicie zanegować wartość i przydatność metody psychologicznej, lecz by wskazać
właściwe jej miejsce w budowie poznania naukowego. Jest więc raczej odwrotnie.
Co prawda świadomość procesów poznawczych jest jednym z warunków nauki, ale
nie tym, który przesądza o jej obiektywności i w stosunku do logiki jest wtórna, ponieważ jest, jak pisze Cohen, „krytyczną, metodologiczną kategorią, która tworzy
się dopiero w przeglądzie bogactwa poznań” 19. Świadomość psychologiczna jest
niezbędna do zaistnienia „przedmiotu przyrody”, jednak nie ona warunkuje jego

18 I. Kant, Logika..., wyd. cyt., s. 133.
19 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, wyd. cyt., s. 598.
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„przedmiotowość”. Warunki konstytucji przedmiotowości można wydobyć jedynie
dzięki krytycznej analizie produktu syntezy intelektu – „faktu nauki” (Faktum der
Wissenschaft), nie zaś wychodząc od obserwacji poszczególnych przeżyć. Zarówno
metoda psychologiczna jak i transcendentalna muszą oczywiście w jakiś sposób
dotyczyć świadomości i nie mogą się bez niej obyć, lecz dotyczą jej w zupełnie inny
sposób. Podczas gdy pierwsza analizuje gromadzone empirycznie treści przeżyć,
druga wydobywa naczelne zasady obiektywnego, powszechnie ważnego i apodyktycznie pewnego poznania. W jednej ze swych rozpraw Cassirer pisze:
Tym, co odróżnia owe nauki, nie jest ich materia, lecz ich [sposób – P. P.] postępowania. Jeżeli czym innym jest, czy wychodzi się od powszedniego, jeszcze nie uporządkowanego doświadczenia, czy też od ściśle naukowego przetworzenia materiału
empirycznego; jeżeli czym innym jest, czy się śledzi fakty wewnętrznej obserwacji,
czy też analizuje się czysto treściowo pojęcie „przedmiotu przyrody” i sprawdza
się „warunki jego możliwości”, wówczas metoda psychologiczna pozostanie oddzielona od transcendentalnej i jest jedynie zabawą słowami, gdy chce się pomieszać
je ze sobą z tego względu, że obie mają ostatecznie w jakiś sposób do czynienia ze
‘świadomością’ 20 .

Różnica pomiędzy psychologicznym oraz ﬁzjologicznym (bądź też po Nelsonowsku „antropologicznym”) a logicznym (transcendentalnym) pojmowaniem warunków możliwości poznania ułatwia określenie punktu wyjścia marburskiej teorii
jako „faktu nauki”. Zgodnie z rozumieniem nauki jako powszechnie ważnej i apodyktycznie pewnej, zasady, według których „fakt nauki” może zaistnieć, muszą
także posiadać walor koniecznej pewności i powszechności. Waloru takiego nie
posiadają wrażenia należące do psychologii ani instynkty bądź budowa organów
zmysłowych należące do ﬁzjologii. Nie może więc chodzić o psychoﬁzyczną konstytucję podmiotu, ale o same logiczne struktury poznania naukowego, oderwane
od jakiegokolwiek konkretnego podmiotu 21. Konieczność abstrahowania od elementów „podmiotowych” (subiektywnych) charakteryzuje sposób postępowania
nauk przyrodniczych. Max Planck, jeden z najwybitniejszych teoretyków ﬁzyki
XX wieku, na którego wielokrotnie w swych pracach powołuje się Ernst Cassirer, w swoim głośnym artykule zatytułowanym Jedność ﬁzycznego obrazu świata

20 E. Cassirer, Der kritische Idealismus und die Philosophie des gesunden Menschenverstandes,
wyd. cyt., s. 31.
21 Jeden z nielicznych polskich komentatorów ﬁlozoﬁi marburskiej – Jan Ożarowski, pisze w jednej ze swych prac: „Logiczne pierwszeństwo poznania, wykluczające wszelki dogmatyzm, nie
może być zastąpione przez psychologiczny dogmatyzm idei wrodzonych. Żadne bowiem zdolności bądź właściwości indywidualnej duszy, czy nawet wielu dusz, nie są w stanie zagwarantować
logicznego waloru twierdzeń” [J. Ożarowski, Metoda transcendentalna a problem poznania syntetycznego w szkole marburskiej, „Archiwum Historii Filozoﬁi i Myśli Społecznej”, t. 5, 1959].
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wyraźnie podkreśla wagę eliminacji „czynników antropomorﬁcznych”, czyli indywidualnych (ﬁzjologicznych i psychologicznych). Eliminacja ta ma według niego
umożliwiać postęp nauk przyrodniczych, a podstawą jednolitego obrazu świata
ﬁzycznego ma być „całkowite uniezależnienie ﬁzycznego obrazu świata od indywidualnych cech kształtującego go umysłu” 22. Idealny projekt ﬁzyki, do którego realizacji powinny zmierzać wszystkie wysiłki przyrodników, ma być, zgodnie z koncepcją Cassirera, całkowicie pozbawiony owego „elementu antropomorﬁcznego”,
zaś historia rozwoju przyrodoznawstwa stanowi według niego znakomity przykład
stopniowego powstrzymywania i eliminacji tego narzucającego się z natury poznającego umysłu elementu. Dopiero dzięki temu możliwy jest prawdziwie „ jednolity
obraz świata”, bowiem kiedy „nauka wyrzeka się bogactwa i pstrokatej różnorodności bezpośrednich wrażeń, wówczas dzięki temu wyrzeczeniu odzyskuje to, co
pozornie postradała w treści, w j e d n o ś c i i z w a r t o ś c i” 23.
Nie wszystkie jednak nauki muszą podążać drogą stopniowego uwalniania się
od elementów antropomorﬁcznych, bowiem to owe elementy stanowią nierzadko
treść nauk. Ujęcie psychologiczne nie jest ani lepsze ani gorsze od ujęcia logicznego czy transcendentalistycznego, jednak ma swoją suwerenną dziedzinę. Co ciekawe, jak zauważa Cassirer omawiając odrębność ﬁlozoﬁi i psychologii kultury
języka z perspektywy swej późniejszej ﬁlozoﬁi kultury, spory te trzeba uznać za
przestarzałe, bowiem nowoczesna teoria kultury bazuje właśnie na wzajemnym
odnoszeniu do siebie dokonań z dziedziny historii, teorii i psychologii” 24. Ujęcia te są po prostu różnymi aspektami, z jakich badany jest dany przedmiot,
w związku z tym w obrębie jednego przedmiotu badania możemy spotkać się
z badaniem psychologicznym z jednej strony, zaś badaniem teoretycznym z drugiej. Każda z dziedzin nauk może mieć swoją psychologię, która jest całkowicie
różna, a dzięki temu odrębna od jej „logiki” 25. „Psychologia języka, sztuki, religii rozwinęła się bardzo w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Lecz nie chce już rościć

22 M. Planck, Jedność ﬁzycznego obrazu świata, [w:] tenże, Jedność ﬁzycznego obrazu świata.
Wybór pism ﬁlozoﬁcznych, Warszawa 1970, przeł. R. i S. Kernerowie, s. 10, 40.
23 E. Cassirer, Substancja i funkcja. Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania,
przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2008, s. 303.
24 Tenże, Naturbegriﬀe und Kulturbegriﬀe, wyd. cyt., s. 66.
25 Pojęcie logiki należy u Cassirera rozumieć dużo szerzej niż w ścisłym sensie. Zazwyczaj, o ile

nie zaznacza tego wyraźnie, używa tego pojęcia w źródłowym znaczeniu greckiego „logos”, a zatem pewnego uporządkowania, które nie musi mieć charakteru ścisłego, lecz zawsze musi opierać
się na prawidłowości (Gesetzlichkeit). Prawidłowość ta zawsze jest jednak u Cassirera warunkiem możliwości przedmiotu jakieś dziedziny wiedzy – niezależnie od tego czy przedmiot ten jest
przedmiotem nauk ścisłych, np. przyrodoznawstwa, czy humanistycznych, np. przedmiot sztuki.
Tym samym prawidłowość taka pełni analogiczna rolę jak Kantowska logika transcendentalna
(określa warunki możliwości przedmiotów a priori), przy czym jej obszar zostaje w stosunku do
myśli Kanta znacznie rozszerzony. Na temat Cassirerowskiego rozumienia logiki por np. E. Cassirer, Die Begriﬀsform im mythischen Denken, Leipzig 1922, s. 1–2.
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pretensji do odrzucenia czy uznania za zbędne t e o r i i języka, t e o r i i sztuki,
t e o r i i religii” 26 – pisze Cassirer w jednej ze swych prac. W każdej z dziedzin da
się znaleźć cześć traktującą o jej f o r m i e, która posługuje się zupełnie innymi
terminami i nie da się sprowadzić do t r e ś c i przeżyć psychicznych. I ta właśnie
suwerenna część stanowi przedmiot zainteresowania rozwijanej w Marburgu na
przełomie wieków XIX i XX krytyki poznania jako nauki stricte ﬁlozoﬁcznej. Jej
zadaniem jest wydobycie z każdej systematycznej dziedziny jej logicznej formy
i przedstawienie konstytuujących jej przedmiot czystych funkcji poznawczych –
niezależnych od psychoﬁzycznej konstytucji poznającego podmiotu.

Summary
The article discusses the position taken by the neokantian Marburg School
against the epistemological claim of psychologism, which localized the ultimate source of knowledge and its proof of validity in psychological realm.
Marburg School opposed strongly against psychologism to such an extent that
“antypsychologism” itself became one of the most prominent features of the
“Marburg School doctrine”. Antypsychologism served both as a negative point of reference for the transcendental method developed and practiced by
the Marburg School, and as an exemplary determinant which distinguished
that speciﬁc tradition from other neokantian schools. According to Cohen’s,
Natorp’s and Cassirer’s critique, psychologism conceived the whole problem
of cognition in a very limited sense and reduced all the cognitive acts to the
acts of consciousness; psychologism deemed it is necessary that all the cognitive acts have to be conscious, therefore treated consciousness as a necessary
condition of all cognitive operations. Exponents of the Marburg School, most
notably Ernst Cassirer, did not seek to get rid of psychology at any cost from
the ediﬁce of scientiﬁc knowledge, but simply to put is in its right place and
to separate “science of the contents” from the “science of the forms” of knowledge. The latter was supposed to become a fundamental subject of interest
for the critique of epistemology developed by the Marburg School as a strictly
philosophical science. Its task was to deduce from any systematically developed domain of knowledge its logical structure and to show constitutive for the
object of the given science pure cognitive functions, which are independent
from the psycho-physiological constitution of the subject of cognition.

26 Tenże, Naturbegriﬀe und Kulturbegriﬀe, wyd. cyt., s. 66.
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CZY WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA JEST ABSOLUTNA?
PUNKT WIDZENIA LIBERALIZMU KLASYCZNEGO

Jednym z dominujących nurtów myśli społecznej XIX i XX w. jest niewątpliwie liberalizm. Liberalizm (łac. liber – wolny) to ideologia lub kierunek oparty
na indywidualistycznej koncepcji człowieka podnoszący wolność osobistą, polityczną i gospodarczą jednostki do rangi najwyższego ideału 1. Filozoﬁczny fundament liberalizmu stanowią następujące elementy: indywidualizm (pierwszeństwo
jednostki przed jakąkolwiek zbiorowością), egalitaryzm (równość ludzi), uniwersalizm (jedność natury ludzkiej jako podstawa takich samych stosunków społecznych
niezależnie od kontekstu geograﬁcznego i historycznego) oraz wiara w postęp (permanentny proces doskonalenia natury ludzkiej oraz instytucji społeczno-politycznych). W wyniku takich założeń teoretycznych mamy następujące konsekwencje:
jednostka jest podmiotem praw naturalnych, naczelnym prawem jest własność,
od jednostki pochodzi wszelka władza w państwie, władza ta ma charakter ograniczony, obowiązuje zasada podziału władzy oraz możliwość oporu wobec niej,
legitymacja władzy i zobowiązanie do posłuszeństwa jej pochodzą od jednostki,
państwo to organizacja nie naturalna, lecz dobrowolna 2.
Na podstawie powyższych twierdzeń można uważać liberalizm za teorię polityczną lub ﬁlozoﬁczną. Jako teoria polityczna posiadałby on następujące założenia: ograniczenie władzy rządu, brak przymusu, autonomia jednostki, związek
wolności z własnością. Natomiast jako teoria ﬁlozoﬁczna zakładałaby ontologiczne
pierwszeństwo osób indywidualnych przed grupami społecznymi i relacjami, wolny

1 Por. Liberalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozoﬁi, t. 6, Lublin 2005, s. 393.
2 Por. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 12–16.
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wybór określonego modelu życia, odpowiedzialność, preferencję relacji spontanicznych i naturalnych przed narzuconymi i zinstytucjonalizowanymi 3.
W powszechnym przekonaniu wolność indywidualna człowieka w liberalizmie
jest traktowana jako wartość najwyższa, wręcz absolutna. Czy jednak jest tak
faktycznie? Wydaje się, że sytuacja wygląda trochę inaczej. Niektóre wypowiedzi czołowych przedstawicieli liberalizmu wydają się sugerować, że człowiek nie
posiada niczym nie skrępowanej wolności. Co więcej, musi być ona czasem ograniczona, aby zapewnić chociażby wolność innym bytom ludzkim 4. O wolności absolutnej nie ma więc raczej mowy w liberalizmie z przełomu XIX i XX w. Można
o niej usłyszeć dopiero w ramach tzw. neoliberalizmu (np. F. Böhm, W. Röpke,
F. von Hayek, R. Nozick).
Poniższe rozważania będą miały na celu prezentację istotnych wypowiedzi
tych zwolenników liberalizmu, którzy odmawiają ludzkiej wolności charakteru absolutnego i podkreślają jej różnorakie determinacje.
Warto też od razu zauważyć, że liberalizm jako kierunek myśli społeczno-politycznej nie może być traktowany jako monolit, ponieważ jest kompilacją
różnych idei. W związku z tym wyróżniamy kilka jego rodzajów: klasyczny
(np. J. Locke, J. S. Mill, J. J. Rousseau), ekonomiczny (np. A. Smith), arystokratyczny (np. Monteskiusz), konserwatywny (np. Lord Acton, F. Bastiat, A. de
Tocqueville), katolicki (np. M. Novak, R. Neuhaus) 5. Po zaprezentowaniu różnych
aspektów wolności, punktem odniesienia dla moich analiz uczynię dzieła i zawarte
w nich poglądy niektórych przedstawicieli angielskiego i francuskiego liberalizmu
klasycznego. Nurt ten rozwinął się w XVIII w., ale największy wpływ osiągnął
jednak w wieku XIX. Łączył on w sobie dwie zasadnicze idee: troskę o niezależność
jednostki od państwa oraz walkę z próbą jej zdominowania przez społeczeństwo
masowe 6.

Różne oblicza wolności
Niezmiernie trudno określić dokładnie, czym jest wolność. Posiada ona bogactwo form i przybiera różne oblicza. I. Berlin mówi o niej jako o nieuniknionej
cesze ludzkiej kondycji, która jest celem samym w sobie 7. Podejście takie wywo3 Por. J. Kłos, Wolność, indywidualizm, postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Lublin 2007, s. 19.
4 Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł. H. Bartoszewicz i inni, Warszawa
1991, s. 120.189.
5 Por. J. Kłos, dz. cyt., s. 17.
6 Por. Z. Rau, dz. cyt., s. 19.
7 Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności..., wyd. cyt., s. 187.
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łuje jednak pewne zastrzeżenia. Wolność bowiem wydaje się nie być celem samym
w sobie, czyli jakąś wartością absolutną. Natomiast prawdą jest, iż stanowi ona
pewną właściwość bytu ludzkiego. Może być traktowana jako pewien jego stan, ale
także jako zadanie do realizacji. Trzeba też podkreślić, że nie jest ona jakimś autonomicznym przymiotem osoby, ale wkomponowana jest w jej całość. Nie należy
jej też traktować jako jakiegoś dobra człowieka, dla którego należałoby poświęcić
inne dobra 8.
Panuje przekonanie, że każdy człowiek jest wolny z natury. Posiada więc
tzw. „wolność osobową”, która jest ugruntowana w autotelicznym charakterze
bytu ludzkiego. Polega ona na pewnym sposobie istnienia w relacji do innych
bytów. Istnienie to przejawia się w tym, iż człowiek nie jest przyporządkowany
do innych jako do celów, ale jest celem samym w sobie. Owa immanentna celowość bytu ludzkiego polega na aktualizacji wszystkich jego potencjalności. Drugą
zasadniczą formą jest wolność w działaniu. Jej warunkiem koniecznym jest rozumność. To bowiem rozum kieruje postępowaniem człowieka, który realizuje się
dzięki temu jako osoba. Wolność w owym działaniu polega na tym, że człowiek
jest przyczyną swoich czynów. Można go traktować jako ich sprawcę i pana 9.
I. Berlin, który wprowadził do współczesnej dyskusji na temat wolności rozróżnienie na jej postać pozytywną i negatywną, pojmował wolność jako przeciwieństwo determinizmu. Jej warunkiem jest wolna wola człowieka, która umożliwia dokonanie mu wolnego wyboru 10. W tej sytuacji, wolność pozytywna byłaby
wolnością do działania sprawiedliwego, a wolność negatywna brakiem ingerencji
w wybory pojedynczego człowieka ze strony innych osób lub instytucji. U podstaw wolności pozytywnej leżałoby przyjęcie obiektywnych fundamentów tego, co
sprawiedliwe i uznanie racjonalności kierowania sobą przez człowieka w zgodzie
z rozpoznanym porządkiem bytu 11. Wolność pozytywna byłaby więc środkiem
do realizacji celu, jakim byłoby ustanowienie moralnego porządku społecznego.
Sytuacja taka wiązałaby się jednak z pewnym niebezpieczeństwem wprowadzenia
rozwiązań totalitarnych z tej racji, iż istniałaby możliwość zewnętrznej ingerencji
w zaprowadzeniu ładu moralnego, a tym samym ograniczenia wolnych wyborów
człowieka. Mając to na względzie Berlin preferuje wolność negatywną, w przypadku której nie ma mowy o zewnętrznej ingerencji 12.

8 Por. M. Piechowiak, Filozoﬁa praw człowieka, Lublin 1999, s. 93–94.
9 Por. Tamże, s. 280–286.
10 Por. Z. Rau, dz. cyt., s. 118.
11 Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bar-

toszwicz i inni, Warszawa 1994, s. 178n. 206.

12 Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności..., wyd. cyt., s. 114.128; Z. Rau, dz. cyt., s. 119–120.

56

KAROL JASIŃSKI

Idąc za S. Kowalczykiem, można także mówić o wolności w kontekście społeczno-państwowym. Wówczas, obok wolności negatywnej (brak przymusu wewnętrznego i zewnętrznego) i pozytywnej (sposób użytkowania jej przez człowieka), wyróżnialibyśmy jeszcze wolność osobistą (od państwa) i społeczną (w ramach państwa) 13.
Wolność jako cecha bytu ludzkiego, posiadająca aspekt osobowy i działaniowy, pozytywny i negatywny, osobisty i społeczny jest głównym założeniem
i przedmiotem reﬂeksji przedstawicieli klasycznego nurtu liberlanego. Przyjrzyjmy
się wynikom ich rozważań na temat wolności człowieka, która nie jest jednak nieskrępowana, ale ograniczana i formowana przez róźne czynniki.

Klasyczny liberalizm angielski
Jedną z pierwszych postaci, u której pojawiły się zalążki myśli liberalnej jest
bez wątpienia T. Hobbes (zm. 1679). Jego zdaniem każdy człowiek dba wyłącznie
o własne interesy. Jego natura skłania go w związku z tym do stronniczości, pychy, egoizmu, nienawiści, współzawodnictwa, czy też zemsty. Dąży on jednak do
zabezpieczenia swoich interesów, w wyniku czego powstaje państwo. Celem owego
państwa jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa jednostce. Gdyby bowiem zabrakło organizmu państwowego, to z całą pewnością krzewiłyby się rabunek i okrucieństwo. Bezpieczeństwa tego nie są w stanie zapewnić mniejsze
zgromadzenia ludzi (np. rodzina). Jego warunkiem jest bowiem jedna wola reprezentowana przez władzę państwową 14.
Człowiek broniący swoich interesów to przede wszystkim człowiek wolny. Wolność według Hobbes’a to brak przeszkód w poruszaniu się, wykonywaniu działań
oraz realizacji celów. Jest ona nie tylko własnością człowieka, ale też innych bytów
ożywionych i nieożywionych. W przypadku człowieka wolność polega na tym, że
nie ma on żadnej przeszkody w czynieniu tego, do czego ma skłonność lub co chce
uczynić. Wolność więc to brak jakiegokolwiek skrępowania 15. Nie jest ona jednak związana z brakiem wszelkich praw, porządku społecznego i sankcji ze strony
państwa. Co więcej, na podstawie analizy dzieł historycznych i ﬁlozoﬁcznych Hobbes dochodzi do wniosku, że wolność w sensie ścisłym dotyczy nie jednostek, ale

13 Por. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego ﬁlozoﬁa, Katowice 1995, s. 132.133–134.
14 Por. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,

przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 104.147–150.
15 Por. tamże, s. 185.
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suwerena (państwa) 16. Wolność jednostkowa jest więc ograniczona poprzez fakt
zawarcia umowy społecznej i utworzenie państwa, które chroni swoich obywateli
przed wszelkimi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi 17.
Obok umowy społecznej mamy do czynienia z jeszcze jedną barierą wolności
człowieka, która stanowi prawo. Istota ludzka podlega nade wszystko powszechnemu i niezmiennemu prawu natury, które rozpoznaje własnym rozumem 18.
Sprzeciwia się ono naszym egoistycznym skłonnościom 19. Po utworzeniu państwa
staje się ono natomiast prawem rzeczywistym i zaczyna obowiązywać wszystkich
obywateli 20. W przypadkach jednak, gdy owo prawo państwowe milczy, człowiek
zobowiązany jest do działania zgodnie z sądem swojego rozumu 21.
Prawo natury, które staje się prawem państwowym, bazuje na wartościach
moralnych. Wartości pozytywne nazywa Hobbes cnotami, a negatywne wadami.
Cnoty pełnią funkcję użyteczną, ponieważ są cennymi środkami do pokojowego
życia społecznego. Hobbes dokonuje jednak relatywizacji wszelkich wartości. Nie
mają one charakteru obiektywnego, lecz są wyrazem naszych uczuć, pragnień
i ocen. Zależą od zwyczajów i poglądów ludzkich 22.
Widzimy więc, że według Hobbes’a człowiek nie cieszy się absolutną wolnością. Jest ona ograniczona w wyniku powstania państwa i porządku prawnego.
Istoty ludzkie mogą działać w sposób wolny jedynie w tej przestrzeni, jaką gwarantuje im prawo. Wprawdzie fundament i sposób stanowienia prawa są wyrazem
wolności ludzkiej, niemniej jednak w wyniku przyjęcia prawa człowiek rezygnuje
z części swojej wolności i zobowiązany jest do posłuszeństwa w imię porządku
społecznego.
Punktem wyjścia rozważań na temat wolności u J. Locke’a (zm. 1704) jest
przekonanie o istnieniu stanu natury. Stan natury to inaczej prawo natury tożsame
z rozumem. Na podstawie rozumu wszyscy są równi i wolni. W wyniku tego nie
można wyrządzać szkód sobie i innym ludziom. Każdy może sobą dysponować,
ale nie może zmierzać do unicestwienia siebie lub innych. Wszystkie byty ludzkie
są bowiem własnością Stwórcy i Pana i to właśnie On decyduje o ich istnieniu
oraz długości życia 23. Wolność więc to naturalny i pierwotny stan człowieka 24.
16 Por. tamże, s. 189–193.
17 Por. tamże, s. 116–117. 150.
18 Por. tamże, s. 240.
19 Por. tamże, s. 174.
20 Por. tamże, s. 236.
21 Por. tamże, s. 194.
22 Por. tamże, s. 140–141.
23 Por. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 166.
24 Por. tamże, s. 167–170.179–180.
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Locke wyróżnia wolność naturalną i społeczną. Pierwsza z nich to brak uzależnienia od władzy ziemskiej i władzy człowieka, a poddanie jedynie prawu natury.
Drugi typ wolności związany jest z podporządkowaniem się człowieka rządowi.
Locke ma tu na myśli stałe prawa, które są powszechne w danej społeczności
i uchwalone przez kompetentną władzę ustawodawczą. W tych natomiast sprawach, o jakich prawo nie stanowi, można postępować według własnej opinii nie
podlegając arbitralnej woli innych ludzi 25.
Locke akcentował negatywny aspekt wolności, ale nie miała ona charakteru
absolutnego. Wolność była jedynie przestrzenią wyznaczoną przez państwo prawa
mocą umowy społecznej 26. Ponadto trzeba mieć, jego zdaniem, na uwadze istnienie prawa boskiego, które Bóg ustanowił dla działania ludzkiego. Bóg ogłosił
je mocą światła naturalnego, czyli rozumu lub objawienia nadprzyrodzonego 27.
Widzimy więc, że obok ograniczeń ze strony prawa naturalnego mamy do czynienia u Locke’a z ograniczeniami pochodzącymi z prawa nadnaturalnego, którego
źródłem jest Stwórca natury.
Mówienie o wolności człowieka wydaje się problematyczne w przypadku
D. Hume’a (zm. 1776). Według niego, w ludzkim działaniu możemy jedynie wskazać stałość związku przyczyny i skutku, motywu i działania. Występują więc
w nim konieczne powiązania, a brakuje sfery wolności. O wolności można ewentualnie mówić jako o przypadku (spontaniczności) lub jako braku znajomości przyczyny danego postępowania 28.
U Hume’a mamy więc do czynienia z jakąś formą determinizmu. Determinizm ten jest obecny także w sferze społecznej. Działanie człowieka na forum
państwa określa umowa społeczna. Jest to konwencja przyjęta w celu ochrony
indywidualnych interesów. Zapewnia ona przede wszystkim stałość posiadania 29.
Powstałe w wyniku umowy państwo nie może obyć się bez prawa. Prawo to dotyczy wzajemnych obowiązków i uprawnień. Owe naturalne i moralne zobowiązania
występują z reguły między jednostkami. Mają one swoje źródło w ludzkich konwencjach, które są zawierane w celu zachowania pokoju i porządku oraz ochrony
ludzkich interesów. W takim podejściu widoczny jest pragmatyzm, w wyniku którego odmawia się wszelkim prawom stałości i niezmienności 30. Hume staje więc

25 Por. tamże, s. 178–179.
26 Por. J. Kłos, dz.cyt., s. 75.
27 Por. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, przeł. B. J. Gawecki, Warszawa

1955, s. 499.

28 Por. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. V, tł. J. Pasek, J. Pasek, P. Józefowicz, Warszawa
1997, s. 359–361.
29 Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t. 2, tł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1952, s. 217.
30 Por. tamże, s. 297.
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na pozycji deterministycznej odnośnie działania człowieka. Determinizm ten ma
u niego nie tylko charakter społeczny, ale nade wszystko ontologiczny.
O potrzebie wolnego rozwoju indywidualności mówi wyraźnie w swoich dziełach J. S. Mill (zm. 1873). Rozwój ten jest bardzo cenny nie tylko dla samego człowieka, ale także całego społeczeństwa 31. Społeczeństwo to nie ma prawa ingerencji
w indywidualne życie człowieka, o ile nie narusza ono porządku społecznego 32.
Warunkiem tego rozwoju jest właśnie wolność. Polega ona na zmierzaniu do własnego dobra na swój własny sposób tak długo, jak nie zmierzamy skrzywdzić innych lub innym w czymś przeszkodzić. Ludzie winni podejmować w tym względzie
decyzję zgodnie ze swymi preferencjami. Maksymalną wolność człowiek może osiągnąć jednak w społeczeństwie. Społeczeństwo to musi być wolne od wszelkich form
tyranii większości nad mniejszością, winno cieszyć się wolnością sumienia, myśli,
uczuć, opinii, badań naukowych, przekonań moralnych i religijnych, planów życiowych i zrzeszeń 33. Człowiekowi żyjącemu w społeczeństwie winna przyświecać
zasada najwyższego szczęścia. Szczęście to polega na byciu wolnym od wszelkich
cierpień i doświadczaniu wszelkich przyjemności życiowych. Mill zwraca jednak
uwagę, że mamy do czynienia z przyjemnościami zróżnicowanymi pod względem
ilościowym i jakościowym, co każdy winien mieć na względzie w momencie dokonywanych wyborów 34. Widzimy więc, że w przypadku Milla wolność posiada
stosunkowo najszerszy zakres. Jedynym właściwie czynnikiem ją ograniczającym
jest troska o zachowanie porządku społecznego. W jego ramach każda autonomiczna jednostka może w sposób wolny rozwijać swoją osobowość.

Klasyczny liberalizm francuski
Przejdźmy teraz do przedstawicieli liberalizmu z kręgu francuskojęzycznego.
Jeden z ich głównych przedstawicieli – Ch. Montesquieu (zm. 1775) podejmując
temat wolności wyróżnia jej dwie zasadnicze formy: ﬁlozoﬁczną i społeczno-polityczną. Wolność ﬁlozoﬁczna polega na wykonywaniu swojej woli, czyli czynieniu
tego, czego się chce. Wolność polityczna człowieka polega natomiast na bezpieczeństwie oraz postępowaniu zgodnym z ustawami państwowymi. Trzeba przy tym
zaznaczyć, iż te dwa rodzaje ludzkiej wolności są możliwe wyłącznie w państwie,
31 Por. J. S. Mill, On Liberty, New York 1975, s. 59–64.
32 Por. tamże, s. 70–86.
33 Por. tamże, s. 3–16.
34 Por. J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Warszawa

1959, s. 13.21.
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w którym mamy do czynienia z rządami umiarkowanymi. Należy przez to rozumieć, iż chodzi tu o takie rządy, które nie nadużywają swej władzy 35. W kontekście
ludzkiej wolności warto też zauważyć, iż Montesquieu uznawał istnienie niezmiennych praw (np. praw natury). Pochodzą one od Boga, który ustanowił prawa i zasady rządzące światem ﬁzycznym. Człowiek podlega im z tej racji, że jest istotą
ﬁzyczną, stanowiącą element natury. Jednak nie wyczerpuje on się w tym. Ludzie
są także istotami myślącymi i dlatego też mogą owe prawa przekraczać 36. U Montesquieu człowieka można więc rozpatrywać na dwóch poziomach jednostkowym
(ﬁzycznym) i osobowym. Wolność występuje u niego na poziomie osobowym. Na
obu poziomach podlega on jednak prawu naturalnemu lub pozytywnemu, które
kształtuje jego działanie. Niemniej jednak ma on zawsze możliwość przekroczenia
danych przepisów.
U J. J. Rousseau (zm. 1778) wolność i równość należą do podstawowych praw
człowieka. Wolność stanowi składową natury bytu ludzkiego. Rezygnacja z niej
byłaby równoznaczna z wyrzeczeniem się własnej natury 37. Rousseau wyróżnia
wolność naturalną i społeczną. Wolność naturalna, która wypływa z ludzkiego
serca, ma zakres ograniczony przez ﬁzyczne i psychiczne siły człowieka 38. Wolność społeczna natomiast wyraża się w czynieniu tego, co nie jest zabronione
przez prawo 39. Francuski myśliciel akcentuje moralny sens wolności, który polega na wierności człowieka sobie samemu, panowaniu nad sobą, posłuszeństwie
prawom i wartościom przyjętym przez siebie 40. Warto podkreślić, iż owych norm
i praw moralnych brakuje na etapie przedspołecznym. Człowiek był wówczas istotą
amoralną 41. Każdy rodzaj etyki i prawodawstwa pojawia się w relacjach międzyludzkich wraz z powstaniem społeczeństwa. Z tej racji, że źródłem życia społecznego jest konwencja, to również etyka i prawo będą konwencjonalne. Człowiek
jest więc ostatecznie twórcą wartości i zasad prawnych, które stanowią wyraz jego
potrzeb i dążeń 42. Rousseau mówi o pedagogicznym charakterze owych praw. Podkreśla on, iż prawo społeczne narusza wprawdzie indywidualną wolność człowieka,
ale pełni też ważną rolę wychowawczą, ponieważ uczy istotę ludzką panowania
nad sobą 43.
35 Por. Monteskiusz, O duchu praw, t. 1, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1957, s. 232.276.
36 Por. tamże, s. 25–28.
37 Por. J. J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. 2, przeł. E. Zieliński, Warszawa 1930, s. 313.
38 Por. tamże, s. 334.
39 Por. tamże, s. 313n.
40 Por. tamże, s. 334.
41 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 45.
42 Por. tamże, s. 159–160.
43 Por. J. J. Rousseau, dz. cyt., s. 335.
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Według Rousseau człowiek przechodzi od wolności naturalnej do wolności
obywatelskiej. Tym samym nie traci on wolności, ale uzyskuje jej wyższy rodzaj.
Wolność obywatelska polega na przyjęciu i podporządkowaniu się woli powszechnej, która staje się tym samym rzeczywistą wolą każdego człowieka. Działanie
według własnej woli to działanie wolne. Tym samym, jeśli człowiek postępuje
według woli powszechnej, obywatelskiej, z którą się utożsamia, to działa także
w sposób wolny 44. Widać więc, że istota ludzka nie posiada u Rousseau absolutnej wolności, ale jest ona ograniczona przez wolę powszechną, czyli przyjęte
przez nią powszechne prawa. Co więcej, to dopiero wówczas człowiek jest naprawdę wolny.
Analizę wolności człowieka A. de Tocqueville (zm. 1859) zaczyna od podkreślenia, że cechą specyﬁczną współczesnych społeczeństw demokratycznych jest izolacjonizm. Przejawia się on w rozerwaniu wszelkich więzów społecznych 45. Czynnikiem sprzyjającym osłabieniu więzi społecznych jest także namiętna pogoń za
dobrobytem 46. Na tle powyższych stwierdzeń, Tocqueville podejmuje problematykę wolności. Nie podaje on żadnej konkretnej jej deﬁnicji. Ogranicza się jedynie
do wskazania jej dwóch niezbędnych warunków. Pierwszym z nich jest konieczność istnienia stowarzyszeń, drugim natomiast uniezależnienie się człowieka od
swoich egoistycznych pragnień 47. Powyższe warunki wiążą się ściśle ze sobą. Stowarzyszenia, pośredniczące między jednostką i państwem, umożliwiają bowiem
przezwyciężenie izolacji i egoizmu jednostki oraz przyczyniają się do jej pełnego
rozwoju 48. Istotnymi czynnikami sprzyjającymi kształtowaniu wolności człowieka
są też, zdaniem Tocqueville’a, zwyczaje, tradycja, moralność i religia. Pełnią one
funkcję wychowawczą. Dotyczy to zwłaszcza religii, która ogranicza pragnienie bogactwa poprzez wskazanie człowiekowi nadprzyrodzonej perspektywy jego życia
oraz narzuca mu obowiązki wobec innych ludzi, a tym samym uwalnia od koncentracji na sobie 49. Widzimy więc, że u Tocqueville’a człowiek nie może być wolny
żyjąc w izolacji. Wolność jest możliwa, gdy człowiek wchodzi w relacje społeczne.
Ponadto punktem odniesienia w kształtowaniu wolności jest moralność i religia,
które wyznaczają hierarchię wartości, w służbie których istnieje wolność.

44 Por. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. VI, przeł. J. Łoziński, Warszawa 1996, s. 102–103.
45 Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków

1996, s. 95; tenże, Dawny ustrój i rewolucja, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Kraków 1994, s. 117.
46 Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, wyd. cyt., s. 151.240.

47 Por. Z. Rau, dz. cyt., s. 57.
48 Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, wyd. cyt., s. 119.
49 Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. I, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków

1996, s. 46.316; t. II, s. 27.
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Zakończenie
Powyższe analizy miały na celu zwrócenie uwagi na różne przejawy wolności
człowieka w myśli wybranych przedstawicieli angielskiego i francuskiego liberalizmu klasycznego oraz sposoby jej ograniczenia. Wolność, o której była mowa,
polegała przede wszystkim na autoteleologii każdego bytu ludzkiego oraz wyborze określonej postawy, stylu życia lub działania. Według klasyków liberalizmu
tak rozumiana wolność jest kształtowana, a tym samym w różnoraki sposób determinowana (umowa społeczna, prawo pozytywne lub nadprzyrodzone, zwyczaje,
religia i etyka).
W kontekście owych determinantów warto zwrócić uwagę na pewien wyłaniający się problem dotyczący zwłaszcza kwestii prawa i etyki. Wydaje się, że
liberalizm klasyczny jest bliski na gruncie prawa teorii pozytywizmu prawnego,
według której prawo jest wynikiem arbitralnych decyzji ludzkich, a więc rezultatem wolności człowieka. Przy jego stanowieniu nie ma mowy o powoływaniu
się na prawo naturalne ani na odniesienie na niezmiennych wartości. W związku
z tym prawo nie determinuje wolności w sposób bezwględny. Biorąc natomiast
pod uwagę kwestię etyki warto podkreślić, iż wszelki etos pojawiał się w liberalizmie wyłącznie w relacjach społecznych. W związku z tym etyce przypisywano
następujące cechy: naturalizm, brak związku z religią, subiektywizm, relatywizm,
indywidualizm oraz emotywizm 50. Etyka liberalna bazowała bowiem na dwóch zasadniczych źródłach. Pierwszym z nich była teoria „zmysłu moralnego” hrabiego
Shaftesbury. Owym zmysłem moralnym miała być według niego jakaś forma sumienia człowieka posiadającego jednak charakter nie tyle racjonalny, ile jedynie
emocjonalny. Władza moralna bytu ludzkiego stawała się u niego władzą estetyczną 51. Drugim natomiast źródłem etyki była wywodząca się od Benthama hedonistyczna zasada użyteczności, do której próbowano zredukować wszelkie normy
moralne (utylitaryzm) 52.
Zasadniczym problemem tak uprawianej etyki jest kwestia ugruntowania moralności w sferze niezmiennych wartości, które byłyby punktem odniesienia dla
wolności człowieka. Wiemy dobrze, iż w dziejach myśli ﬁlozoﬁcznej wypracowano
dwie zasadnicze koncepcje wartości: obiektywistyczną i subiektywistyczną. Przedstawiciele pierwszej z nich uznają, że wartości istnieją i obowiązują niezależnie od
aktów podmiotu, natomiast w przypadku drugiej koncepcji są one uzależnione od
jednostkowych aktów oceny lub decyzji 53. Warto przy okazji zauważyć, iż ﬁlozoﬁa
50 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 162.164.170.
51 Por. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. V, wyd. cyt., s. 193–195.
52 Por. Z. Rau, dz. cyt., s. 22–24.
53 Por. M. Piechowiak, dz. cyt., s. 212–216.
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klasyczna w nurcie arystotelesowsko-tomistycznym w ogóle nie wyodrębnia teorii
wartości (aksjologii), ale prezentuje swoją teorię dóbr (dobra przyjemnościowe,
użyteczne i godziwe) ujmowaną w ramach metaﬁzyki. Wydzielenie teorii wartości
dokonało się bowiem dopiero na przełomie XIX i XX w. i było dziełem brentanistów, neokantystów, pragmatystów, a nade wszystko fenomenologów 54. Klasyczną
dla fenomenologii teorię wartości przedstawił M. Scheler, który rozumiał wartości
jako obiektywne byty idealne. Tworzą one hierarchię, będącą podstawą etyki (hedonistyczne, utylitarne, witalne, duchowe i religijne), ale możliwy jest jednocześnie
różny ich przekład (etos). Zdaniem Schelera, wartości poznawane są intuicyjnie,
spontanicznie, w aktach emocjonalnych 55.
Wydaje się być rzeczą nieodzowną przyjęcie obiektywnej teorii dóbr (wartości), która byłaby podstawą uprawiania nie tylko etyki, ale również fundamentem
dobrego prawa. Dążenie takie jest obecne zalążkowo u tych przedstawicieli liberalizmu klasycznego, którzy podkreślają rolę zwyczajów, tradycji i religii w życiu
człowieka (np. A. de Tocqueville). Właściwa teoria dóbr (wartości) może być też
czynnikiem nie tyle ograniczenia, ile raczej kształtowania i wychowania ludzkiej
wolności. Wolność bowiem wydaje się nawet na gruncie liberalizmu klasycznego
nie być wartością absolutną, ale raczej tą własnością bytu człowieka, dzięki której
osoba ludzka będzie się rozwijać bądź podlegać procesowi degradacji zależnie od
wartości, którym będzie służyć.

Summary
The paper concerns the idea of freedom and her limits in the thought
of the some representatives of classical liberalism. The paper has three parts:
1) freedom as a feature of the personality and her diﬀerent forms (personal and
social, positive and negative); 2) ideas if the English philosophers (T. Hobbes,
J. Locke, D. Hume, J. S. Milli); 3) ideas of the French philosophers (Ch. Montesquieu, J. J. Rousseau, A. De Tocqueville). According to this thinkers human
freedom is not a absolute valeu but has many limits (social contract, law,
customs, religion and ethics).

54 Por. A. B. Stępień, Wstęp do ﬁlozoﬁi, Lublin 19953, s. 101.
55 Por. J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialności, t. I, Fenomenologiczna etyka war-

tości (M. Scheler, N. Hartmann, D. von Hildebrand), Kraków 1997, s. 64–99.
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„ZMIANA SPOSOBU ŻYCIA” JAKO
EFEKT FILOZOFOWANIA – W NAWIĄZANIU
DO HERMENEUTYCZNYCH IDEII FILOZOFII

Wstęp
Nawiązując do deﬁnicji Gabriela Gottfrieda, można twierdzić, że teoria poznania to taka dziedzina, która „uwzględnia wszystkie możliwe formy poznania.
Dzięki swej otwartości okazuje się właściwie ujmować całość dostępu człowieka do
świata (i siebie samego) (...). Szuka odpowiedzi na pytanie o właściwy stosunek
człowieka do świata, o ile w ogóle może on zostać osiągnięty na drodze poznania.
Teoria poznania troszczy się poniekąd również o prawidłowy ogląd świata i w tym
sensie w końcu także o prawidłowy pogląd na świat” 1. Wspomniany autor słusznie, jak sądzę, podkreśla, iż nie należy zawężać teorii poznania jedynie do teorii
wiedzy, jak tego chce na przykład scjentystycznie zorientowana ﬁlozoﬁa, sprowadzająca tę dziedzinę jedynie do badania warunków i możliwości poznania naukowego. Istotny w tej deﬁnicji jest fakt, że poznanie dotyczy również „poglądu na
świat”, a więc światopoglądu jako określonego postrzegania przez człowieka jego
własnej, otaczającej go rzeczywistości kulturowej lub historycznej. Tak rozumiane
poznanie nabiera charakteru hermeneutycznego i skupia się na rozumieniu tego,
co już jest dane w doświadczeniu po to, by wydobyć z owego rozumienia coś na
własny użytek i powiązać tę treść z ludzką praxis 2. Światopogląd, czyli sposób
postrzegania rzeczywistości, jest więc pojęciem szerszym niż bezpośrednie dane
potocznego doświadczenia. Raczej jest on wykładnią, w obrębie której rozumiemy
1 G. Gottfried, Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Kraków
2007, s. 12.
2 R. Rorty, Filozoﬁa a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 306.
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sens poszczególnych doświadczeń, bądź, nawiązując do języka Wittgensteinowskiego, jest żywiołem, w którym żyją i nabierają sensu poszczególne pojęcia.
Zmieniając zatem ten sposób widzenia, zmieniamy jednocześnie perspektywę,
w jakiej jawi nam się każde kolejne pojedyncze doświadczenie. I odwrotnie, jedno
lub kilka nowych doświadczeń nie zmienia jeszcze całego naszego światopoglądu.
Filozoﬁa hermeneutyczna sięga do ukrytych warunków rozumienia i doświadczania. Skrytość owych warunków polega na tym, że kształtują się one niezależnie
od woli i działania podmiotu, determinując obraz rzeczywistości czy nawet go
deformując. Tym sposobem nasz światopogląd zostaje mniej lub bardziej zdeterminowany przez nieuświadomione mechanizmy, które ﬁlozoﬁa hermeneutyczna
chce uczynić swoim przedmiotem namysłu 3.
Chciałbym w tym tekście przedstawić ﬁlozoﬁę hermeneutyczną jako terapię,
która – podobnie jak to czyni freudowska psychoanaliza, będąca swoistym paradygmatem terapii świadomości w ogóle – stara się uświadomić to, co do tej pory
tkwiło w sferze nieświadomości czy też podświadomości. Rezultatem tak pojętej terapii jest przemiana podmiotu, którą można ująć, za Wittgensteinem jako
„zmianę sposobu postrzegania rzeczy” lub „zmianę sposobu życia” 4. Kontekst
ﬁlozoﬁczny, w jakim będę się poruszał, to koncepcje ﬁlozoﬁi, które nazwałem hermeneutycznymi. Zaliczam do nich z jednej strony „późną” ﬁlozoﬁę Wittgensteina,
z drugiej zaś koncepcje wyrosłe na gruncie Heideggerowskiej ontologii fundamentlanej: hermeneutykę H.-G. Gadamera oraz P. Ricoeura. Określenie tych koncepcji
jako hermeneutycznych jest o tyle uzasadnione, o ile wyróżniają się one kilkoma
charakterystycznymi cechami, takimi, jak: wyeksponowanie roli języka i rozumienia z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz społecznego, powiązanie rozumienia z ludzką praxis i światem życia, krytyka kartezjańskiego cogito czy wreszcie
powiązanie ﬁlozoﬁcznego poznania z samopoznaniem i przemianą samego siebie.
Pytanie o prawdę zostaje tu zastąpione pytaniem o sens, który jest dany tylko
w języku, jako słowo lub tekst.
Ponadto chciałbym nawiązać tu także do psychoanalizy Freuda i potraktować
ją jako swoisty wzorzec terapii. W tym ujęciu terapia wiązałaby się z archeologią
sensu: wydobyciem na jaw ukrytych dotąd treści świadomości determinujących
myślenie i pojmowanie, poprzez analizę szeroko pojętego języka jako ekspresji
życia. Psychoanaliza zbliża się zatem do hermeneutyki, która wychodzi od sytuacji
zakłócenia naszego poznania rzeczywistości poprzez czynniki nieuświadomione
i niezależne od naszej woli 5.
3 M. Szulakiewicz, Filozoﬁa jako hermeneutyka, Toruń 2004, s. 26.
4 L. Wittgenstein, Uwagi różne, Warszawa 2000, tłum. M. Kowalewska, s. 40, 97.
5 Por. A. Pawliszyn, Skryte podstawy rozumienia. Hermeneutyka a psychoanaliza, Gdańsk

1993, s. 4.
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Wittgenstein wobec ﬁlozoﬁi hermeneutycznej
W niniejszym tekście zakładam, że cała ﬁlozoﬁczna twórczość Wittgensteina
wykazuje wiele istotnych związków nie tylko z tradycją analityczną i empirystyczną, lecz także, a może nawet przede wszystkim, z tzw. ﬁlozoﬁą kontynentalną. Wielu komentatorów podkreśla, że z uwagi na stosunek samego autora
do swojej ﬁlozoﬁi jak i z uwagi na szereg wątków, które znajdujemy w treści jego
dzieł, jest on ﬁlozofem bardzo bliskim problematyce poruszanej na gruncie ﬁlozoﬁi
transcendentalnej czy hermeneutycznej 6. Oczywiście pełna prezentacja tych analogii przekroczyłaby ramy tej pracy, ograniczę się więc do porównania tej ﬁlozoﬁi
z wybranymi pojęciami, jakie możemy znaleźć w tekstach Ricoeura i Gadamera.
Motywem przewodnim Egzystencji i hermeneutyki 7, jednego z pierwszych
tekstów hermeneutycznych Ricoeura, jest tzw. „długa droga” polegająca na trudzie interpretacji i rozumienia, sięgająca do analiz językowych, fenomenologii,
egzegezy i psychoanalizy. Każda z tych tradycji, pojmowana jako swoista hermeneutyka, prowadzić ma do „konﬂiktu hermeneutyk” jako pozytywnej konfrontacji, w świetle której problem rozumienia i interpretacji zyskuje nowe znaczenie. To prawda, że – jak twierdzi Ricoeur – to poziom ontologii fundamentalnej jest celem, ku jakiemu ostatecznie zmierza „długa droga”, jednakże ﬁlozof
ten pyta, czy – skoro pytanie o metodę nie jest możliwe na poziomie ontologii
– „nie lepiej wyjść od form pochodnych rozumienia i ukazać w nich ślady ich
pochodzenia?” 8. Założeniem tego ruchu jest wyjście z płaszczyzny mowy, języka
i semantyki, w nich bowiem realizuje się rozumienie oraz interpretacja. W podobnym kierunku kroczy autor Prawdy i metody 9. Wskazuje on, że rozumienie
i doświadczenie realizuje się tylko w języku, dlatego też doświadczenie hermeneutyczne będzie zawsze interpretacją nakierowaną na słowo, poprzez które, według
Gadamera, przemawia Tradycja. Podkreślić należy, że w obu omawianych tu koncepcjach wskazuje się na nieredukowalną więź języka i potocznego bycia w świecie,
przejawiającą się w ogromnej różnorodności językowych form nie dających się zredukować np. do składni logicznej lub lingwistyki. Stąd często podkreślana przez
6 Por. np. M. Soin, Gramatyka i metaﬁzyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001, s. 60,
gdzie porównuje się późną ﬁlozoﬁę Wittgensteina do ﬁlozoﬁi Kanta, a także: A. Bronk, Rozumienie, dzieje, język. Filozoﬁczna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988, s. 347, gdzie
autor zwraca uwagę na analogię miedzy wittgensteinowską i gadamerowską koncepcją języka
a także: G. H von Wright, Wittgenstein i jego czasy, tłum. M. Szczubiałka, w: Posłowie do:
L. Wittgenstein, Uwagi różne..., wyd. cyt., s. 141 oraz np. prace R. Rorty’ego czy K. R. Otto.
7 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór i oprac. S. Cichowicz,
Warszawa, s. 185.
8 Tamże, s. 189.
9 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki ﬁlozoﬁcznej, tłum. B. Baran, War-

szawa 2007.
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hermeneutów krytyka ﬁlozoﬁi zdeterminowanej metodą i dystans w stosunku do
metodologii nauk ścisłych oraz koncentracja na źródłowym, fenomenologicznym
opisie tego, co dane. W tym właśnie miejscu ﬁlozoﬁa hermeneutyczna nawiązuje
do rozważań Wittgensteina o tyle, o ile ten ostatni stawia pytanie o rozumienie
oraz myślenie na poziomie języka i mowy. Wittgenteinowska kuracja „metaﬁzycznej” choroby także koncentruje się na języku, na wypowiedziach, jakie wygłaszamy
o zjawiskach, podkreślając naturalne zróżnicowanie językowych form i związek języka z byciem w świecie. Świadczy o tym pojęcie gier językowych oraz koncepcja
znaczenia jako użycia. Wittgenstein przekonuje nas, że istotą i celem języka nie
jest logiczne odzwierciedlanie rzeczywistości (jak to miało miejsce w Tractatus
logico – philosophicus 10 ), lecz ukazywanie – poprzez gry językowe – różnych form
naszej egzystencji, a ponadto, że zrozumieć możemy tylko to, co wiemy, jak zastosować w praktyce naszego życia. W przedstawionych tu koncepcjach pytanie
o to, jak język miałby odzwierciedlać rzeczywistość zostaje zastąpione pytaniem:
„w jaki sposób język determinuje nasze rozumienie?” oraz: „w jaki sposób tak
pojęte rozumienie uzależnione jest od historycznie zmiennych standardów i reguł
myślenia?”. W tekstach Gadamera i Ricoeura tymi warunkami możliwości rozumienia są przesądy i symbole, natomiast w Dociekaniach ﬁlozoﬁcznych 11 ich rolę
pełnią formy życia oraz reguły gramatyczne 12.
Ostrze krytyki ﬁlozofów hermeneutycznych skierowane jest również na pojęcie podmiotu. Dla autora Egzystencji i hermeneutyki dociekania nad językiem
będą zawsze „momentem rozumienia samego siebie” 13, ukazując podmiot jako
efekt różnorodnych operacji rozumienia i interpretacji. Podobnie jest z późną ﬁlozoﬁą autora Dociekań, która w ostatecznych rozrachunku na drodze krytyki
pojęć metaﬁzycznych odsłania iluzje podmiotu, a także podważa wiele przekonań
i przesądów dotyczących naszego obrazu rzeczywistości, powstałego na skutek nieprawidłowego użycia języka. W tym kontekście późna ﬁlozoﬁa Wittgensteina może
uchodzić za, używając ricoeurowskiej terminologii, ﬁlozoﬁę podejrzeń, do której
zaliczani są obok Marksa, Nietzsche i Freud. Łącząca te ﬁlozoﬁe swoista „archeologia sensu” polega na wydobyciu na jaw ukrytych determinantów myślenia, czy
będzie to wola mocy, podświadomość czy też reguły gramatyki. Hermeneutyka,
jak utrzymuje M. Szulakiewicz, wychodzi od sytuacji „niejasności”, „złudzenia”,
w jakim znalazł się człowiek w swoim naturalnym byciu w świecie. Jej celem
10 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
11 L. Wittgenstein, Dociekania Filozoﬁczne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1972. W dalszej

części tekstu używam skrótu DF.

12 M. Soin, Gramatyka..., wyd. cyt., s. 179. Autor pisze o tzw. socjologicznej interpretacji
pojęcia „form życia” jako równoznacznych z pojęciem kultury. Por. też G. H. von Wright, Wittgenstein i jego czasy..., wyd. cyt., s. 141.
13 Tamże, s. 190.
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jest zatem pokonanie tej sytuacji nie na drodze naukowej, lecz właśnie poprzez
swoiste zwrócenie się do podstaw naszego myślenia poprzez krytyczną egzegezę
świadomości 14.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy idzie o stosunek autora Dociekań
do psychoanalizy Freuda. Poza kilkoma wzmiankami 15 Wittgenstein nigdzie nie
nawiązuje w swych tekstach do koncepcji Freuda, choć dla czytelnika późnych
pism Wittgensteina nie jest to nic zaskakującego 16. Mimo to, wielu komentatorów
jego ﬁlozoﬁi wskazuje na głębokie powinowactwa w tym zakresie 17. Chodzi tu
o stosunek samego autora do swej ﬁlozoﬁi, a także – o czym już wspomniałem
wyżej – o sposób uprawiania ﬁlozoﬁi, jej nauczania, ale również o treść tejże
ﬁlozoﬁi, która niejednokrotnie narzuca „terapeutyczne” interpretacje.
Interesujące analogie do terapeutycznego wymiaru ﬁlozofowania i psychoanalizy można odnaleźć zarówno w tekstach Gadamera 18, jak i Ricoeura 19. Ten
ostatni odnosi się do psychoanalizy explicite, poruszając w swych tekstach takie
wątki jak: podważenie kartezjańskiego prymatu świadomości podmiotu, wyeksponowanie „ruchu regresywnego”, czyli archeologii świadomości, jej krytycznego
odszyfrowywania i interpretacji, jako punktu wyjścia ﬁlozofowania. Francuski ﬁlozof pojmuje hermeneutykę m.in. jako „praktykowanie podejrzeń”, nawiązując do
takich postaci jak Nietzsche, Marks czy Freud. Myśliciele ci, zdaniem Ricoeura,
starali się stworzyć „naukę o sensie niesprowadzalną do bezpośredniej świadomości sensu”. Przeciwstawiali konieczność rozszyfrowywania świadomości procesowi
ludzkiego tworzenia iluzji, których źródłem jest wola mocy, byt społeczny bądź
nieświadoma psychika 20. Ponadto pojęcie przyswojenia jako ﬁnalnego aktu rozumienia pojmuje Ricoeur w kategoriach freudowskich. Jest ono „wywłaszczeniem
ego” i jego przemianą, co koresponduje z wittgensteinowską „zmianą sposobu patrzenia na rzeczy” i „zmianą sposobu życia” jako efektem terapii językowej.

14 M. Szulakiewicz, Filozoﬁa jako..., wyd. cyt., s. 36.
15 L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, tłum. M. Kawecka, W. Sady, W. Walentukiewicz,

Kraków, 1995, s. 146, 149, 157.
16 Chodzi tu o fakt, że Wittgenstein prawie w ogóle nie stosował w swych tekstach przypisów
ani odsyłaczy do innych autorów.
17 Por. np. M. Soin, Gramatyka..., wyd. cyt., s. 114, oraz J. Tomczyk, Dociekania: rekonstrukcja
i zastosowanie, w: Wittgenstein w Polsce, red. M. Soin, Warszawa 1998, s. 117.
18 Możliwości takiej interpretacji wskazuje A. Pawliszyn w: Tegoż, Skryte podstawy..., wyd. cyt.,
s. 32.
19 Por. P. Ricoeur, Reﬂeksja dokonana. Autobiograﬁa intelektualna, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty 2005, s. 25, oraz M. Drwięga, Paul Ricoeur daje do myślenia, Bydgoszcz 1998,
s. 96.
20 P. Ricoeur, Interpretacja a reﬂeksja: konﬂikt hermeneutyczny; w: „Studia Filozoﬁczne”
nr 9 (250), 1986. Jest to tekst, który odpowiada II i III rozdziałowi książki P. Ricoeura: De
L’interpetation. Essai sur Freud, Ed. Du Seuil, Paris 1965.
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„Szkic plenerowy” czyli przegląd podstaw naszego myślenia
Najpierw chciałbym skupić się na tym, co jest przedmiotem krytycznych rozważań „późnego” Wittgensteina a także na czym polega specyﬁczna metoda, którą
zastosował austriacki ﬁlozof w swoich dociekaniach. Ten poniższy szkic pozwoli,
jak sądzę, ukazać tę ﬁlozoﬁę jako swoistą terapię, która w efekcie ma doprowadzić
do zmiany sposobu życia i przemiany podmiotu ﬁlozofującego.
Jak wskazuje Glock, „żaden ﬁlozof od czasów Kanta nie zastanawiał się równie uporczywie nad naturą tego przedmiotu [ﬁlozoﬁi B.R.], jak Wittgenstein” 21.
Postawa ta zbliża tego ﬁlozofa do Kanta o tyle, o ile obaj starali się wytyczyć granice sensowności i wskazać na te pytania, które z racji wykraczania poza tę granicę
są pozbawione sensu i wartości poznawczej. Jest to przedsięwzięcie antymetaﬁzyczne, bowiem to właśnie w obrębie metaﬁzyki formułuje się sądy o bycie, które
– nie będąc faktami – naruszają granicę sensu. Dlatego też metaﬁzyka, zarówno
we „wczesnej”, jak i „późnej” ﬁlozoﬁi austriackiego ﬁlozofa, naraża się na ostrze
gruntownej krytyki. Mimo, że w Dociekaniach – będących najpełniejszym wyrazem poglądów semantyczno-epistemologicznych, późnej ﬁlozoﬁi Wittgensteina 22 –
„gramatyka naszego języka” zastąpiła konieczność logiczną z Traktatu, to cel ﬁlozoﬁczny austriackiego ﬁlozofa pozostaje ten sam: krytyka metaﬁzyki oraz badanie
podstaw naszego myślenia 23. Tak więc mimo niewątpliwych różnic w obu dziełach Wittgenstein wskazuje, że tradycyjne problemy ﬁlozoﬁczne mają charakter
językowy, a przyczyny choroby zwanej ﬁlozoﬁą, biorą się z niezrozumienia funkcjonowania podstaw naszego języka i myślenia. Jest to dość oczywiste zwłaszcza
w świetle uwag, jakie autor Dociekań formułuje, mając na myśli tradycyjne problemy metaﬁzyki 24. Chciałbym natomiast skupić uwagę czytelnika na tym, że
termin „ﬁlozoﬁa” występuje w pismach „późnego” Wittgensteina w dwóch różnych znaczeniach.
Po pierwsze, ﬁlozoﬁa jest przedmiotem krytyki, i jako taka jest nazywana
często „metaﬁzyką”, czyli dziedziną podejmującą tradycyjne dla ontologii oraz
teorii poznania pytania i problemy. To właśnie tak rozumiana metaﬁzyka staje się
powodem, że „ język świętuje”, a umysł nabawia się „guzów”.

21 H.-J. Glock, Słownik Wittgensteinowski, Warszawa 2001, s. 106.
22 B. Wolniewicz, O Traktacie, w: L. Wittgenstein, Tractatus..., wyd. cyt., s. X.
23 Maciej Soin stwierdza, że „założenia postępowania wypracowanego w Traktacie na użytek

wyjaśniania konieczności logicznej miały – mimo istotnych modyﬁkacji – decydujące znaczenie
dla projektu nowej metody. W schemacie przeciwstawiającym konieczność i doświadczenie gramatyka zastąpiła wprawdzie logikę, niemniej zachowała jej najważniejsze cechy i rolę w krytyce
metaﬁzyki” (M. Soin, Gramatyka..., wyd. cyt., s. 71).
24 Por. np. DF § 118–119.
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Po drugie, pojęcie „ﬁlozoﬁa” funkcjonuje jako metoda, którą Wittgenstein
stosuje w swych dociekaniach. Jest to metoda w rozumieniu samego autora nowa,
bo stanowi alternatywę w stosunku do nomologiczno-nomotetycznego wyjaśniania stosowanego w naukach empirycznych. To właśnie nowa metoda prowadzi do
krytyki tradycyjnie rozumianej metaﬁzyki.
Na czym polega nowa metoda ﬁlozofowania i czym różni się od dotychczas
stosowanych w ﬁlozoﬁi?
Najbardziej istotnym dla nowej metody pojęciem jest Übersicht, czyli przegląd, całościowy widok 25. Dla Wittgensteina pełni ono istotną rolę. W Dociekaniach czytamy: „Jednym z głównych źródeł naszego niezrozumienia jest to, że
brak nam jasnego przeglądu sposobów użycia naszych słów (...) Przejrzysta ekspozycja umożliwia zrozumienie, które na tym właśnie polega, że ‘dostrzegamy
związki’ (...) Pojęcie przejrzystości ma dla nas zasadnicze znaczenie. Charakteryzuje ono formę naszego ujęcia, sposób, w jaki sprawy widzimy. (Czy jest to
pewien pogląd na świat?)” 26. W innym miejscu: „Mnie nie interesuje wznoszenie budowli, lecz to, by przejrzyście widzieć podstawy możliwej budowli” 27. Jak
wskazuje Glock, wzorem dla stworzenia tej metody była dla Wittgensteina reﬂeksja Hertza na gruncie ﬁzyki, a także Goethego i Spenglera. To, co łączyło tych
myślicieli, to przekonanie, że można wyjaśnić zjawiska w sposób inny, konkurencyjny w stosunku do przyczynowego wyjaśniania naukowego. Twierdzili, że poprzez określone uporządkowanie tego, co już znane, w sposób ukazujący wzajemne
powiązania i związki między elementami systemu, można uzyskać adekwatne poznanie i rozumienie 28. Przegląd, jako nowa metoda badawcza jest również „nowym
światopoglądem”, nowym sposobem widzenia rzeczywistości. W oparciu o to pojęcie formułuje Wittgenstein zadanie ﬁlozoﬁi, która ma być „plenerowym szkicem”, ma uporządkować już posiadaną przez nas wiedzę o świecie 29. Chodzi
o to, aby „wprowadzić pewien porządek do naszej wiedzy o użyciu języka: porządek służący określonemu celowi; jeden z wielu możliwych porządków, nie zaś

25 Brak w języku polskim dobrego odpowiednika tego terminu. Tłumacz Słownika Wittgensteinowskiego wskazuje, że termin ten łączy w sobie przeglądowość z przejrzystością. Por.
H.-J. Glock, Słownik..., wyd. cyt., s. 273.
26 DF § 122.
27 L. Wittgenstein, Uwagi różne..., wyd. cyt., s. 23.
28 H. J. Glock, Słownik..., wyd. cyt., s. 274. K. Gurczyńska stwierdza, w nawiązaniu do pojęcia

„przeglądu”, że metoda zastosowana w Dociekaniach nie może prowadzić do żadnych nowych
odkryć. Problemy ﬁlozoﬁczne mają zniknąć poprzez ukazanie roli, jaką określone pojęcia pełnią
w naszym języku. Zniknięcie problemu jest jego rozwiązaniem, jednakże nie jest w tym sensie żadnym nowym odkryciem. Por. K. Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka
podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina, Lublin 2007, s. 25.
29 L. Wittgenstein, Niebieski i brązowy zeszyt, tłum. A Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 1998,
s. 44.
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porządek w ogóle” 30. Zamiar wprowadzenia porządku, czy też uporządkowania
naszej wiedzy przyświecał również autorowi w Traktacie, teraz jednak nie chodzi
o „geologiczne” osiągnięcie właściwej koncepcji logicznej jako fundamentu naszej
wiedzy, lecz o „topograﬁczne” opisanie naszych zwykłych sposobów użycia języka w ramach gier językowych. Analizę logiczną ma zastąpić opis. Wittgenstein
uznał także, że nie jest możliwe wprowadzenie jednego wzorcowego „porządku”
w oparciu o logikę. Chodziło mu raczej o porządek (jeden z wielu), który ma
rację bytu w pewnych granicach sensowności, wyznaczonych przez gry językowe
i formy życia. Gramatyka, jako wewnętrzna struktura języka, tworzona przez „reguły określające użycie zdań i ich składników, jest formą przedstawiania, siecią
pojęciowych związków, za pomocą których pojmujemy świat. Właściwy przegląd
naszej formy przedstawiania możemy uzyskać wówczas, gdy zrozumiemy gramatykę języka (...)” 31.
Już z analizy powyższych fragmentów wynika, że metoda Dociekań polega na
swoistym sięgnięciu w głąb naszego myślenia i języka, ku najbardziej podstawowym regułom, które determinują nasze rozumienie. W języku potocznym, opisującym rzeczywistość, jak i w języku ﬁlozoﬁi te pierwotne reguły są często przysłonięte, co skutkuje, jak twierdzi Wittgenstein, ﬁlozoﬁcznym zamętem i „chorobą
umysłu”. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że niektóre elementy języka,
np. terminy psychologiczne lub ﬁlozoﬁczne, skłaniają nas do tego, aby przypisywać im jakiś określony sens i na przykład postulować ich realne istnienie. Takie
pojęcia, jak: „istota”, „Ja”, „bóg” „przyczyna”, nie stanowią jedynie przedmiotu
akademickich rozważań w gabinetach ﬁlozofów, lecz funkcjonują w języku potocznym, pełniąc określone funkcje w naszych formach życia i grach językowych. Jako
takie, składają się na egzystencjalne tło i sens życia jednostki, warunkując sposób widzenia rzeczywistości. Należy przy tym zauważyć, że owe ukryte w języku
reguły są względne w stosunku do gier językowych a ich status nie jest raz na
zawsze ustalony. Oznacza to, że mogą one funkcjonować raz jako formy opisu,
a więc jako zdania gramatyczne a innym razem jako pojęcia podlegające opisowi,
czyli jako zdania empiryczne 32.
Dla zobrazowania tego schematu warto posłużyć się przykładem. Otóż najczęściej pojawiającym się źródłem pomyłek i nieporozumień jest, zdaniem Wittgensteina, pomylenie formy opisu z samym opisem, czyli traktowanie zdania
gramatycznego jako empirycznego lub odwrotnie. Jak twierdzi autor Dociekań:

30 DF § 132.
31 M. S. Hacker, Ludwiga Wittgensteina późna koncepcja ﬁlozoﬁi, w: Metaﬁzyka jako cień gra-

matyki. Późna ﬁlozoﬁa Ludwiga Wittgensteina. Wybór tekstów, red. A. Chmielewski, A. Orzechowski, Wrocław 1996, s. 27.
32 Tamże, s. 215.
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„O jednej rzeczy nie można orzec, ani że ma 1 m długości, ani że nie ma, a jest
nią wzorzec metra w Paryżu. – Ale w ten sposób nie przypisujemy mu, rzecz jasna, jakiejś osobliwej własności, lecz charakteryzujemy jedynie jego swoistą rolę
w grze mierzenia w metrach. – wyobraźmy sobie, że podobnie do wzorca metra
przechowuje się w Paryżu wzorce barw (...). Można to wyrazić w ten sposób: wzorzec ów jest narzędziem języka, w którym się mówi o barwach. W grze tej nie jest
on obiektem przedstawianym, lecz środkiem ekspozycji” 33.
Nie ma sensu orzekać o wzorcu metra, że ma 1 m długości, ponieważ nastąpiłoby pomylenie tego, co należy do sposobu przedstawiania z tym, co ma być
przedstawione. A zatem w grze językowej „mierzenia w metrach” wzorzec metra nie jest obiektem przedstawianym, lecz środkiem przedstawienia. Podobnie
rzecz się ma w przypadku wzorca koloru. Przykład ten pokazuje trafnie różnicę
między „głęboką” gramatyką języka a „powierzchnią” składającą się ze zdań empirycznych. Jeszcze bardziej staje się to widoczne w ostatnim dziele Wittgensteina
O pewności, gdzie autor posługuje się metaforą rzeki i koryta: „Można by sobie
wyobrazić, że pewne zdania o formie zdań empirycznych stwardniały i funkcjonowały jako kanały dla niestwardniałych, płynnych zdań empirycznych; i że ten
stosunek zmienił się z czasem, kiedy zdania płynne stwardniały, a twarde stały się
płynnymi. Mitologia może na nowo popaść w stan płynny, koryto myśli może się
przesunąć. Rozróżniam jednak ruch wody w korycie rzeki od przesunięcia samego
koryta, choć nie ma między nimi ostrego podziału” 34.
A zatem pewne zdania funkcjonują w języku, czy też w konkretnej grze językowej na zasadzie mitologii, tj. stanowią pewne odziedziczone kulturowo i historycznie tło, na którym bazują wszelkie zdania empiryczne, opisujące rzeczywistość. Mitologia jest jednocześnie, tak jak koryto rzeki, ukryta, niewidoczna,
gdyż przesłania je nurt żywej mowy, codziennego języka, będącego formą życia,
czyli takim lub innym sposobem egzystencji. Sposób widzenia rzeczy – to, jak je
postrzegamy i wartościujemy – zależy właśnie od owych ukrytych w języku reguł.
Stanowią one, zdaniem Wittgensteina, ostateczne kryterium, do jakiego możemy
odwołać się w sytuacji pytania o prawdziwość naszych sądów 35. Jednakże uzyska33 DF, § 50.
34 L. Wittgenstein, O pewności, tłum M. Sady. W. Sady, Warszawa, 1993, s. 96, 97.
35 Glock określa te zdania jako „zawiasy”, na których inne zdania się poruszają. Są one ele-

mentem pewnego obrazu świata i mimo, że przypominają zdania empiryczne i opisują fakty, nie
mogą być uznane za fałszywe, jak sugerował Moore, twierdząc, że ma co do nich pewność, gdyż
wówczas „stracilibyśmy tło, na którym odróżniamy prawdę od fałszu”. Wittgenstein określa
zdania zawiasowe jako „wyłączone z ruchu”, „przetoczone na martwy tor” (por. L. Wittgenstein, O pewności..., wyd. cyt., s. 210) a zatem podkreśla, że należą one do tła, o którym się nie
mówi i które pozostaje zakryte, choć ujawnić się mogą jedynie w praktyce życia. Glock zwraca
także uwagę na podobieństwo owych zdań do Husserlowskiego „świata życia”: obie struktury
odgrywają rolę tak podstawową, iż trudno je dostrzec i sformułować językowo. Por.: H. J. Glock,
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nie takiego uzasadnienia, tj. ostateczne sformułowanie podstaw naszego poznania,
nie jest możliwe, bowiem jest ono niewypowiedzianym tłem, w kontekście którego to, co wypowiadane, daje się zrozumieć. Dlatego ostatecznym uzasadnieniem
naszych gier językowych jest „po prostu to, co robimy”, a zatem forma życia będąca odpowiednikiem przyrodniczej konieczności: „Niewypowiadalne (to, co jawi
mi się pełne tajemnic i czego nie potraﬁę wyrazić) stanowi, być może, tło, na
którym zyskuje znaczenie to, co wypowiedzieć potraﬁę” 36. I dalej: „Jak można
kierować się regułą”? – jeżeli nie jest to pytanie o przyczyny, to jest pytaniem
o usprawiedliwienie, dlaczego tak według niej postępuję. Wyczerpawszy uzasadnienia, docieram do litej skały i mój rydel zwija się. Wtedy skłonny jestem rzec:
po prostu tak właśnie postępuję (...)” 37.
Wittgenstein zdaje się tu stwierdzać, że człowiek jest z istoty bytem myślącym, a samo pytanie o myślenie i próba uzasadniania go z konieczności natraﬁć
musi na przeszkody i aporie. Myślimy bowiem nie dlatego, że myślenie się sprawdziło lub z takich lub innych względów jest korzystne 38. Myślimy, ponieważ taka
jest, można powiedzieć, nasza kondycja ludzka, jako określonego żyjącego gatunku, sama nasza egzystencja z istoty więc musi wiązać się z myśleniem 39. Stąd
zdanie Dociekań: „Tym, co po prostu trzeba przyjąć, co jest dane, są – można
rzec – sposoby życia” 40. Sposoby czy też formy życia, są ostatecznym kresem
uzasadnień i należy je pojmować, według Glocka jako „ogół wspólnych działań,
w którym zawarte są gry językowe” 41. Formy życia wyznaczają podstawy języka,
a więc pewne reguły myślenia i postępowania, które Wittgenstein określa ogólnym
mianem gramatyki. Zmienność owych form życia, podobnie jak przysłowiowego
koryta rzeki, zależy od zmiennego kulturowego tła. W tym duchu autor Dociekań stwierdza: „Zastanów się: Jedynym korelatem przyrodniczej konieczności jest

Słownik...., wyd. cyt., s. 311. Istnieje również analogia tych sądów do „przedsądów” (Vorurteil),
o jakich pisze Gadamer. Są one także ogniwem łączącym jednostkę ze światem pojętym jako
pewna historyczna i kulturowa ciągłość. Na tej podstawie Gadamer stwierdza, że „Nie ma wypowiedzi, którą można by ująć tylko ze względu na podaną w niej treść, jeżeli chce się uchwycić ją
w jej prawdzie. Każda wypowiedź jest umotywowana. Każda wypowiedź ma założenia, których
nie wypowiada” (H. G. Gadamer, Rozum słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 41).
36 L. Wittgenstein, Uwagi różne..., wyd. cyt., s. 40.
37 DF § 217.
38 Tamże, § 467.
39 Nie sposób nie dostrzec tu analogii do kategorii bycia-w-świecie, które Heidegger wiąże z ist-

nieniem Dasein. Do istoty istnienia człowieka należy właśnie to, że w sposób rozumiejący odnosi
się do rzeczy, do świata, że troszczy się o coś. Nie jest tak, że człowiek najpierw istnieje, a potem dopiero odnosi się do rzeczy myśląc. Por. K. Michalski, Heidegger i ﬁlozoﬁa współczesna,
Warszawa 1978, s. 65.
40 DF, s. 317.
41 H-J. Glock, Słownik..., wyd. cyt., s. 325.
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w języku dowolna reguła. Stanowi ona wszystko, co z owej konieczności da się
wprowadzić do zdania” 42.
Można w tym miejscu postawić pytanie, jak dotrzeć do owych ukrytych
form przedstawiania, będących podstawą naszego myślenia? Skoro to zapomnienie
o nich w sytuacji posługiwania się językiem, staje się powodem „choroby umysłu”,
to aby zmienić nasz „sposób patrzenia na rzeczy”, nadrzędnym zadaniem ﬁlozoﬁi
staje się dotarcie do podstaw.
Tym sposobem dochodzimy do drugiego, obok przeglądu, fundamentalnego
dla metody Wittgensteina pojęcia, a mianowicie terapii.

Przegląd jako terapia
Pojecie „terapii” często pojawia się w późnych pismach ﬁlozofa w powiązaniu
„chorobą”, która powstaje na skutek nieprawidłowego posługiwania się językiem,
nie tylko w ﬁlozoﬁi. W Dociekaniach często porównuje się ﬁlozoﬁę do choroby:
„Filozof zajmuje się problemem jak lekarz chorobą” 43, „Filozofem jest ten, kto
musi uleczyć w sobie wiele chorób umysłu, nim zdoła dotrzeć do pojęć zdrowego
rozsądku” 44. Filozoﬁa okazuje się być terapią, gdyż jest pracą nad sobą samym,
nad tym, jak postrzega się rzeczywistość 45. Terapia polega na osiągnięciu takiego
„miejsca”, w którym jasno widzimy, z jakich podstaw rodzą się nasze gry językowe,
za pomocą których opisujemy rzeczywistość.
W świetle powyższych uwag dotyczących metody, jaką zastosował w swym
dziele Wittgenstein, można wyróżnić trzy cechy określające, czym jest terapia.
Po pierwsze, jest ona swoistym przeglądem podstaw naszego myślenia, tła na
które składają się „mity” w postaci reguł gramatycznych utrwalonych historycznie i kulturowo. Dlatego pierwszym krokiem tak pojętej terapii jest, podobnie
jak we freudowskiej psychoanalizie, uświadomienie sobie potrzeby poznawczego
sięgnięcia do źródeł naszego obrazu świata, który uznajemy za oczywisty. W notatkach Wittgensteina czytamy: „Filozofując, należy zstąpić w pradawny chaos
i czuć się tam dobrze” i dalej: „Jeśli jest coś we Freudowskiej nauce o znaczeniu
snów, to to, że pokazuje, w jaki skomplikowany sposób duch ludzki tworzy obraz
rzeczywistości. Tak skomplikowany, tak nieregularny jest sposób odwzorowania,
że prawie nie można nazwać tego odwzorowywaniem” oraz „Trudno jest głęboko
42 DF, § 372.
43 Tamże, § 255.
44 L. Wittgenstein, Uwagi różne..., wyd. cyt., s. 73.
45 Tamże, s. 40.
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ująć trudność (...). Trzeba wyrwać ją z korzeniami; a to znaczy, że trzeba zacząć
myśleć o tym w nowy sposób. Przemiana musi być tak zdecydowana jak ta, która
prowadzi od alchemicznego do chemicznego sposobu myślenia – to nowy sposób
myślenia jest tym, co trudno ustanowić” 46. Jednocześnie należy podkreślić, że owa
przemiana nie ma nic wspólnego z tzw. rzeczywistością obiektywną, lecz dokonuje
się, można rzec, w samym podmiocie i zależy od jego nastawienia. Powstanie
i istnienie problemu są dla Wittgensteina jedynie skutkiem określonego widzenia
rzeczy. Rozwiązanie problemu oznacza jego zniknięcie, lecz problem znika właśnie
dlatego, że zmieniamy sposób widzenia, tj. pewne obrazy lub sytuacje przestają
być problematyczne. Zadaniem ﬁlozofa, tak jak terapeuty, jest przegląd podstaw
myślenia i jego ukrytych struktur oraz doprowadzenie do zmiany nastawienia.
Problem znika wraz ze zmianą optyki. W efekcie pacjent zyskuje nowy pogląd na
świat i na siebie 47.
Zmiana nastawienia to przemiana podmiotu ﬁlozofującego. Poprzez wgląd
w siebie i w rzeczywistość, jakie uzyskujemy dzięki terapii, nie tylko poszerzamy
pole naszej wiedzy, lecz stajemy się kimś innym, ponieważ zmienia się „cały nasz
sposób życia”. Według S. Ronen, która porównuje trapię Wittgensteina do ﬁlozoﬁi
Nietzschego, w samym pojęciu self-therapy zawiera się idea przezwyciężania siebie, doskonalenia i duchowego rozwoju 48. Wspomniana autorka postrzega ﬁlozoﬁę
autora Dociekań jako terapię mającą na celu osiągnięcie secular salvation, czyli
świeckiego zbawienia. Twierdzi ona, że celem jego ﬁlozoﬁi była zmiana ludzkiego
życia i przemiana osobowości, dzięki której możemy wyleczyć się z „choroby”,
w jakiej się znajdujemy 49.
Po drugie, przedmiotem terapii nie jest jedynie ﬁlozoﬁa jako dyscyplina akademicka lub naukowa. Zasięg terapii jest znacznie szerszy, obejmuje bowiem nasze
konkretne bycie-w-świecie lub formy życia. Jak podkreśla D. Pears, Wittgenstein
przywrócił ﬁlozoﬁi kontakt z życiem, dowodząc przekonująco, że wszelki sens jest
konstytuowany we wspólnocie komunikacyjnej i kulturowej podczas używania ję-

46 Tamże, s. 73, 78, 102.
47 Zauważmy, że takie ujęcie zagadnienia prowadzi do określonych konsekwencji etycznych.

Komentatorzy pism austriackiego ﬁlozofa podkreślają, że jednym z głównych jego celów było
uwolnienie człowieka od złudzenia obiektywności, czyli od przekonania, że istnieje obiektywna
rzeczywistość, którą można w jakikolwiek sposób opisać. Wysiłki autora Dociekań zmierzały do
wykazania, iż tego rodzaju pojęcie byłoby bezowocne w sensie poznawczym i aksjologicznym.
W tym kontekście I. Zieminski stwierdza, że skoro „świat jest nam dany zawsze jako ś w i a t
d l a p o d m i o t u, w związku z czym to właśnie podmiot wyznacza sposób obecności świata oraz
jego granice. Terapeutyczność ﬁlozoﬁi polega więc na odkryciu fundamentalnej roli podmiotu
jako warunku zarówno wszelkiego dyskursu, jak i świata” (I. Ziemiński, Śmierć, nieśmiertelność,
sens życia. Egzystencjalny wymiar ﬁlozoﬁi Ludwiga Wittgensteina, Kraków 2006, s. 181).
48 S. Ronen, Nietzsche and Wittgenstein. In search of secular salvation, Warszawa 2002, s. 45.
49 Tamże, s. 134.
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zyka w codziennej praktyce 50, a terapia polega właśnie, między innymi, na sprowadzaniu znaczeń słów i pojęć ponownie na poziom języka potocznego z ich zastosowań metaﬁzycznych. Jest to ruch odwrotny do tego, co nazywane jest w pismach austriackiego ﬁlozofa jako „szturmowanie granic języka” lub „naturalna
skłonność, by atakować granicę języka i sensu”. Jak wiadomo, W Dociekaniach,
granice sensu ulegają przeformułowaniu, dlatego nie mówi się w tym dziele – jak
to miało miejsce w Traktacie – o wykraczaniu poza granicę języka faktów, lecz
raczej o naturalnej skłonności, by podążać za pewnymi obrazami, które „wysyłają
nas w pogoń za chimerami” 51. W podobnym duchu pisze K. Gurczyńska, stwierdzając, że ostrze krytyki Wittgensteina wymierzone jest nie tylko w konkretne
koncepcje ﬁlozoﬁczne, lecz głównie w nasze potoczne rozumienie siebie i świata
oraz tego, kim jesteśmy. To właśnie w obrębie tego rodzaju przekonań budowane
są pojęcia dotyczące np. relacji podmiotowo-przedmiotowej, własnej „wewnętrzności” lub istnienia świata jako bytu obiektywnego, będącego podłożem zjawisk 52.
Wszystko to składa się na pewien, zdaniem Wittgensteina, fałszywy obraz, za którym podążamy popychani naturalną skłonnością do przekraczania granic sensu.
Powyższe uwagi stają się bardziej zrozumiałe w kontekście tego, jak sam autor
Dociekań zapatrywał się na sens swojej pracy. W jednej z notatek pisze, iż bardziej niż na kontynuacji swojej pracy przez innych zależy mu na „zmianie sposobu
życia”, która spowoduje, że wszystkie pytania, które stawia w swoich tekstach,
staną się zbędne 53. A zatem problemy, z jakimi zmagał się Wittgenstein wynikały
nie tyle z zawiłości logicznych czy lingwistycznych (to był, jak twierdził, jedynie
objaw „choroby”), lecz z określonej formy życia czy też sposobu życia, charakterystycznego dla ducha epoki, w jakiej tworzył. Nie dziwi więc fakt krytycznego
stosunku tego ﬁlozofa do idei cywilizacji opartej na postępie, nauce i technice 54.

Świadomość jako zadanie
W poniższym rozdziale przedstawię te wątki hermeneutyki Ricoeura i Gadamera, które określić można jako terapeutyczne, a które – w przypadku Ricoeura
– wprost nawiązują do pojęć freudowskiej psychoanalizy a także korespondują
z „późnym Wittgensteinem”. Będzie to więc krytyka podmiotu jako zamkniętej
50 D. Pears, Wittgenstein, Warszawa 1999, s. 107.
51 DF, § 94 a także: D. Pears, Wittgeinstein..., wyd. cyt., s. 115.
52 K. Gurczyńska, Podmiot..., wyd. cyt., s. 14, 23.
53 L. Wittgenstein, Uwagi różne..., wyd. cyt., s. 97.
54 Tamże, s. 22.
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monadycznie świadomości, zwrócenie się ku szeroko pojętemu językowi (tekstowi)
jako medium rozumienia, podkreślenie sytuacji zagubienia i poznawczej niejasności człowieka, domagającej się działań terapeutycznych i w końcu analiza pojęcia
przyswojenia jako ﬁnalnego momentu prowadzącego do przemiany ﬁlozofującego
podmiotu.
Tym, co łączy omawiane tu koncepcje jest przede wszystkim – mimo zorientowania ich ku problemowi języka – cel, który ma charakter etyczny i reﬂeksyjny 55. Ostatecznym celem procesu interpretacji i rozumienia jest bowiem osiągnięcie większej samoświadomości, odsłonięcie ludzkiego sposobu bycia a także
przemiana ego. Proces ten prowadzi zatem nie tyle do zrozumienia sensu tekstu,
ile raczej do rozumienia siebie w obliczu tekstu. Pokreślmy jednak, że nie dokonuje
się to na drodze Kartezjańskiej, tj. poprzez bezpośrednie poznawcze zwrócenie się
do danych świadomości.
Zdaniem Ricoeura świadomość nie jest punktem wyjścia i podstawą wszelkiej
pewności, lecz leży u końca drogi, której istotą jest rozumienie i interpretacja 56.
Świadomość dana bezpośrednio w akcie intuicji jest, zdaniem francuskiego ﬁlozofa,
„podejrzana” i „fałszywa”, jest bowiem, jak stwierdza Freud, źródłem fałszywego
obrazu „Ja”. To właśnie twórcę psychoanalizy uważa Ricoeur, obok innych „mistrzów podejrzeń” za twórcę hermeneutyki w tym sensie, że wraz z Freudem „rozumienie staje się hermeneutyką: odtąd poszukiwanie sensu nie jest już »sylabizowaniem« świadomości sensu, ale rozszyfrowywaniem jej wyrazów” 57. Stąd stwierdzenie, że świadomość nie jest dana, lecz jest zadaniem. A zatem interpretacja, kluczowe pojęcie hermeneutyki, będzie zawsze próbą dotarcia do ukrytych podstaw
naszego myślenia, przesądów (Gadamer) czy też symboli i metafor (Ricoeur), ich
„rozszyfrowywania”, bowiem potoczne doświadczenie, bycie-w-świecie, językowy
obraz rzeczywistości, jest zawsze, zdaniem hermeneutów, jedynie symptomem, powierzchnią zakrywającą głębię języka i mowy. Słowo, jak twierdzi Gadamer, jest
zawsze odpowiedzią na coś, co zostało powiedziane wcześniej i w ten sposób odsyła
do historii języka, dziejów kultury, czyli czegoś, co w bezpośrednim doświadczeniu
językowym pozostaje zakryte 58. Jest, można rzec, Wittgensteinowskim „korytem
rzeki”, tłem, na którym dopiero to, co powiedziane zyskuje sens i znaczenie. Ricoeur sugeruje zatem dookolną drogę „interpretacji i rozumienia znaków stano55 Por. M. Drwięga, Paul Ricoeur..., wyd. cyt., s. 23, a także: K. Rosner, Wstęp do: P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa, 1989, s. 7 oraz np.: W. Sady: Wprowadzenie do:
L. Wittgenstein, Uwagi o religii..., wyd. cyt., s. 34. Również R. Rhees określa cel ﬁlozoﬁi Wittgensteina jako etyczny; jako zmaganie się człowieka z samym sobą (R. Rhees, Wittgenstein and
the passibility of discurse, Blackwell Publisching, 2006 by D. Z. Philips., XII).
56 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka..., wyd. cyt., s. 185.
57 Tamże, s. 146.
58 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo..., wyd. cyt., s. 41.
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wiących obiektywizację egzystującego Ja” 59. W Języku i interpretacji czytamy:
„Wbrew tradycji cogito oraz wbrew roszczeniom podmiotu jakoby znał on siebie
samego dzięki bezpośredniej intuicji, trzeba stwierdzić, że rozumiemy siebie jedynie odbywając dookolną drogę pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach
kultury” 60. Jest to nieunikniona konsekwencja wszelkiej ﬁlozoﬁi (czy będzie to
Wittgenstein, Heidegger czy Freud), która podkreśla pierwszeństwo istnienia nad
myśleniem, „ jestem” nad „myślę”, pierwszeństwo egzystencji oraz jej utrwalonych
w języku form, nad reﬂeksją. Dlatego też hermeneutyka musi zwrócić się ku językowi, jako uniwersalnemu medium, w którym egzystencja ludzka oraz wszelkie
doświadczenie stają się zrozumiałe. Zdaniem Ricoeura (także Gadamera) język
ukrywa i jednocześnie utrwala przeróżne sensy i pojęcia konstytuujące nasz obraz
rzeczywistości 61. Podobnie czyni wittgensteinowska analiza języka metaﬁzyki oraz
języka potocznego, ujawniając tkwiące w języku ukryte struktury gramatyczne,
które ulegają zasłonięciu i zapomnieniu. Dopiero, jak twierdzi autor Dociekań,
„zmiana optyki” pozwala nam dostrzec subtelną sieć językowych gier oraz reguły
odsyłające do kulturowego „tła” zgodnie ze stwierdzeniem, że „To my sprowadzamy słowa z ich zastosowań metaﬁzycznych z powrotem do ich codziennego
użytku” 62. Dotyczy to również pojęcia podmiotu, które w późnych pismach austriackiego ﬁlozofa ulega radykalnemu przeformułowaniu w stosunku do tradycji
kartezjańskiej.
Jednakże w odróżnieniu od terapii gier językowych, zamysł francuskiego myśliciela kieruje się ku tekstowi pisanemu, który uzyskuje jego zdaniem rys bardziej
obiektywnego przekazu, uwolnionego od elementów subiektywnych 63. Autor Egzystencji i hermeneutyki formułuje pojęcie „świata tekstu” twierdząc, że świat
to „(...) zespół referencji odsłanianych przez wszelkie rodzaje tekstów, deskryptywnych i poetyckich (...) Rozumieć zaś tekst – to umieszczać wśród predykatów
odnoszących się do naszej sytuacji wszystkie te sensy, które z naszego Umwelt
(otoczenia) czynią Welt (świat)” 64. Użyte tu pojęcie „referencji”, zaczerpnięte
z ﬁlozoﬁi G. Fregego, jest zdaniem Ricoeura, istotą tekstu, dotyczy bowiem tego,
„o czym” tekst mówi, w odróżnieniu od jego sensu 65. To dzięki referencji język
dosięga rzeczywistości i wyraża ją. „Świat, twierdzi Ricoeur, jest dla nas zespo-

59 P. Ricoeur, Język..., wyd. cyt., s. 23.
60 Tamże, s. 243.
61 H.-G. Gadamer, Rozum, słowo..., wyd. cyt., s. 20–32.
62 DF § 116.
63 P. Ricoeur, Język..., wyd. cyt., s. 89.
64 Tamże, s. 112.
65 Tamże, s. 89.
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łem referencji otwartych przez teksty (...)” 66. Dlatego też rozumienie tekstu nie
ma nic wspólnego z intencją autora, sytuacją, w jakiej powstał tekst, lecz jest
ono nakierowane na obraz świata ukazany poprzez referencję. Rozumieć tekst
to, zdaniem Ricoeura, „podążać za jego ruchem od sensu do referencji”. Przedmiotem ﬁnalnego aktu rozumienia, nazwanego przez Ricoeura „przyswojeniem”
(niem. Aneignung, ang. Appropriation), jest zatem świat przedstawiony, świat
tekstu, który czytelnik odnosi do własnego horyzontu egzystencji. Mówi się tu
o „projekcie świata”, o pewnej propozycji „sposobu bycia w świecie”, przyswajanej przez czytelnika jako własnej, która – z racji dystansu historycznego lub
kulturowego – była wcześniej dla niego obca i niezrozumiała. Tak z resztą deﬁniuje francuski ﬁlozof hermeneutykę, jako uczynienie swoim własnym tego, co
wcześniej było „obce” 67. To właśnie pojęcie obcości jest tak istotne dla hermeneutycznego rozumienia, wiąże się ono bowiem z umiejętnością dystansowania się
wobec siebie, wobec tego, co własne i oczywiste 68. Konfrontacja z obcością nie jest
rozumieniem w sensie diltheyowskim, lecz, jak sugeruje Gadamer, jest zdarzeniem
wymuszającym zdeﬁniowanie swojego życia na nowo, jest przemianą podmiotu 69.
Obcości bądź inności nie nadaje się tu więc charakteru negatywnego, tj. nie jest
ona zbędną przeszkodą w rozumieniu, którą należy usunąć. Przeciwnie, przyswojenie staje się „przygarnięciem tego, co obce, w obręb tego, co własne, i tym samym
rozmontowaniem stabilnych i zabezpieczających struktur poznawania świata” 70.
Warto zauważyć, że w późnych pismach Wittgensteina istotą rozumienia jest
również odwołanie się do gry różnic i tego, co obce. Jak czytamy w Dociekaniach 71 ,
nie istnieje jeden wzór lub reguła rozumienia, lecz jedynie ich wielość w zależności
od gier językowych. Jedynym sposobem zrozumienia sensu wyrażeń językowych,
osiągnięcia jasności w jakiejś kwestii, jest porównanie, zestawienie i konfrontacja
ze sobą różnych gier językowych poprzez uwydatnienie różnic, bądź zestawienie
danego pojęcia z regułami gramatyki, które – jak powyżej zasugerowałem – odsyłają ostatecznie do form życia jako kulturowego tła. A zatem z braku ostatecznego
wzorca zmuszeni jesteśmy oprzeć się na grze różnic, na zestawianiu względem siebie różnych sposobów „widzenia” zjawisk, bądź też, w odniesieniu do form życia,

66 Tamże, s. 110.
67 Tamże, s. 118.
68 M. S. C. Schuback, Pochwała nicości. Eseje o hermeneutyce ﬁlozoﬁcznej, tłum. L. Neuger,

Kraków, s. 4. Autorka używa pojęć „wy-obcowanie” i „od-kształcanie siebie” jako istotnych dla
podejścia hermeneutycznego.
69 H.-G. Gadamer, Prawda i Metoda..., wyd. cyt., s. 122 i 131.
70 M. P. Markowski, Znieswojenie. Wstęp do hermeneutyki nierozumienia; w: M. S. C. Schu-

back, Pochwała nicości..., wyd. cyt., s. XXIII.
71 DF § 132.
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do różnej ich wykładni. „Metodę ﬁlozoﬁi” zastępują więc różne terapie 72. Zmiana
optyki, czyli wyobrażenie sobie zupełnie innego widzenia danego zjawiska, ukazuje
jednocześnie jego prawdę 73. W tym kontekście można interpretować słowa Ricouera: „Przyswojenie jest procesem, przez który odsłonięcie nowych sposobów istnienia – albo, jeżeli ktoś woli Wittgensteina od Heideggera, nowych »form życia«
– daje podmiotowi nowe możliwości poznania siebie” 74. Owo „poznanie siebie”
pojmowane jest przez francuskiego ﬁlozofa w kategoriach freudowskich, ponieważ
„ego czytelnika uwalnia się od siebie” i ulega niejako zawieszeniu i zdystansowaniu się do siebie samego, podobnie jak to się dzieje w procesie psychoanalizy:
„To dzięki tekstowi i jego uniwersalnej mocy odsłaniania ego uzyskuje siebie” 75.
Przyswojenie prowadzi więc do wyłonienia się nie Kartezjańskiego „ego cogito”,
lecz „tego-który-jest-sobą”. W książce O sobie samym jako innym 76 Ricoeur tworzy pojęcie „sobości”, „tego-który-jest-sobą” i przeciwstawia je Kartezjańskiemu
i Husserlowskiemu Ja, jako bezpośrednio danej podstawie zjawisk. „Sobość” jest,
można powiedzieć, końcem „długiej drogi” rozumienia, interpretacji i wyjaśniania, owej dookolnej drogi pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach kultury, w której Ja odnajduje samego siebie bogatszego o nowe sposoby widzenia
rzeczy i bycia w świecie. Ricoeur pisze: „Mówić: ten-który-jest-sobą nie znaczy
mówić: ja. Ja się ustanawia – albo zostaje obalone. Sobość jest zawarta jako to,
ku czemu zwraca się reﬂeksja w operacjach, których analiza poprzedza powrót
do samego siebie” 77.
***
Podstawową cechą, charakterystyczną dla przedstawionych tu koncepcji hermeneutycznych jest powiązanie dociekań ﬁlozoﬁcznych ze sferą praxis. Przejawia
się to, z jednej strony, w określonej koncepcji języka, z drugiej, w skierowaniu
uwagi nie tyle na odkrywanie rzeczywistości, gdyż tym zajmują się nauki empiryczne, ile na człowieka oraz sposoby, na jakie człowiek poznaje i rozumie. Język
jest dla ﬁlozofów hermeneutycznych ściśle wpleciony w praktykę życia a także
w historycznie zmienne warunki rozumienia, czy będą to formy życia (Wittgenstein), czy przesądy (Gadamer). Sposób życia człowieka oraz sposób postrzegania
72 Tamże, § 133.
73 Stąd częste przykłady, w których Wittgenstein zachęcał czytelnika do widzenia jakiegoś zja-

wiska lub problemu z zupełnie odmiennej, „ nie oczywistej” perspektywy, np. z punktu widzenia
człowieka z innej kultury, plemienia, itp. Por. np. DF § 200, § 206, § 208.
74 P. Ricoeur, Język..., wyd. cyt., s. 287.
75 Tamże.
76 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. Bogdan Chełstowski, Warszawa 2005.
77 Tamże, s. 33.
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przez niego rzeczy jest głęboko zakorzeniony w owych warunkach. Na tyle głęboko, że aby dokonać przemiany ﬁlozofującego podmiotu, trzeba, jak twierdzi
autor Dociekań, zmienić „cały nasz sposób widzenia” na drodze przeglądu, bądź,
jak radzi Ricoeur, dokonać demistyﬁkacji iluzji świadomości. Nasze naturalne bycie w świecie okazuje się zatem stanem wyobcowania człowieka, z którego to stanu
człowiek może się wyzwolić „zmieniając optykę”. W podobnym kierunku kroczy
psychoanaliza, której cel można określić jako: „reintegrację wyobcowanego podmiotu i scalenie jego obrazu świata” 78.

Summary
In the article “The change a way of life” – with reference to hermeneutic
ideas of philosophy I present a hermeneutic conceptions of Gadamer’s, Ricoeur’s and the late Wittgenstein’s from a therapeutic perspective. I point out
that terms such as: the understanding conditions, changing a way of life and
being in the world, plays the fundamental role in the hermeneutic conceptions.
Ricoeur as well as Wittgenstein, analising these terms from language perspective, schow us, that the philosophical thinking suppouse to lead to expansion
of man’s self-consciousness and to understending the diﬀerent forms of life.
From that angle that idea of philosophy could be understanded as a kind of
eﬀord tend towards to change our looking at things, providing the subject to
a kind of transformation. This process can be recognized as therapeutical because it force us to schake a many of our opinions, hidden prejudices, beliefs
about ourselfs and about the world, wchich are treated as a background of our
daily life. In connection with that I analyze the similarities between Ricoeur’s
and Wittgenstein’s projects on one hand, and the Freud’s psychoanalysis on
the other.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych
XXIII
Białystok 2011

KATARZYNA KRASUCKA
(Białystok)

BIESY FIODORA DOSTOJEWSKIEGO JAKO
WYKŁAD REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ

Przyczynkiem do niniejszych rozważań jest próba zrozumienia fenomenu pisarstwa Dostojewskiego, a szczególnie tego aspektu jego twórczości, który wpłynął
na kształt ﬁlozoﬁi, zarówno rosyjskiej, jak i zachodnioeuropejskiej. Pytanie więc,
na które poszukać chcemy odpowiedzi, w sposób jak najogólniejszy można sformułować następująco: co sprawia, że Dostojewski został uznany za ﬁlozofa, a jego
powieści za wyraz poglądów ﬁlozoﬁcznych?
Biorąc pod uwagę rozległość historyczną oraz istotową myślenia ﬁlozoﬁcznego, należy zarzucić w tym miejscu reﬂeksję nad tym, czym ﬁlozoﬁa jest, wystarczy jedynie jej krótka i najbardziej ogólna deﬁnicja, że jest to: „Badanie najbardziej abstrakcyjnych i ogólnych cech świata oraz kategorii, w których myślimy” 1.
Uzupełnieniem powyższej deﬁnicji jest wyszczególnienie kolejnych działów reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej, a mianowicie metaﬁzyki, epistemologii, antropologii oraz aksjologii 2. Wskazanie na powyższe atrybuty ﬁlozoﬁi daje kryterium, które pozwala
myśleć o poglądzie Dostojewskiego jako ﬁlozoﬁi, a jego pisarstwie jako sposobie
jej prezentacji.
Drugim kryterium stają się ﬁlozoﬁczne i teologiczne inspiracje poglądu Dostojewskiego oraz jego recepcje. Uzasadnieniem dla niniejszej decyzji jest uznanie jako bezspornego znaczenia myśli Dostojewskiego dla ﬁlozoﬁi rosyjskiej oraz
recepcji jego antropologii, jaka miała miejsce między innymi za sprawą egzysten1 S. Blackburn, Oksfordzki słownik ﬁlozoﬁczny, przeł. C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczubiałka, J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
2 Zob.: M. Hempoliński, Filozoﬁa współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, t. 1,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

86

KATARZYNA KRASUCKA

cjalizmu. Ze względu na przedmiotową rozległość powyższego aspektu będzie on
jedynie sygnalizowany w dalszych częściach artykułu.
Ze względu na złożoność i rozległość problemu należy przyjąć kryteria, które
pozwoliły dorobek pisarski Dostojewskiego umieścić w historii ﬁlozoﬁi rosyjskiej
i pośrednio zachodnioeuropejskiej. Czynimy tutaj rozróżnienie ze względu na to,
że swoistość ﬁlozoﬁi rosyjskiej nie pozwala utożsamiać jej z ﬁlozoﬁą zachodniej
Europy, tak ze względu na historię, jak i sposób ﬁlozofowania.
Zastanawiając się nad ﬁlozoﬁą rosyjską, jej tematyką oraz procesem kształtowania się, spostrzegamy przy pierwszym już z nią spotkaniu, że specyﬁcznie
rosyjskim rysem reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej jest jej forma, a właściwie wiele jej form, spośród których typowy dla ﬁlozoﬁi zachodnioeuropejskiej sposób ujmowania myśli
w mniej lub bardziej uporządkowany dyskurs nie stanowi przeważającej formy wyrazu myślenia ﬁlozoﬁcznego. Wiadomym jest fakt, że w Rosji publicystyka, poezja
i powieść stanowią równoprawne sposoby prezentacji kwestii nie tylko światopoglądowych, ale i ﬁlozoﬁcznych 3. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w historii
kształtowania się kultury rosyjskiej, która ze względów geopolitycznych 4 nabrała
swoistego dla siebie kształtu, aby w XIX wieku wydać na świat takie owoce,
jak twórczość Dostojewskiego czy ﬁlozoﬁę Aleksego Chomiakowa i Włodzimierza
Sołowjowa. Dojrzała, a więc samodzielna ﬁlozoﬁa rosyjska powstawała dopiero
w wieku XVIII 5, aby w XIX wieku rozwinąć się ze szczególną siłą 6. Czerpiąc
z umysłowej kultury Zachodu, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego idealizmu, i wzrastając w „cieniu prawosławia” 7, wytworzyła w wieku XIX i na przełomie XIX i XX wieku ﬁlozoﬁę religijną szczególnego rodzaju i o szczególnej intensywności. Wasilij Zieńkowskij uważa, że treści ﬁlozoﬁczne, które opisane zostały
3 Zob.: W. Zieńkowskij, Istorija russkoj ﬁłosoﬁi, Izdatielstwo „EGO”, Leningrad 1991; J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4 Mamy tu na uwadze przede wszystkim językową izolację Rusi, która ograniczała, jeśli nie
uniemożliwiała korzystania z osiągnięć kultury zachodniej Europy. Wprowadzenie ﬁlozoﬁi europejskiej miało miejsce za panowania Piotra I, za którego sprawą Rosjanie zainteresowali się
ﬁlozoﬁą francuskiego oświecenia: „Społeczeństwo nie było dostatecznie zapoznane z kulturą
zachodnią dopóki Piotr Wielki »nie wyrąbał okna ku Europie«. Wpływ Zachodu natomiast natychmiast zaznaczył się w stosunku do Kościoła. Wśród szlachty rosyjskiej rozprzestrzeniła się
ﬁlozoﬁa Voltaire’a z jej wolnością myśli, a z drugiej strony pojawiła się tendencja przeniknięcia
w ukryte głębie religii, znalezienia istoty »prawdziwego chrześcijaństwa«”. (M. Łosski, Historia
ﬁlozoﬁi rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, Wydawnictwo Anty, Kęty 2000, s. 6.)
5 Wówczas to pojawia się ﬁlozoﬁa rozwijająca się w kręgach masońskich, charakteryzująca
się mistycyzmem oraz poszukiwaniem wspomnianego »prawdziwego chrześcijaństwa«, a także
pogląd Pawła Radiszczewa wiążącego doświadczenie zmysłowe z koncepcją duszy proweniencji
platońskiej oraz reinkarnacji.
6 Przedmiotem niniejszych rozważań jest nurt ﬁlozoﬁi religijnej, więc świadomie pominięte
zostały inne nurty, ateistyczne i materialistyczne, czy też pisarstwo i ﬁlozoﬁa Lwa Tołstoja.
7 Zob.: W. Krzemień, Filozoﬁa w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu
XIX i XX wieku, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1979.
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przez pisarzy, poetów, publicystów i ﬁlozofów tego okresu, przez wieki skumulowane były w ikonie, która treści mistyczne, teologiczne oraz ﬁlozoﬁczne reprezentowała za pomocą języka symboli, barw oraz ﬁgur. Drugim, równouprawnionym
sposobem stała się literatura. W rosyjskich opracowaniach ﬁlozoﬁi rosyjskiej myśl
Dostojewskiego omawiana jest na równi z ﬁlozoﬁą Chomiakowa czy Sołowjowa.
Losy i swoistość rosyjskiej ﬁlozoﬁi w słowach następujących podsumowuje Jan
Krasicki: „Może dlatego ﬁlozoﬁa w Rosji, która nie miała, co najmniej do drugiej połowy XIX wieku, statusu autonomicznej dziedziny, a ﬁlozoﬁa była zawsze
wprzęgnięta w jakieś obce jej ideologiczne, czy polityczne jarzmo, może paradoksalnie dlatego że autonomiczny ﬁlozoﬁczny »rozum«, zawsze pozostawał w niej
na takim czy innym (kościelnym, partyjnym, państwowym »indeksie«) – ﬁlozoﬁa
w Rosji – nie dała się zepchnąć poza margines życia, a jej rola w tzw. russkoj
żyzni, aż do dzisiaj pozostaje znacząca?” 8.
Powieści Dostojewskiego, które opisują rzeczywistość rosyjską, różne jej
aspekty, są blisko życia. Jednocześnie problematyka w nich prezentowana nabiera
dostatecznego poziomu ogólności, aby uznać je za pogląd ﬁlozoﬁczny, jednak zamiast pojęcia ﬁlozoﬁcznego, które zwykle albo jest zdeﬁniowane na początku rozumowania, albo nabiera treści w trakcie dyskursu, mamy przedstawienie treści
ﬁlozoﬁcznych za pośrednictwem obrazu sytuacji, zdarzenia, rozmowy 9. Zgodnie
więc z poczynionymi wyżej uwagami możemy uznać, że Biesy oprócz tego, że są
opisem – jak się zwykle uważa – fermentu ideowego oraz duchowego epoki, stanowią głęboką analizę i diagnozę życia, człowieka oraz wartości. Ten rys twórczości
autora Biesów eksponuje Michał Bachtin: „Dostojewski – artysta nie tworzył swoich idei na modłę uczonych i ﬁlozofów: tworzył pełne ekspresji obrazy idei, które

8 J. Krasicki, „Europejskość” i „rosyjskość” ﬁlozoﬁi rosyjskiej, www.ﬁlozoﬁarosyjska.uz.
zgora.pl, s. 6.
9 Niekiedy uznaje się, że Dostojewski w swojej twórczości wykorzystuje metodę przedstawiania jako pokrewną bądź analogiczną do metody ikonograﬁcznej. Oczywiście można by uznać za
pewne podobieństwo prezentowanie przez autora Biesów nie wprost rzeczywistości duchowej, jak
to się dzieje na ikonie. Podstawową różnicę jednak można by uchwycić w sposobie przedstawiania
zła. O ile u Dostojewskiego jest ono prezentowane w sposób niezmiernie i niezmiennie wyrazisty oraz sugestywny, o tyle na ikonie zło przedstawiane jest jako ostatecznie marne i znikome.
O ile u Dostojewskiego nie znajdujemy prostego i oczywistego wskazania na istnienie rzeczywistości duchowej ani nieuchronnego triumfu Dobra, o tyle ikona to właśnie ma za swój główny
Przedmiot. Biesy są obrazem człowieczeństwa, które dalekie jest od zwycięstwa nad złem oraz
diagnozą człowieczeństwa w złu zanurzonego. Szczególnie charakterystyczny i sugestywny opis
Piotra Wierchowieńskiego, choć symboliczny, nie może być jednocześnie uznany za ikonograﬁczny: „Zaczyna się wydawać, że język w jego ustach musi mieć jakiś osobliwy kształt, jest jakiś
szczególnie długi i wąski, okropnie czerwony i z niewiarygodnie szpiczastym, bezustannie a bezwiednie wijącym się koniuszkiem.” (F. Dostojewski, Biesy, przeł. A. Pomorski, Wydawnictwo
Znak, Kraków 2010, s. 185) A jednocześnie znajdujemy obraz skompromitowanego diabła, który
jest analogiczny do przedstawienia ikonograﬁcznego: „Jaki tam demon! To po prostu malutkie,
wstrętniutkie biesiątko, skrofuliczny, zasmarkany diabeł, wieczny pechowiec.” (Tamże, s. 299.)
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napotkał, podsłuchał lub wręcz zgadł w s a m e j r z e c z y w i s t o ś c i, czyli takich,
które już istniały lub miały niebawem wejść w życie jako idee-siły” 10.
Michał Bachtin uważa, że Dostojewski był przede wszystkim artystą; tę opinię
wypowiada w fundamentalnej dla badań nad twórczością Dostojewskiego pracy
Problemy poetyki Dostojewskiego: „Częstokroć niemal zapominano, że Dostojewski był przede wszystkim a r t y s t ą (co prawda, szczególnego typu), a nie ﬁlozofem i publicystą.” 11 Stało się jednak tak, że autor Biesów jest uważany za
twórcę i wyraziciela poglądu ﬁlozoﬁcznego jednocześnie, a na gruncie ﬁlozoﬁi literackie atrybuty schodzą na dalszy plan, co zdaje się być czymś oczywistym. Zaanektowanie przez ﬁlozofów rosyjskich drugiej połowy XIX wieku oraz przełomu
XIX i XX w. obszaru ﬁlozoﬁcznej interpretacji powoduje, że twórczość Dostojewskiego przestaje być jedynie działalnością artystyczną, a staje się światopoglądem
w rozumieniu ﬁlozoﬁcznym.
Jednocześnie główną trudnością, która stanowi o złożoności problemu, jest
właśnie to, że Dostojewski był artystą, więc forma, za pomocą której wyrażał
reﬂeksję ﬁlozoﬁczną, stanowić może przeszkodę w dotarciu do niej. Dzieje się tak
dlatego, że treści, które w ﬁlozoﬁi reprezentowane są przez określone pojęcie, w powieści Dostojewskiego przedstawiane są za pomocą obrazu, zdarzenia, rozmowy
bądź samej struktury. Ważną interpretacyjną drogę wskazał oczywiście Bachtin,
którego analiza struktury dzieła literackiego pozwala ujawnić ﬁlozoﬁczny światopogląd pisarza. Jednocześnie ﬁlozoﬁczne recepcje twórczości Dostojewskiego same
przez się świadczą o ﬁlozoﬁi zawartej w Biesach czy Braciach Karamazow. Niezmiernie ciekawą konstatację odnoszącą się do dyskutowanego problemu formułuje Sławomir Mazurek: „Trwałość zaproponowanej przez rosyjskich myślicieli
wykładni Dostojewskiego, bezprecedensowa symbioza zaistniała pomiędzy jego
prozą i myślą rosyjskiego renesansu dowodzą, iż nie mamy tu do czynienia z jedną
z wielu możliwych interpretacji dzieła literackiego, ale z interpretacją wnikającą
w samą jego istotę, czyli – choć zabrzmi to jak wyzwanie rzucone całej współczesnej humanistyce – z interpretacją trafną.” 12 Uzasadnienie znajdujemy również
w Bachtina Problemach poetyki Dostojewskiego: „Niedorzecznością byłoby sądzić,
że w powieściach Dostojewskiego stanowisko autora nie znalazło żadnego wyrazu.
Przeciwnie, świadomość twórcy powieści polifonicznej stale i wszędzie jest w dziele
obecna i w najwyższym stopniu aktywna” 13.

10 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 136.
11 Tamże, s. 6.
12 S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-ﬁlozoﬁczny. Próba syntezy, Wydawnictwo Instytutu

Filozoﬁi i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 31.

13 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, wyd. cyt., s. 103.
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Podejmując namysł nad poglądem Dostojewskiego, w pierwszej kolejności
należałoby zastanowić się, czy znajdziemy w jego twórczości reﬂeksję nad głównymi problemami ﬁlozoﬁcznymi: metaﬁzycznymi, epistemologicznymi, antropologicznymi i aksjologicznymi. A zatem, jeśli w pisarstwie Dostojewskiego odnajdziemy reﬂeksję nad tą problematyką, możemy przyjąć, że prezentuje ono mniej
lub bardziej spójny ﬁlozoﬁczny pogląd.
W pierwszej kolejności zastanowić się więc należy nad tym, jakie treści metaﬁzyczne zawarte są w powieści Biesy. Przede wszystkim ukazuje nam się w niej
szereg idei, które prezentują rozliczni bohaterowie, od Piotra Wierchowieńskiego,
poprzez jego ojca Stiepana, Kiriłłowa, Szatowa, Szygalewa, po Marię Lebiadkin.
Jak wiadomo, każdy z tych bohaterów staje się nie tylko głosicielem określonego
światopoglądu, lecz jednocześnie staje się żywym obrazem idei, którą nosi jako
swoją. Wiadomo również, że Dostojewski w Biesach daje obraz rosyjskiego społeczeństwa z jego stanem świadomości, wskazując na poszczególne jego warstwy.
Jednakże to, co zdaje się najistotniejsze, kryje się pod warstwą ścierających się
ze sobą idei, np. nowego ładu społecznego (Szygalew) czy nowego człowieka (Kiriłłow). Sam Dostojewski daje nam charakterystykę następującą: „Czasy były
wtedy szczególne; szło nowe, bardzo niepodobne do dawnej ciszy, bardzo jakieś
dziwne, a odczuwane wszędzie, nawet w Skworiesznikach. Dobiegały różne plotki.
Fakty, ogólnie biorąc, były z grubsza znane, ale oprócz faktów pojawiały się na widoku jakieś towarzyszące im idee, i to, co najważniejsza, aż w nadmiarze.” 14 Ów
„nadmiar” idei w Biesach został przedstawiony niezmiernie wyraziście. Ich siła
polega między innymi na tym, że wyznawana przez bohatera idea staje się treścią
jego życia i bardzo często jego utożsamienie się z nią przechodzi w skrajność, jak
w przypadku Szatowa: „Była to jedna z tych typowo rosyjskich osobowości, co
to nagle dały się porwać jakiejś nieodpartej idei, a ta raptem przytłacza je sobą,
czasem raz na zawsze” 15.
Nad metaﬁzyką każą zastanowić się przede wszystkim dwie postaci, a mianowicie Maria Lebiadkin i, niewymieniony wyżej, Nikołaj Stawrogin. Interesujący
jest fakt, że Marii Lebiadkin nie możemy uznać za postać, która prezentuje jakąś
szczególną ideę społeczną czy ﬁlozoﬁczną, choć jej przeżywanie świata i cytowana
myśl może wskazywać na panteizm: „A moim zdaniem, powiadam, Bóg i przyroda
to jest wszystko jedno” 16. Podobnie jak z Marią Lebiadkin, rzecz się ma również
ze Stawroginem niewypowiadającym jakiejkolwiek idei, która byłaby mu swoista,
a który, jak się sądzi, sam jest obrazem nicości, ponieważ w żaden sposób nie

14 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 26.
15 Tamże, s. 34.
16 Tamże, s. 149.
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mamy dostępu do jego świadomości – ani za pomocą wypowiadanych przez niego
słów, ani za pomocą interpretacji jego czynów. Ale to właśnie te postaci, skrajnie
różne, związane w powieści węzłem małżeńskim stanowią o tajemniczym związku
bytu i nicości. Maria Lebiadkin widzi to, co umykać się zdaje pozostałym postaciom powieści. Pod powierzchniową warstwą stłoczonych postaw, myśli i zdarzeń
widzi cierpienie. Obnaża również pustkę, którą dostrzega w Stawroginie.
Z poświęconych pisarstwu Dostojewskiego prac – zarówno autorstwa Mikołaja Łosskiego, odczytującego ﬁlozoﬁę autora Biesów jako bezwzględnie religijną,
w której Bóg jest fundatorem wartości, jak również Nikołaja Bierdiajewa, stawiającego akcent na wolności człowieka, czy Michała Bachtina, który mówił o istnieniu wielu świadomości pozostających w relacji do siebie – wyłaniają nam się trzy
różne interpretacje, przy czym wszystkie one wskazują na metaﬁzykę Dostojewskiego i wszystkie są teistyczne. Nie stoją ze sobą w sprzeczności 17, lecz tworzą
pełny obraz metaﬁzycznych rozstrzygnięć czy też propozycji pisarza. Z tych interpretacji wyłania się koncepcja, na którą składa się przekonanie o istnieniu wyższej
duchowej rzeczywistości, z którą wolny człowiek jest spowinowacony, może jej doświadczać, a jednocześnie nie jest to możliwe bez współistnienia z innymi wolnymi
indywiduami. Niezależnie od tego, czy odwołamy się do interpretacji Łosskiego,
Bierdiajewa czy Bachtina, znajdujemy w ich propozycjach odpowiedź na pytanie
o pogląd ﬁlozoﬁczny autora Biesów. Różnice między nimi polegają na różnym
rozłożeniu akcentów, ale wszyscy wskazują na zagadnienia metaﬁzyczne, jakie
z tej prozy się wyłaniają, a wyłaniają się poprzez warstwę zjawisk empirycznych
przedstawionej rzeczywistości: „Autor Zbrodni i kary, wychodząc od danych bezpośrednich, empirycznych chciał dotrzeć do istoty rzeczywistości, nie zatrzymując
się na powierzchni zjawisk, upominał się o metaﬁzyczny wymiar rzeczywistości” 18.
I na ów metaﬁzyczny wymiar w słowach następujących wskazuje Sławomir Mazurek: „Dostojewski – jak słusznie zauważają niezliczeni interpretatorzy jego pism
– był chrześcijańskim personalistą: obdarzona wolnością osoba pozostająca w relacji do osobowego Boga była dlań wartością absolutną” 19. Dostojewski realne
istnienie przypisuje człowiekowi jako obdarzonej wolnością osobie, sankcjonując
w ten sposób duchową sferę rzeczywistości.
Gdy przysłuchamy się głosom brzmiącym w powieści, głosom, które wypowiadają właściwe nie tylko dla epoki idee, lecz pragną dać odpowiedź na pytania
gnębiące ludzkość od wieków, gdy przyjrzymy się również losom bohaterów, to nie
wyłania nam się jeszcze myśl Dostojewskiego, choć do niego ta droga prowadzi.
17 Zob.: D. Jewdokimow, Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
18 Tamże, s. 42.
19 S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-ﬁlozoﬁczny. Próba syntezy, wyd. cyt., s. 37.
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Świat prezentowany w Biesach składa się z czterech obszarów, które nie istnieją w sposób izolowany. Pierwszy jest sferą empiryczną, którą stanowią oczywiście zdarzenia. Drugi stanowi świat idei, które wypowiadane są przez poszczególne
postaci. Trzeci stanowiony jest przez owe indywidua, ze swoistym dla nich światopoglądem i świadomością. Czwarty natomiast jest zasugerowany, transcendentny
wobec pozostałych, a więc bezwzględnie od nich różny. W Biesach uchwycenie jego
nienamacalnej obecności jest znacznie trudniejsze niż w Braciach Karamazow,
w której to powieści jest nieustannie obecny, często bez zapośredniczeń, dzięki
wskazaniu na mistyczne doświadczenie bohaterów lub dzięki wprowadzeniu postaci Aloszy czy Zosimosa jako przykładów człowieka-chrześcijanina przemienionego. Jednocześnie różnorodność oraz wielość idei, tak obecna w Biesach, doprowadzona do absurdalnego niekiedy ich zwarcia lub rozdźwięku, nakazuje zapytać
o prawdę, o to, które z nich są prawdziwe, gdzie znaleźć można ich uzasadnienie
i czy zaspokajają jakiekolwiek roszczenia człowieka do szczęścia i prawdy.
U Dostojewskiego nie znajdziemy prostej odpowiedzi na te pytania, gdyż opisując rzeczywistość zjawisk, nie podaje prostych konkluzji. Ani na pytanie o to,
co istnieje, ani na pytanie o poznanie, ani na pytanie, kim jest człowiek i jaki jest,
ani na pytanie o wartości. Pewność nie jest człowiekowi dana, gdyż on sam ją zdobywa. Ów brak pewności obrazują w Biesach trudne do przewidzenia sekwencje
zdarzeń, ich niejasność, która nasuwa się na myśl, gdy czytelnik jest w zdawkowy
sposób informowany np. o zdarzeniach przeszłych z życia bohaterów. Dostojewski
przedstawia rzeczywistość, która już w warstwie zjawisk jest nieprzewidywalna.
W związku z tym z pragnienia jej „uporządkowania” lub usensowienia otwiera się
przed człowiekiem zupełnie nowy obszar egzystencjalnych i zarazem eschatologicznych możliwości. Niejasność, brak pewności, ujawnia czwarty, fundamentalny
element rzeczywistości, rzeczywistość duchową, która sama nie może być oczywiście przedstawiona wprost. W świecie Raskoła 20, przeciwstawnych i rozmijających
się idei, w którym nie jest możliwe znalezienie żadnego kryterium, ani epistemologicznego, ani etycznego 21. W świecie wymykających się zdrowemu rozsądkowi
i rozumowi zdarzeń ujawnia się nicość. Cezary Wodziński opisuje tę zdumiewającą sytuację w sposób następujący: „Wszelkie »metody« na tym terytorium są
podejrzane. Tu nie obowiązują żadne z góry czy z dołu powzięte reguły” 22.

20 W tym miejscu powołujemy się na sytuację „człowieka z podziemia”, której historyczny
i istotowy sens analizuje Cezary Wodziński w pracy Trans, Dostojewski, Rosja. Czyli o ﬁlozofowaniu siekierą.
21 „Wszyscy już od dawna lecą w dół i od dawna wiedzą, że nie ma się czego uchwycić.”
(F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 374.)
22 C. Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja. Czyli o ﬁlozofowaniu siekierą, Wydawnictwo
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 73.
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Metaﬁzyka w Biesach nie tylko pojawia się na „najdalszym” poziomie powieści, lecz jest obecna oczywiście w świecie idei wypowiadanych przez bohaterów, bowiem dyskutują oni oczywiście o Bogu, człowieku, wolności, Bogoczłowieku i człowiekobogu. Zresztą nie tylko problemy metaﬁzyczne poruszają bohaterowie powieści, ale i epistemologiczne, antropologiczne i aksjologiczne. Dyskutują je, są z nich i stają się nimi, zgodnie z interpretacją Bachtina; „ideologiczne
dociekania najwyższej rangi nabierają intymności osobistej pasji” 23. Jeśli bohaterowie stają się żywą ilustracją idei, to tym samym nie tylko przenosimy się
na poziom psychologiczny dyskursu, ale przede wszystkim duchowy i personalistyczny, tak akcentowany przez autora Problemów poetyki Dostojewskiego czy
Mikołaja Bierdiajewa.
Relacja poszczególnych świadomości oprócz charakteru metaﬁzycznego ma
również wymiar epistemologiczny. W tym miejscu należy zwrócić więc uwagę na
metodę dochodzenia do prawdy. Relacja poszczególnych świadomości, ich dialog, jest metodą, którą wywodzi Bachtin od tradycji Sokratesa 24 i Platona, przy
czym należy pamiętać, że biorąc pod uwagę metodę Sokratesa, prawda, do której
dialog prowadzi, pozostaje jedynie świadomością własnej niewiedzy, a prawda pozytywna pozostaje do odkrycia. Inaczej natomiast rzecz się ma z metodą Platona,
bowiem ﬁlozof za jej pomocą dochodzi do konkluzji puentującej całe rozumowanie.
W Biesach prawda ma charakter dialogowy i taki zachowuje do końca powieści,
bowiem nie znajduje swojego zwieńczenia w odautorskiej konkluzji 25. W żadnej
z pozostałych powieści Dostojewskiego nie można znaleźć tak intensywnych ideowych i ideologicznych dysput jak to się dzieje w Biesach. Jednocześnie również
w kolejnych dysputach prowadzonych przez bohaterów, czy to Kiriłłowa z Piotrem Wierchowieńskim, czy to Piotra Wierchowieńskiego ze Stawroginem, również nie mamy podanej konkluzji. Poglądy są wypowiadane. Skoro nie znajdujemy
ostatecznych ich konkluzji, należy uznać, że ich celem ma być przede wszystkim
samoprezentowanie się. Przy czym ich wielość i różnorodność, nieskwitowana podsumowującą konkluzją, wskazuje na niemożność jej osiągnięcia poprzez wskazanie
23 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, wyd. cyt., s. 120.
24 Na marginesie rozważań o Sokratejskim dochodzeniu do prawdy zwracamy uwagę na obec-

ność samej ﬁlozoﬁi tego mędrca w powieści Dostojewskiego, gdy Kiriłłow mówi: „Są niedobrzy
– podjął nagle – bo nie wiedzą, że są dobrzy. Kiedy się dowiedzą, nie będą gwałcić dziewczynki.”
(F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 244.)
25 Bachtin stanowczo odżegnuje się od uznania powieści Dostojewskiego za powieści ﬁlozoﬁczne,
gdyż jego zdaniem nie znajdujemy w nich narzucającej się przewodniej ﬁlozoﬁcznej idei odautorskiej. O ile w przypadku Biesów możemy rzeczywiście zgodzić się ze zdaniem Bachtina, to Bracia Karamazow, chociaż stanowią najpełniejszą realizację polifoniczności, również ze względu na
brak zakończenia, są jednocześnie wyrazem oraz zwieńczeniem światopoglądu Dostojewskiego.
Między innymi dzieje się tak za sprawą niezmiernie wyraźnej obecności chrześcijańskiego poglądu Dostojewskiego ujawniającego się w postaciach Zosimosa lub Aloszy Karamazowa i z tej
racji świadczą o swoistej konkluzji.
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„właściwej” drogi rozumowania. Okazuje się więc, że taka czy inna idea sama jest
przyjmowana w wyniku indywidualnego wyboru bohatera. Jakąś konsekwencją
przybierającą znamiona konkluzji może być los bohatera, przy czym kolejne losy
jego życia nie muszą wynikać z siebie w sposób konieczny. Szczególnie wyraźnie
jest to widoczne, gdy rozważymy poglądy i postawy moralne bohaterów, którzy
ani nie są nagradzani, ani karani zgodnie z prostą ekonomią nagrody za dobro
i kary za zło.
W jaki sposób można dotrzeć do prawdy? Przy jednoczesnym natłoku różnorodnych idei, które zawładnęły mieszkańcami Skworieszników i przyjezdnymi,
zastanawiająca jest tych postaci bezrozumność: „A wreszcie główna potęga –
cement, który wszystko wiąże – to wstyd, obawa przed własnym zdaniem. To dopiero siła! I któż to pracował, co to za »kochaneczek« tak się trudził, że nikomu
w głowie nie zostało ani jednej własnej myśli! Mieć własny pogląd – uważaliby,
że to wstyd!” 26. W Biesach znajdziemy postulat autonomicznego rozumu, który
niezrealizowany prowadzi do tragikomicznych ciągów zdarzeń. Dzieje się bowiem
tak, gdy rozum zostaje zepchnięty na dalszy plan, gdy człowiek bez opamiętania
zanurza się bądź w sferę zjawiskową, bądź sferę idei, które nad nim zaczynają
panować. Poznanie nie jest możliwe zarówno wtedy, gdy człowiek posługuje się
jednym wyizolowanym narzędziem (rozumem), a także wtedy, gdy staje się ubezwłasnowolniony przez ideę bądź świat zjawiskowy. Rozum nie może być zarówno
deprecjonowany, jak i czyniony jedynym narzędziem poznania, lecz powinien być
przekraczany. Niezmiernie celnym przykładem bohatera, którego racjonalność nie
została przekroczona, jest Nikołaj Stawrogin. Między nim a postacią z Braci Karamazow, Iwanem Karamazowem, zachodzi pewne podobieństwo. Obaj osiągają
racjonalną sprawność, która ostatecznie Stawrogina prowadzi do samobójstwa,
a Iwana do obłędu. Można by sądzić, że racjonalna sprawność nie pozwala usprawiedliwić istnienia zła w świecie lub jest narzędziem świadomości zła, którego nie
sposób znieść, w sensie pokonania go, jak i świadomości jego popełniania.
Odpowiednio do aspektów rzeczywistości wyróżnić należy kolejne sposoby jej
poznawania, a mianowicie sensualny, empiryczny, racjonalny oraz mistyczny 27.
Niezmiernie interesujący jest fakt, że ta ostatnia droga poznawania nie przyna26 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 389.
27 Tak pojmowane poznanie staje się dla przedstawicieli renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego sztan-

darowym. Poznanie integralne, bo o nim tutaj mowa, nakazuje przekraczać możliwości sensualizmu, empiryzmu i racjonalizmu w widzeniu wyższej duchowej rzeczywistości zwieńczonym
poznaniem mistycznym. Postawa ta jest podyktowana rozumieniem życia w jego wielu aspektach i niemożności zawężenia jego rozumienia ani do rzeczywistości empirycznej, ani tylko duchowej. Pobrzmiewa tutaj oczywiście charakterystyczna dla rosyjskiej ﬁlozoﬁi religijnej XIX
i przełomu XIX i XX w. intuicja wszechjedności, którą w swojej racjonalistycznej w formie ﬁlozoﬁi wypowiedział Włodzimierz Sołowjow, sam, jak i wielu innych, będący spadkobiercą poglądu
Dostojewskiego.
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leży w sposób konieczny teistom, bo oto w Biesach, paradoksalnie, Kiriłłow –
ateista – przywołuje opis „przeżycia”, który można zrozumieć jako iluminację:
„Są takie sekundy, najwyżej pięć lub sześć jednocześnie, że nagle czuje pan obecność wiecznej harmonii, osiągniętej całkowicie. To nie sprawa doczesna; nie mówię,
że niebiańska, ale człowiek w doczesnej postaci nie może tego znieść. Trzeba się
przeistoczyć ﬁzycznie albo umrzeć. To doznanie jasne i realne. Jakby pan nagle
obcował z całą naturą i nagle powie pan sobie: tak, to prawda” 28.
W wielowymiarowej rzeczywistości, jaką prezentują Biesy, nie jest możliwy
jej ogląd za pomocą jednego narzędzia poznawczego. Sama rzeczywistość staje się
wówczas jednowymiarowa, a sam podmiot, gdy odkrywa, że tkwił w niej tylko
jednowymiarowo popada w obłęd bądź umiera, jak popełniający samobójstwo
Stawrogin czy Stiepan Wierchowieński, w krótkim czasie upadający na zdrowiu
i umierający w wyniku świadomości własnego zła, które w przeszłym życiu wyrządził. I jak pisze Bachtin: „(...) przedmiotem naszej percepcji literackiej nie jest
już rzeczywistość bohatera, lecz wyodrębniony proces uświadamiania sobie przez
niego tej rzeczywistości” 29.
Nie zestawiamy w tym miejscu tych dwóch bohaterów, choć obaj posiadają
podstawową cechę, a mianowicie wspólna dla nich jest nieobecność wiary. Uosabiający nicość Stawrogin, choć zdaje się sprawnie posługiwać rozumem, łaknie twórczej wiary, której, paradoksalnie, nie brakuje ateiście Kiriłłowowi. Żarliwość jego
racjonalnej argumentacji na rzecz nieistnienia Boga wskazuje raczej na żarliwość
jakiegoś rozpaczliwego poszukiwania Go. Przy czym zastanawiające jednocześnie
jest, że to Stawrogin wypowiada do Kiriłłowa słowa następujące: „Gdyby się pan
dowiedział, że wierzy w Boga, toby pan wierzył; ale jeszcze pan nie wie, że wierzy
w Boga, więc pan nie wierzy” 30. Sławomir Mazurek tę zadziwiającą relację opisuje
w sposób następujący: „Przeciwieństwo Kiriłłowa i Stawrogina to przeciwieństwo
nieświadomej siebie egzystencjalnej wiary połączonej z intelektualnym ateizmem
oraz w pełni świadomej siebie egzystencjalnej niewiary połączonej z jakimś rodzajem intelektualnego uznania Boga” 31. W Biesach padają również inne słowa,
których znaczenie jest nie do przecenienia i które przywoływane są najczęściej spośród cytatów z Dostojewskiego, a które wskazują na owo „intelektualne uznanie
Boga” czy, mówiąc inaczej, istoty chrześcijaństwa. Zdanie to wypowiada Szatow
do Stawrogina: „A czy to nie pan mi mówił, że gdyby panu matematycznie udowodniono, iż prawda jest poza Chrystusem, wolałby pan zostać z Chrystusem niż
28 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 590.
29 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, wyd. cyt., s. 73.
30 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 244.
31 S. Mazurek, Filantrop czyli nieprzyjaciel. I inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-ﬁlozoﬁcznym, Wydawnictwo Instytutu Filozoﬁi i Socjologii PAN, Warszawa 2004, s. 152.

BIESY FIODORA DOSTOJEWSKIEGO JAKO WYKŁAD REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ

95

z prawdą?” 32. Tej twórczej wiary brakuje również przepełnionemu estetycznymi
ideami bezwolnemu liberałowi Wierchowieńskiemu, dla którego zarówno piękno,
jak i wolność są przedmiotem nieustannej intelektualnej tęsknoty. Jest on przykładem tego, jak martwą jest idea oderwana ostatecznie od swojego podłoża,
czyli życia.
Postać Siepana Wierchowieńskiego każe zwrócić uwagę na kwestie estetyczne
oraz etyczne 33. Otóż jest on nieustannym rzecznikiem czystego piękna, gardzącym wszelkimi próbami przypisywania pięknu atrybutu użyteczności, a Warwara
Stawrogin pod jego adresem dowodzi: „Nikt dzisiaj, nikt oprócz skostniałych staruszków nie zachwyca się Madonną i nie traci na to czasu. To dowiedzione. (...)
Jest całkowicie bezużyteczna. Ten dzbanek jest pożyteczny, bo można do niego
nalać wody; ten ołówek jest pożyteczny, bo można nim wszystko zapisać, a tutaj co? Twarz kobieca, brzydsza od wszystkich innych twarzy w naturze. Niech
pan spróbuje narysować jabłko i położy obok prawdziwe jabłko – które pan wybierze? Chyba się pan nie pomyli. Do tego sprowadzają się wszystkie pańskie
teorie, skoro tylko padł na nie pierwszy promień swobodnej analizy” 34. Znajdujemy u Dostojewskiego, przywołane wyżej, czyste piękno jak i piękno użyteczne,
również Piękno, które świat ma zbawić (bezwzględne) i piękno, które przeraża
(grzeszne). Piękno przeraża, gdy nie jest tożsame z dobrem, wtedy samo staje
się przedmiotem zbawienia. Stawrogin, obleczony w piękną powłokę jest imitacją
bytu, odarty z dobra staje się niszczącą siłą zła: „Był to bardzo przystojny młody
człowiek lat około dwudziestu pięciu. Przyznam byłem olśniony. (...) Olśniła mnie
też jego twarz: włosy miał jakieś takie nadto czarne, jasne oczy jakieś takie aż
nadto jasne i spokojne, cerę jakąś taką aż nadto delikatną i białą, rumieniec aż
nadto jaskrawy i czysty, zęby jak perły, wargi jak z koralu – rzekłby kto, chłopak
jak malowanie, a jednocześnie jakiś odstręczający w tej urodzie. (...) Minęło jednak kilka miesięcy, a bestia pokazała pazury” 35. Piotr Wierchowieński natomiast
jest jawnością skrywającego się w Stawroginie zła, jest on jedną z wielu emanacji Stawrogina 36. Niezwykle sugestywne opisy mieszczą w sobie zarówno piękno
i zło, piękno, które nie tylko jest już niejednoznaczne, bowiem nie jest tożsame
z dobrem, lecz skrywa zło.

32 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 255.
33 Ze względu na obecność w poglądzie Dostojewskiego związku piękna i dobra, który nie-

kiedy dochodzi do tożsamości, ujmujemy kwestie etyczne i estetyczne łącznie, w kontekście
aksjologicznym.
34 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 343.

35 Tamże, s. 47.
36 Zob.: S. Mazurek, Filantrop czyli nieprzyjaciel. I inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-

-ﬁlozoﬁcznym, wyd. cyt.
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Dostojewski nie tylko jest „realistą w wyższym sensie”, ale i moralistą w wyższym sensie, co znaczy, że moralny wymiar człowieka nie może wyczerpywać całej
treści człowieczeństwa. Człowieczeństwo zawiera się w duchowej osnowie, która
jest proweniencji boskiej 37 i dlatego racjonalne dobro, którego rzecznikiem jest
Iwan Karamazow, a świadomością którego dysponuje Nikołaj Stawrogin, staje się
jedynie formą nieznajdującą swojej realizacji. Jednocześnie działanie człowieka
nieznajdujące oparcia w rozumie staje się chaotyczne i nieprzewidywalne w swych
konsekwencjach, czego bez wątpienia przykładem są zdarzenia przedstawione na
kartach Biesów, gdy „spiskowcy” zabijają Szatowa w wyniku intrygi przebiegłego
Piotra Wierchowieńskiego lub, gdy również pod jego wpływem, nieświadoma złych
intencji gubernatorowa na pewną kompromitację skazuje urząd swojego męża.
W związku z powyższym Janusz Dobieszewski trafnie wskazuje: „W interpretacjach myśli Dostojewskiego dość często pojawia się opozycja wiara–rozum, z oczywistą negatywną oceną drugiej ze stron tej opozycji oraz wyprowadzaniem stąd
negatywnej oceny całości europejskiej tradycji racjonalistycznej. Otóż należy tu,
naszym zdaniem, unikać zbyt łatwego wrzucania do jednego »worka« racjonalizmu (rozumu) całej różnorodności ﬁlozoﬁi racjonalistycznej oraz wielokierunkowości tendencji racjonalistycznej w dziejach kultury” 38. Natomiast posługując się
słowami Cezarego Wodzińskiego, odnoszącymi się do sytuacji Raskoła, można powiedzieć, że Wierchowieński – syn jak diabeł „inkorporuje dwu- i innoznaczność
w przestrzeni sakralnej jednoznaczności” 39. Tak więc rozum pozwala rozpoznać
prawdę i odrzucić zło, dzięki odrzuceniu wieloznaczności.

37 Koncepcja człowieka, która każe widzieć w nim nie tylko duszę i ciało, ale przede wszystkim
ducha, wywodzi się z tradycji patrystycznej. Duch stanowi fundament człowieczeństwa, przenika
człowieka i czyni z jego życia wielokierunkowy ruch na mocy wolności. W związku z powyższym
każdy człowiek jest obrazem Boga, lecz podobieństwo do Niego polega na odnowieniu zaciemnionego w wyniku grzechu obrazu. Odnowienie jest możliwe dzięki skłaniającemu się ku temu
człowiekowi i przebóstwiającym energiom Boga (nauka Grzegorza Palamasa). Wraz z człowiekiem przebóstwiony zostanie cały Kosmos. Ta eschatologiczna nadzieja pobrzmiewa w twórczości
Dostojewskiego.
38 J. Dobieszewski, Fiodor Dostojewski. Kilka uwag, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego, red.
J. Dobieszewski, Wydział Filozoﬁi i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000,
s. 52.
39 Zob.: C. Wodziński, Trans, Dostojewski, Rosja. Czyli o ﬁlozofowaniu siekierą, wyd. cyt.,
s. 21. W poświęconej kulturze rosyjskiej książce Wodziński opisuje świadomość raskolniczą jako
niezakorzenioną, która żyje przeszłością lub przyszłością. To znamienne dla bohaterów Biesów,
których przeszłość jest niejasna i nie w pełni jawna, ale ma wpływ na tragiczną teraźniejszość, natomiast przyszłość ma być realizacją marzeń o życiu szczęśliwym jednostki bądź o życiu ludzkości w powszechnej szczęśliwości. Okazuje się jednak, że przyszłość może nie nadejść,
jak dla Stawrogina umierającego śmiercią samobójczą czy Stiepana Wierchowieńskiego, który
umiera w wyniku choroby osiągając świadomość zła. Jedna z możliwych interpretacji samobójczej śmierci Stawrogina również zakłada, że jest ona wynikiem świadomości zła i jedyną formą
odkupienia czy zadośćuczynienia staje się samounicestwienie.
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Cezary Wodziński uznaje, że Dostojewski stosuje właściwy dla siebie eksperyment, a mianowicie wrzuca człowieka w otchłań. Rezultat eksperymentu nie jest
przesądzony. Można ująć ten eksperyment jako postawienie człowieka w sytuacji
skrajnej. Jest to zresztą wypowiedziane w Biesach przez Kiriłłowa, który eksperymentuje na sobie samym, tu w wymiarze społecznym: „Dwa lata temu za ostatnie
grosze wybraliśmy się we trzech emigranckim statkiem, »żeby wypróbować na sobie życie amerykańskiego robotnika i w ten sposób przez o s o b i s t e doświadczenie
sprawdzić na sobie stan człowieka w jego najcięższym położeniu«” 40. W wyniku
wspomnianego eksperymentu, przynajmniej na podstawie omawianej tutaj powieści, nie można stwierdzić, kto jest dobry, a kto jest zły. Dostojewski daje jedynie
ilustracje różnych zachowań, które są na pewno wbrew zarówno zdrowemu rozsądkowi, jak i rozumowi 41. Na tym, między innymi, zdaniem Wodzińskiego, polega
„ﬁlozofowanie siekierą”.
Kryterium, które pozwala odczytać pogląd Dostojewskiego, leży w ﬁlozoﬁi oraz w formie, za pomocą której pisarz przedstawia rzeczywistość. Wskazując na obecność w dziele treści metaﬁzycznych, epistemologicznych, antropologicznych oraz aksjologicznych, a jednocześnie eksponując polifoniczność Biesów,
uznać trzeba wielogłosowe człowieczeństwo, w którym każda idea ma swoje zakorzenienie w życiu, w związku z tym nie jest abstrakcyjnym wytworem rozumu, lecz je opisuje w jakimś wyszczególnionym aspekcie. Dostojewski przekracza myślenie potoczne i artystyczne. I chociaż nie przedstawia czytelnikowi
oczywistej konkluzji, czy Bóg istnieje, czy poznanie gwarantuje dotarcie do
prawdy, czy człowiek dobry jest z natury czy też zły, czy istnieje jakieś obiektywne dobro lub piękno. Rozstrzygnięcie powyższych kwestii nie jest możliwe,
bowiem są one bezwzględnie paradoksalne i takimi przedstawia je autor Biesów. Odpowiedzi na te pytania pozostają otwarte, ale dzięki próbie dania na
nie odpowiedzi możemy uznać polifoniczny dyskurs autora Biesów za ﬁlozoﬁczny. Odpowiedzią nie stają się metaﬁzyczne argumentacje Kiriłłowa czy estetyczne Stiepana Wierchowieńskiego, lecz odpowiedzią jest wspomniana obecność Dostojewskiego, który zdaje się nieustannie siać wątpliwości. Gdy człowiek osiąga jakąkolwiek pewność, ona na pewno zostanie zburzona. Kiriłłow-ateista doświadcza iluminacji; Maria Lebiadkina jest panteistką; rozumny Stawrogin daje świadectwo działającej w świecie nicości; jego wyznawca, Piotr Wier-

40 F. Dostojewski, Biesy, wyd. cyt., s. 143.
41 Zdrowy rozsądek jest władzą myślenia potocznego, a sądy zdrowego rozsądku są powszechnie

uznawane za prawdziwe. Myślenie ﬁlozoﬁczne, którego narzędziem jest rozum może wychodzić
od zdrowego rozsądku, lecz go przekracza, wówczas już sądy rozumowe nie są powszechnie uznawane za prawdziwe. Zob.: M. Hempoliński, Filozoﬁa współczesna. Wprowadzenie do zagadnień
i kierunków, wyd. cyt.
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chowieński, sieje zamęt, o którym nie wiemy, czy jest faktem, czy mistyﬁkacją, lecz który pociąga za sobą śmierć i obłęd; Szygalew, który w imię szczęścia ludzkości chce odebrać wolność człowiekowi; i całe zastępy postaci, które
w imię jakiegoś dobra czynią spustoszenie. W Biesach nie znajdujemy postaci,
którą można by uznać za dobrą. Nie spotykamy tu kogoś podobnego do starca
Zosimy z Braci Karamazow czy Soni ze Zbrodni i kary, postaci, które świadczą na rzecz Dobra. I to jest znaczący rys twórczości Dostojewskiego, a mianowicie pytanie o to, gdzie człowiek znaleźć może ratunek. Dostojewski znajduje go w idei Bogoczłowieka, albowiem Bogoczłowiek-Chrystus istniejący w porządku nadziei staje się odpowiedzią„ bez której człowiek skazany jest na fatalne w swych konsekwencjach człowiekobóstwo, prowadzące do samounicestwienia człowieka. Przedstawiona w Biesach tragedia chrześcijaństwa jest przede
wszystkim tragedią człowieka pozbawionego oparcia, duchowo niezakorzenionego,
spadającego w otchłań.
Wskazanie punktu wyjścia dla ﬁlozoﬁcznego poglądu Dostojewskiego jest niemożliwe. Nie znajdziemy go, gdyż nie o rygorystyczny dyskurs racjonalistyczny
rzecz idzie. Wszelkie twierdzenia, które mogą być składowymi ﬁlozoﬁi autora Biesów, nie są wiążące, albowiem wiążący jest konkretny człowiek z jego świadomością, jak by powiedział Bachtin. Tak więc ani twierdzenie metaﬁzyczne, ani epistemologiczne, ani estetyczne nie może stanowić punktu wyjścia dla jego reﬂeksji.
Gdyby jednak się pokusić o wskazanie owego punktu, z którego reﬂeksja może
wychodzić, to jest nim człowiek, jego świadomość i działanie.

Summary
The question which we want to ﬁnd the answer for is: what caused that
F. Dostoyevsky was considered a philosopher and his novels were acknowledged
as expressing his philosophical views? This is possible by ﬁnding in his writings
typically philosophical content which includes metaphysical, epistemological
and axiological issues; with paying attention to historical speciﬁcity of Russian
philosophy, namely its evolution and problems.
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HEIDEGGER WOBEC KARTEZJAŃSKIEJ KONCEPCJI
NAUKI NOWOŻYTNEJ

Kształtowanie się myśli ﬁlozoﬁcznej Heideggera jest nierozerwalnie związane
z koniecznością uporania się z dziedzictwem ﬁlozoﬁi pokartezjańskiej. W jego myśleniu po prostu nie mogło zabraknąć Réné Descartesa i jego ﬁlozoﬁi. Problem tkwi
jednak w tym, jaką rolę przypisywał mu Martin Heidegger w swoim dziele, przy realizacji własnego wysiłku, w kolejnych fazach swego ﬁlozoﬁcznego rozwoju. Jakie
miejsce zajmuje zatem Kartezjusz w ﬁlozoﬁi Heideggera w kontekście jego odniesienia się do nauk nowożytnych? Heideggerowska interpretacja ﬁlozoﬁi Kartezjusza przeważa przede wszystkim w jego wczesnej twórczości i w okresie przejścia do
późnego etapu (Kehre): począwszy od wykładów Wprowadzenie do badań fenomenologicznych (1923/24) 1, Historia ﬁlozoﬁi od Tomasza z Akwinu do Kanta (1926) 2
przez Bycie i czas (1927) 3, Nowożytną matematyczną naukę przyrodniczą (1935) 4,
Pytanie o rzecz 5, Czas światoobrazu (1938) 6, aż do pracy Nietzsche (1936/39) 7.
1 Zob. Heidegger M., Einführung in die phänomenologische Forschung, GA Bd. 17, Vittorio
Klostermann, Frankfurt am Main 1994, s. 109–161, 195–265. Te wykłady później stały się częścią
książki Bycie i czas (Zob. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994,
s. 131–135).
2 Heidegger M., Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant, GA Bd. 23,
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2000, s. 105–144.
3 Heidegger M., Bycie i czas, wyd. cyt., s. 126–144.
4 Heidegger M., Novověká matematická přı́rodnı́ věda, tłum. J. Polı́vka; w: SciPhi, 1994, č. 6,

s. 76–112.

5 Heidegger M., Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski i inni, t. 2, PWN, Warszawa 1999.
6 Heidegger M., Czas światoobrazu, w: Heidegger M., Drogi lasu, tłum. J. Gerasimiuk, R. Mar-

szałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1997, s. 67–95.
7 Heidegger M., Nietzsche, wyd. cyt.
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W późnej twórczości Heideggera ﬁlozoﬁa Kartezjusza jest już niemal nieobecna.
Jest to o tyle zrozumiałe, że późny Heidegger w zasadzie zrezygnował z zamiaru
napisania „drugiej połowy” Bycia i czasu, w której miał być wyraźnie obecny
także Kartezjusz 8.
***
Najlepszą charakterystykę nauk nowożytnych możemy znaleźć w dwóch tekstach Heideggera z końca lat trzydziestych XX wieku, opublikowanych jako Nowożytna matematyczna nauka przyrodnicza 9 i Czas światoobrazu 10. Artykuły te
stanowią istotny komentarz Heideggera do ﬁlozoﬁcznego dziedzictwa Kartezjusza. W obu tekstach mamy do czynienia z analizami natury nauk nowożytnych.
W Pytaniu o rzecz Heidegger – z pewnością słusznie – zwrócił szczególną uwagę na
wczesną rozprawę Kartezjusza Reguły kierowania umysłem. Czytelnik może dojść
do przekonania, że Heidegger przystępuje do analizy nauk nowożytnych oraz ﬁlozoﬁi Kartezjusza z pozycji historyczno-ﬁlozoﬁcznej, jednak – co dla niego charakterystyczne – wychodzi poza tę perspektywę. W wielu miejscach jego analiza
nowożytnej nauki przyrodniczej, matematyzacji, a zwłaszcza wczesnych rozpraw
Kartezjusza jest inspirująca.
Wspomniane wyżej dwa wykłady Heideggera są jednocześnie bezpośrednią
reakcją na rozważania Husserla odnośnie do nauki nowożytnej, które twórca fenomenologii transcendentalnej przedstawił w swej ostatniej, niedokończonej książce
Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna 11. Obaj myśliciele
w tym samym czasie (w końcu lat trzydziestych XX wieku) podejmowali tę samą
kwestię, choć na różne sposoby. Pytanie o naukę nowożytną i jej naturę staje
się przestrzenią kontynuacji ﬁlozoﬁcznego sporu, jaki toczą między sobą Husserl
i Heidegger, już od wydania Bycia i czasu 12.
Kiedy rozważa się naukę nowożytną, to przede wszystkim powinno się ją odróżnić od nauki starożytnej i średniowiecznej. To zagadnienie wyznacza kierunek

8 Szerzej na ten temat zob. Leško V., Heidegger a dejiny ﬁlozoﬁe, w: „Filozoﬁa”, roč. 65, 2010,
č. 2, s. 110–119.
9 Zob. Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 63–101.
10 Czas światoobrazu jest wykładem Heideggera, który zabrzmiał w roce 1938 pod tytułem Die

Zeit des Weltbildes i później był zaliczony do utworu Holzwege (Zob. Heidegger M., Holzwege,
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1950, s. 75–96.)
11 Zob. Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
12 Dzieło Bycie i czas jest pierwszą książkową reakcją na Husserla, ale już przedtem w wykładach marburskich z lat 1923 i 1924 (Zob. Heidegger M., Einführung in die phänomenologische
Forchung, wyd. cyt., s. 42–108, 254–290) poddał fenomenologię Husserla krytycznemu badaniu.
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analiz tak Heideggera, jak i Husserla. Obaj ﬁlozofowie określają istotę nauki nowożytnej jako zasadniczo odmienną od starożytnej i średniowiecznej. Odmienność tę
każdy z nich ujmuje jednak w inny sposób. Husserl, nawiązując do przemiany
idei świata w nowożytności, ujmuje zasadniczą odmienność między antycznymi
i nowożytnymi myślicielami w następujący sposób: podczas, gdy na gruncie ﬁlozoﬁi starożytnej poznanie oraz opis przyrody nie prowadzą do wykształcenia
się uniwersalnego i systemowego przyrodoznawstwa, to w ﬁlozoﬁi nowożytnej jest
wprost przeciwnie. W ﬁlozoﬁi starożytnej nawet nauka o duszy nie może stanowić samodzielnego i niezależnego od opisu przyrody przedmiotu. Mimo że ﬁlozoﬁa
w starożytności chciała być wiedzą uniwersalną, episteme, to myśliciele nowożytni
– według Husserla – byli przekonani, że ﬁlozoﬁa starożytna nie osiągneła jeszcze
ideału ścisłej naukowości. Dla nich ten ideał możliwy był do osiągnięcia jedynie zgodnie z matematyką i matematycznym przyrodoznawstwem. Jednak gdy
Husserl zadał pytanie: jaka jest różnica między antycznym dążeniem do poznania
wszechświata a nowym ideałem naukowości?, to uświadomił sobie, że naukę starożytną i nowożytną łączą jednak jakieś wspólne zainteresowania. Są nimi dążenie do
ideału nauki uniwersalnej oraz wiedzy powszechnej. Dla antycznych i nowożytnych
myślicieli typowa jest, według Husserla, wspólna ambicja, którą można zrealizować wyłącznie w nieskończonym ciągu pokoleń oraz w badaniu systematycznym
mającym prowadzić do ujęcia świata jako racjonalnej, systematycznej jedności.
Dla Heideggera nauka nowożytna w przeciwieństwie do nauki średniowiecznej: „wychodziła i wychodzi od faktów, ta zaś od ogólnych twierdzeń i pojęć spekulatywnych” 13. Heidegger podkreśla jednak, że w nauce nowożytnej ogólne oraz
spekulatywne twierdzenia i pojęcia zastępują obserwację faktów wykorzystywaną
przez ﬁlozoﬁę starożytną i średniowieczną. Nie jest jednak tak, że fakty i pojęcia
się wykluczają. „Po obu stronach, po stronie dawnej i po stronie nowej nauki,
chodziło w danym przypadku o jedno i drugie, o fakty i pojęcia; rozstrzygający
zaś był rodzaj i sposób pojmowania faktów i ustalania pojęć” 14.
Kolejnym, błędnym twierdzeniem na temat nauki nowożytnej jest to, że
w przeciwieństwie do nauki starożytnej i średniowiecznej prowadzi tylko badania
eksperymentalne. Heidegger przeciwstawia się temu twierdząc, że „eksperyment,
próba uzyskania informacji o zachowywaniu rzeczy poprzez określone zaaranżowanie rzeczy i zdarzeń, znany jest również starożytności i średniowieczu” 15. Pomimo
określenia nauki nowożytnej jako nauki o faktach i nauki doświadczalnej, istnieje
jeszcze trzecia możliwość: nauka nowożytna opiera się na obliczeniach oraz pomiarach. Problem jednak nie znika, powstaje zaś pytanie: „tylko w jaki sposób
13 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 64.
14 Tamże, s. 65.
15 Tamże, s. 65–66.
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MILOVAN JEŠIČ, EUGEN ANDREANSKÝ

i w jakim sensie ustala się i przeprowadza rachunki i pomiary, jakie mają one
znaczenie dla określenia samych przedmiotów.” 16.
Co więc obecnie rozumiemy przez słowo nauka? Co jest istotą nauki? Pytania te mają na celu wyznaczenie podstawowej cechy nauki nowożytnej oraz
pokazanie, że nauka ta umożliwia człowiekowi dostęp do bytu jako bytu. Stąd
nie może odpowiadać na fundamentalne pytanie, czyli pytanie o bycie. Jakie są
zatem podstawowe cechy nauki nowożytnej? Heidegger uważa, że niewątpliwie są
to: badanie, eksperyment oraz eksploatacja.
Istota badania polega dla Heideggera na tym, że sama wiedza odnosi się
do określonego obszaru bytu. Poznanie określonego regionu bytu zakłada wytworzenie projektu (zarysu) a powiązanie z owym regionem stanowi jednocześnie
rygor badania. Heidegger rozumie przez to przede wszystkim (ale nie tylko) metodę, która zabezpiecza dostęp do szczególnej dziedziny bytu: „Badaniem staje
się nauka projektując i zabezpieczając projekt rygorem w postępowaniu. Projekt
wszakże i rygor wykształcają się dopiero w procedurze” 17.
Wyjaśnianie oraz potwierdzanie badanych zjawisk odbywa się za pomocą
eksperymentu. Jaki jest stosunek między eksperymentem i badaniem w nauce nowożytnej? Heidegger pisze, że nauka nowożytna (przyrodoznawstwo) „nie dzięki
eksperymentowi dopiero staje się badaniem – przeciwnie, eksperyment staje się
możliwy dopiero tam i tylko tam, gdzie poznanie przyrody przekształciło się w badanie” 18. Według niego, nauka starożytna i średniowieczna nie stanowi badania,
ponieważ nie stosuje eksperymentu. Ściślej mówiąc, eksperymentu badawczego.
Co jest jego istotą? Co go odróżnia od badania doświadczalnego Arystotelesa
i innych myślicieli antycznych? Eksperyment badawczy zawiera w sobie to coś,
czego brakuje w badaniach myślicieli antycznych i średniowiecznych, czyli hipotezę
określającą przebieg badania eksperymentalnego 19: „Przystąpić do eksperymentu
znaczy przedstawić warunek, zgodnie z którym można prześledzić określony układ
ruchu w konieczności jego przebiegu, a to znaczy – uczynić go z góry możliwym
do rachunkowego opanowania” 20.
Pojęcie eksploatacji nauki nowożytnej w ﬁlozoﬁi Heideggera, wiąże się ściśle z instytucjonalizacją nauki: „Badanie nie dlatego jednak jest eksploatacją, że
prace badawcze prowadzi się w zakładach naukowych; to zakłady te niezbędne są

16 Tamże, s. 66.
17 Heidegger M., Czas światoobrazu, wyd. cyt., s. 70.
18 Tamże, s. 71.
19 Problem hipotezy w nowożytnym naukowym badaniu prawie paralelnie analizuje również
Husserl w pracy Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. (Zob. Husserl E.,
Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, wyd. cyt., s. 45–46.)
20 Heidegger M., Czas światoobrazu, wyd. cyt., s. 71.
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dlatego, że nauka sama ma jako badanie charakter eksploatacji” 21. Instytucjonalizacja jako cecha nauki charakteryzuje się tym, że postęp ma pierwszeństwo przed
bytem (przyrodą i dziejami). Tu następuje chyba najciekawszy fragment wykładu
Czas światoobrazu, w którym Heidegger charakteryzuje współczesny proﬁl „badacza” i „badawczej pracy”: „Stąd też decydujący rozwój nowożytnej eksploatacyjności nauki urabia ludzi odmiennego pokroju. Znika uczony-erudyta. Zastępuje
go badacz, którego sprawą są przedsięwzięcia badawcze. One to właśnie, nie zaś
kultywowanie erudycji, nadają smak jego pracy. Badaczowi nie jest już potrzebna
domowa biblioteka. Ponadto jest stale w drodze. Rozprawia na sympozjach, uczy
się na kongresach. Uzależnia się od zamówień wydawców. Oni współdecydują teraz
o tym, jakie książki trzeba napisać Badacz sam z siebie dąży nieodparcie ku sferze
istoczenia się, w której przybiera postać technika w istotnym rozumieniu” 22. Stąd
– całkiem słusznie – Heidegger mógł napisać: „Dlatego badanie historyczne czy
archeologiczne, uprawiane instytucjonalnie, jest w sposób istotny bliższe odpowiednio zorganizowanemu badaniu ﬁzykalnemu niż jakiejś dyscyplinie z własnego
humanistycznego fakultetu” 23.
Właściwości nauki nowożytnej, określone przy pomocy pojęć badania, eksperymentu oraz eksploatacji, kierują nas ku jej początkom. Co zatem stanowi
zasadniczy punkt jej rozumienia? Heidegger zgadza się z Husserlem w tym, że
nowożytni postulowali badania matematyczne. Pojawia się jednak kolejne pytanie: co właściwie tutaj oznacza matematyka i to, co matematyczne? Heidegger
zwraca uwagę na fakt, że odpowiedź nie wywodzi się z samej matematyki. Dlaczego? Ponieważ „matematyka (...) sama jest tylko określonym wykształceniem
się tego, co matematyczne” 24. Heidegger w przeciwieństwie do Husserla, w obrębie ﬁlozoﬁi nowożytnej rozróżnia pojęcia matematyki oraz tego, co matematyczne.
Matematyka nie jest matematyczna (nie jest tym, co matematyczne) i odwrotnie.
Nauka nowożytna, według Heideggera, nie wiązała się z matematyką, a dopiero
nowy sposób stawiania pytań wykształcił nowożytną matematykę w sensie ścisłym. W centrum zainteresowania Heideggera pojawia się zatem to, co matematyczne, jednak okazuje się, że wyjaśnienie tego pojęcie nie jest wcale takie łatwe.
W pierwszej kolejności, zdaniem Heideggera, należy uchwycić właściwy sens tego,
co matematyczne, tak, że „zobaczymy, do czego przyporządkowali Grecy to, co
matematyczne, i od czego je w obrębie tego porządku odgraniczyli” 25.

21 Tamże, s. 73.
22 Tamże, s. 74.
23 Tamże.
24 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 66.
25 Tamże, s. 67.
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Z analizy zastosowania oraz określania wyrażenia tego, co matematyczne w ﬁlozoﬁi greckiej, Heidegger doszedł do konstatacji, że to, co matematyczne „dotyczy
rzeczy, mianowicie pod pewnym określonym względem. Wraz z pytaniem o to, co
matematyczne, poruszamy się w kręgu naszego pytania przewodniego: »Czym
jest rzecz?«. Pod jakim względem ujmowane są rzeczy, gdy ogląda się je i omawia
w sposób matematyczny?” 26 Heidegger wprawdzie potwierdza, że to, co matematyczne i liczby łączą się ze sobą, ale odrzuca tezę o ich wymienności. To, co
matematyczne – to nie liczby, a liczby – to nie to, co matematyczne. „Wcale
jednak” – pisze Heidegger – „nie jest tak, by istotę tego, co matematyczne, określało to, co liczbowe” 27. Jaki jest więc stosunek między tym, co matematyczne
a liczbami? Heidegger jest przekonany, że relacja ta nie polega na tym, że to, co
matematyczne jest tym, co liczbowe, ale na tym, że to, co liczbowe jest tym, co
matematyczne. „Czym jest samo to, co matematyczne, że coś takiego jak liczby
trzeba pojmować jako matematyczne, i przeważnie właśnie tak się je przedstawia?
Μάθησιc oznacza uczenie się; µαθήµατα – to, co wyuczane. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, pod tą nazwą pojmuje się rzeczy, o ile są one wyuczane. Uczenie się
jest swego rodzaju pobieraniem i przyswajaniem” 28.
Heidegger uważa to, co matematyczne za podstawową cechę nauki nowożytnej, zawartą w niej od samego początku. Przewaga tego, co matematyczne jest
według Heideggera zasadniczą cechą całej nowożytnej nauki i ﬁlozoﬁi. „To, co matematyczne – stwierdza Heidegger – jest tym, co jawne w rzeczach, czym zawsze
już się poruszamy, stosownie do doświadczenia ich w ogóle jako rzeczy i jako takich rzeczy. To, co matematyczne, jest owym podstawowym stanowiskiem wobec
rzeczy, w którym przedsiębierzemy je ze względu na to, jak co są nam one już
dane, muszą i powinny być dane. Zatem to, co matematyczne, jest podstawowym
założeniem wiedzy o rzeczach.” 29 Rozmyślenia o tym, co matematyczne doprowadziło Heideggera do następnego twierdzenia: „Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy,
nie może to znaczyć, że nauka ta (nowożytna matematyka, przyrodoznawstwo
– M. J., E. A.) pracowała z pomocą matematyki, lecz że w pewien sposób doszło do tego, iż dopiero zgodnie z nią musiała wystąpić matematyka w ściślejszym sensie” 30.
Heidegger chce uzyskać dostęp do metaﬁzycznego sensu tego, co matematyczne, by dokonać oceny jego znaczenia dla metaﬁzyki nowożytnej. Stawia pytania: Jaka nowa postawa jestestwa ludzkiego (Dasein) ujawnia się w dominacji tego,
26 Tamże, s. 68.
27 Heidegger M., Die Zeit des Weltbildes, wyd. cyt., s. 69.
28 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 68–69.
29 Tamże, s. 73.
30 Tamże.
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co matematyczne? Jak to, co matematyczne, czyli odpowiadające swemu właściwemu wewnętrznemu dążeniu, zmusza jestestwo (Dasein) do tego, by wkroczyć
w horyzont metaﬁzycznego ustanowienia samego siebie? Heidegger zajmuje się
przede wszystkim odpowiedzią na drugie pytanie. W średniowiecznej nauce obowiązywał prymat nie tego, co matematyczne, ale prawdy Kościoła i wiary, Pisma
oraz tradycji kościelnej. Tradycja ta spowodowała przede wszystkim to, że myślenie nie potraﬁło samo z siebie osiągnąć jakiegokolwiek niezależnego charakteru.
Negatywnym wynikiem projektu matematycznego jest zatem dla Heideggera nowożytne odrzucenie objawienia oraz tradycji. I dodaje: „W projekcie matematycznym tkwi nie tylko uwolnienie, lecz zarazem nowe doświadczenie i ukształtowanie
samej wolności, tzn. samodzielnie przyjętego związania (...). Zgodnie z tym wewnętrznym rysem, wyzwoleniem ku nowej wolności, to, co matematyczne, samo
z siebie zmusza do położenia własnej istoty jako podstawy samego siebie, a przeto
wszelkiej wiedzy” 31.
***
W Nowożytnym matematycznym przyrodoznawstwie rozpoczyna Heidegger
interpretację ﬁlozoﬁi Kartezjusza od odrzucenia „tradycyjnej opowieści” o jego ﬁlozoﬁi, którą uważa za fałszywą: „Ta historia o Kartezjuszu, który przybył, wątpił,
a tym samym stał się subiektywistą i w ten sposób ugruntował teorię poznania,
daje wprawdzie obiegowy obraz, jest jednak co najwyżej kiepską opowieścią – nie
zaś dziejami, w których uwidocznia się ruch bycia” 32. Heideggerowi chodzi o znalezienie takiej historii, w której ukazuje się ruch bycia. Szuka go między innymi
w książce Kartezjusza Medytacje o ﬁlozoﬁi pierwszej. W nawiązaniu do Arystotelowskiego ujęcia prima philosophia, którą interpretuje jako szukanie odpowiedzi
na pytanie: czym jest bycie bytu?, twierdzi, że Medytacje o ﬁlozoﬁi pierwszej
nie zawierają żadnej teorii poznania. Heidegger nie byłby sobą, gdyby nie dodał:
„W tytule jego głównego dzieła zaznaczają się dwie kwestie: spór z tradycją i wola
podjęcia na nowo pytania o bycie bytu, o rzeczowość rzeczy, o »substancje«” 33.
W tym fragmencie Heidegger pokazuje, że Kartezjusz chciał odnowić pytanie o bycie bytu. Z całą pewnością jednak Kartezjusz nie posiadał takiej ambicji (woli).
Tutaj znów potwierdza się pierwotne ontologiczne nastawienie Heideggera w interpretacji historyczno-myślowego dziedzictwa Zachodu.
Heidegger zapewne ma rację mówiąc, że Kartezjusz podejmuje reﬂeksję nad
tym, co matematyczne. Według niego jest to jednoczesne „zamyślenie” się nad me31 Tamże, s. 91.
32 Tamże, s. 93.
33 Tamże, s. 93–94.
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taﬁzyką, co tym samym określa główne ﬁlozoﬁczne cele Kartezjusza: reﬂeksja nad
naturą matematyki i tego, co matematyczne jest pokrewne z rozważaniami nad
metaﬁzyką. Albo inaczej: ﬁlozoﬁczne idee Kartezjusza nie zrodziłyby się, gdyby ich
autor dokładnie nie zbadał obszaru matematyki i tego, co matematyczne: „Przede
wszystkim właśnie owo równie źródłowe podążanie w kierunku ugruntowania tego,
co matematyczne, i w stronę namysłu nad metaﬁzyką charakteryzowało jego podstawowe stanowisko ﬁlozoﬁczne” 34. Heidegger trafnie odczytuje stanowisko ﬁlozoﬁczne Kartezjusza: każdy, kto postarał się na podstawie źródeł zrozumieć dzieło
Kartezjusza, musi to docenić 35. Podstawowe ﬁlozoﬁczne tezy Kartezjusza możemy
według Heideggera wyraźnie dostrzec w jego dziele Reguły kierowania umysłem.
Analiza Reguł Kartezjusza stanowi najważniejszą część tekstu Heideggera
Nowożytne matematyczne przyrodoznawstwo. Badanie ﬁlozoﬁi francuskiego myśliciela stanowi tu wyraźne przesunięcie w porównaniu z badaniem teoretycznym
podjętym w książce Bycie i czas. Podczas, gdy w najbardziej znanym dziele Heideggera za kluczową kwestię ﬁlozoﬁi Kartezjusza uznaje się analizę res extensa,
to w Nowożytnym matematycznym przyrodoznawstwie najważniejszy jest obraz
Kartezjusza – metodologa. Heidegger nie zajmuje się już analizą światowości
świata, ale decydującym obszarem jego rozważań jest teraz Kartezjańskie poszukiwanie niewątpliwej pewności jako problemu metodologicznego. Od analizy
światowości dochodzi więc Heidegger do kwestii metaﬁzyki podmiotowości.
Początkowo interesuje go to, w jaki sposób doszło do wytworzenia się (podstawowej) matematyczno-metaﬁzycznej pozycji Kartezjusza. Kartezjańska matematyczno-metaﬁzyczna tendencja ujawnia się w pojęciu „reguły”. Tendencja ta opera
się na tym, że Kartezjusz „na drodze namysłu nad istotą matematyki (...) podejmuje myśl o scientia universalis, jednej i miarodajnej nauce, ku której wszystko się
zwraca i na którą wszystko się nastawia” 36. Według Heideggera wczesne dzieło
Kartezjusza ważne jest przede wszystkim dlatego, że jest w nim wyrażone nowożytne pojęcie nauki. Uzasadnienie tego stanowiska Heidegger formułuje bardzo
trafnie: „Tylko ten, kto rzeczywiście i długo przemyśliwał tę niezwykle bezbarwną
rozprawę, aż po najdalsze, najbardziej chłodne zakątki, będzie mógł założyć, że
ma jakieś pojęcie o tym, co dzieje się w nauce nowożytnej” 37. Heidegger ostrzega
nas, iż na drodze głębokiego zanurzenia się w zagadnienia Reguł kierowania umysłem uzyskujemy nie tylko poznanie czy raczej przeczucie tego, co rozgrywa się

34 Tamże, s. 94.
35 Zob. Leško V., M. Heidegger a novoveká matematická prı́rodoveda, w: Veda vo ﬁlozoﬁckej

reﬂexii I, ed. O. Sisáková, Vydavatel’stvo PU, Prešov 2000, s. 75.
36 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 94.
37 Tamże, s. 95.
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w nauce nowożytnej, ale możemy dojść do przełomowego punktu w historii ludzkiego myślenia – jedności początku nowożytnej nauki i nowożytnej ﬁlozoﬁi. Jeżeli
zwrócimy uwagę na reguły III., IV. i V., to podstawowa tendencja myślenia nowożytnego musi rzucić się w oczy.
Heideggerowskie badanie tych trzech reguł jest zamyśleniem się nad relacją
między prawdą i metodą, za pomocą której możemy dojść do prawdziwego poznania. Heidegger odrzuca klasyﬁkację metody jako trywialności w tym sensie, iż
każda nauka musi również mieć swoją metodę. Jest przekonany, że w tym miejscu,
a zwłaszcza w regule IV., zarysowane jest „że metoda, tzn. sposób, w jaki znajdujemy się w ogóle poza rzeczami (...), z góry rozstrzyga, co możemy wytropić w rzeczach w kwestii prawdy. Metoda nie jest jedną z części wyposażenia nauki, lecz
jej podstawowym składnikiem, na podstawie którego określa się przede wszystkim, co może stać się przedmiotem i jak staje się to przedmiotem” 38. Heideggera interesuje fakt, jak owo zamyślenie się nad tym, co matematyczne wpłynęło
na odrzucenie metaﬁzyki tradycyjnej. Dochodzi do wniosku, że do natury tego,
co matematyczne należy „to, co aksjomatyczne, ustanowienie zasad, na których
w drodze rozumowego wnioskowania opiera się cała reszta” 39. To, co matematyczne, jeśli ma uzasadniać oraz wytwarzać wszelką wiedzę, wymaga więc ustalenie ważnych aksjomatów. Co zatem powinny spełniać te aksjomaty? Po pierwsze,
powinny być zupełnie pierwsze, w sobie zrozumiałe, oczywiste, ponieważ ta pewność współdecyduje o ich prawdziwości. Po drugie, najwyższe aksjomaty powinny
z góry ustalać – tutaj Heidegger wychodzi poza kartezjańską pozycję – czym jest
byt w ogóle, co i w jaki sposób istnieje, co to znaczy być oraz jak określa się
rzeczowość rzeczy.
To, co matematyczne powinno ustalać i określać jakiekolwiek bycie, nie tylko
bycie res extensa. Bycie rzeczy rozciągłych jest w ﬁlozoﬁi Kartezjusza sprawą tego,
co matematyczne. W Medytacji piątej francuski ﬁlozof pisze, że rzeczy materialne
mogą istnieć „o tyle, o ile podpadają one pod dowody geometrów” 40. Rzeczy
materialne może „nie są (...) całkowicie takie, jakimi spostrzegamy je poprzez
zmysły, bo wiele czynników sprawia, że doświadczenie zmysłowe jest bardzo niejasne i mętne, ale też należy przyznać przynajmniej tyle, że wszystko, co w nich
poznałem jasno i dokładnie, to znaczy wszystko, mówiąc ogólnie, co należy do
przedmiotu czystej geometrii, znajduje się w nich naprawdę” 41. Ale gdy Kartezjusz chce poznać samego siebie to stwierdza: „ jestem czymś, co myśli, to znaczy
38 Tamże.
39 Tamże, s. 96.
40 Kartezjusz, Medytacje o ﬁlozoﬁi pierwszej, tłum. J. Hartmann, Wydawnictwo Zielona Sowa,

Kraków 2004, s. 80.
41 Tamże, s. 88.
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wątpi, twierdzi, przeczy, co wie niewiele, a wiele nie wie, co kocha, nienawidzi,
czegoś pragnie, czegoś nie chce, co wreszcie wyobraża sobie coś i odczuwa” 42.
Jednością res cogitans i res extensa jest więc rzecz czująca. Jak jednak to, co matematyczne i aksjomatyczne może określać to, co czujące? To kolejny przykład
heideggerowskiego czytania ﬁlozoﬁi Descartesa.
Wskazówką do określenia rzeczowości rzeczy, pisze Heidegger, jest w ﬁlozoﬁi
Kartezjusza – podobnie jak w dotychczasowej tradycji – zdanie. Zdanie to nie
może być dowolne, lecz „musi samo – i właśnie ono – stać na swojej podstawie.
Musi być zdaniem podstawowym, zasadą jako taką” 43. To zdanie nie zawiera tego,
o czym samo mówi: „To co podlegle [Unterliegende], musi jako takie samo wyłonić
się dopiero z tego źródłowego zdania i zostać w nim osadzone. Tylko w ten sposób
subiectum jest fundamentum absolutum, czymś w sposób czysty ustanowionym na
podstawie zdania jako takiego, tego, co matematyczne jako takie, jest podłożem,
bazą i jako takie fundamentum absolutum jest zarazem inconcussum, a przeto
czymś niepowątpiewalnym, po prostu pewnym” 44.
Dlatego Heidegger zwraca uwagę na fakt, że zdania cogito ergo sum nie wolno
uważać za wniosek, a racje, które przedstawia, stanowią połączenie twierdzeń samego Kartezjusza oraz jego własnych eksperymentów językowych. Choć sam Kartezjusz przypomina, że nie wysuwa żadnego wniosku, to według Heideggera sum
„nie jest wnioskiem wyprowadzonym z myślenia, lecz na odwrót: jego podstawą,
fundamentum. W istocie ustanawiania tkwi zdanie: ja stanowię, ja twierdzę; zdanie to nie kieruje się na to, co uprzednio dane, lecz tylko samo daje sobie to,
co w nim tkwi. Tkwi w nim: ja twierdzę; ja jestem tym, który twierdzi i myśli. Osobliwością tego zdania jest, że najpierw ustanawia ono to, o czym orzeka,
subiectum” 45.
Nacisk Heideggera na sum stanowi zarzut nie tylko w kierunku Kartezjusza,
ale także Husserla, Diltheya, Schelera i innych. Ci ﬁlozofowie, łącznie z Kartezjuszem, akcentowali w zdaniu cogito ergo sum tylko cogito. Zadają pytania o cogito
a nie o sum. Heidegger przesuwa akcent z sum na analizę wzajemnego związku
między cogito a sum. Zdanie to wyraża nie tylko to, iż ja, które kładę, jestem, ale
że moje układanie decyduje o rzeczywistości wszystkiego tego, co jest układane,
tj. o jego byciu jako bytu. W taki oto sposób myślenie Heideggera zasadniczo
różni się od myślenia Husserla. „Zamiast oczywistej przesłanki bycia jako danego
bycia, które tkwi w fundamentach transcendentalnego epoché, zadane jest pyta-

42 Tamże, s. 48.
43 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 96.
44 Tamże, s. 97a.
45 Tamże, s. 98.
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nie o sens bycia. W pytaniu o bycie wszelkie zapytywanie osiąga punkt szczytowy
i osiąga swój ostateczny cel” 46.
Dopiero radykalizacja tego, co matematyczne i tego, co aksjomatyczne, według Heideggera spowodowała, że ego zyskuje charakter tego, co jest już zawsze
uprzednio obecnym bytem. „Owo Ja, podniesione na gruncie tego, co matematyczne, do rangi wyróżnionego subiectum, nie jest – zgodnie ze swoim sensem
– w ogóle niczym »subiektywnym« w rodzaju przypadkowej własności tego oto
poszczególnego człowieka. Dopiero wówczas ten wyróżniony w »ja myślę« podmiot, Ja, uchodzi za subiektywistyczny, gdy jego istota nie jest już pojmowana,
tzn. określana na gruncie swego pochodzenia od bycia” 47.
Heidegger zamyśla się również nad zmianą znaczenia pojęcia podmiotu w ﬁlozoﬁi Kartezjusza a jednocześnie uchwytuje nową pozycję, którą zajmuje (Kartezjańskie) empiryczno-psychologiczne ja, stojące naprzeciw przedmiotowej rzeczywistości. Jak konstatuje Heidegger, przed Kartezjuszem za podmiot uważano
każdą pojawiającą się rzecz, podczas gdy w jego ﬁlozoﬁi ja-podmiot uzyskuje
charakter poznającej świadomości. Zakończenie rozważań Heideggera o zmianie
znaczenia słowa „podmiot” jest przykładem par excellence heideggerowskiego odczytania materiału historyczno-ﬁlozoﬁcznego. Rzecz jest dla niego tym, w stosunku do czego pozostałe rzeczy się określają. Rzecz jest także tym, co istnieje
jako inne i w ogóle może istnieć dzięki podmiotowi stojącemu naprzeciw niego:
„To odwrócenie znaczeń słów subiectum i obiectum nie jest wyłącznie kwestią użycia języka; jest ono radykalną zmianą bytowania, tzn. prześwitu bycia bytu, na
gruncie panowania tego, co matematyczne. Jest ono z konieczności ukrytym pospolitemu widzeniu odcinkiem drogi właściwych dziejów, które zawsze są dziejami
jawności bycia – albo zupełnie niczym” 48.
***
Kartezjusz nie jest dla Heideggera ani jedynym, ani najważniejszym ﬁlozofem nowożytnym. Właściwym założycielem i twórcą (w ﬁlozoﬁi nowożytnej dokładnie opracowanej i rozwiniętej) metaﬁzyki podmiotowości jest Gottfried Wilhelm Leibniz. Heidegger jednoznacznie stwierdza: „Musimy jedynie uwzględnić
to, że metaﬁzyka subiektywności w rozstrzygający sposób rozpoczyna się dopiero
wraz z metaﬁzyką Leibniza. Każdy byt jest subiectum, monadą. Każdy byt jest
jednak również obiectum, przedmiotem, określonym przez subiectum. Subiektywność sprawia, że bytość bytu staje się dwuznaczna. Bycie oznacza przedmiotowość
46 Michňák K., Ke kritice antropologismu ve ﬁlosoﬁi a teologii, Svoboda, Praha 1969, s. 174.
47 Heidegger M., Pytanie o rzecz, wyd. cyt., s. 98.
48 Tamże, s. 99.
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a zarazem rzeczywistość. Jedno wspiera drugie, oba do siebie przynależą. Istotą
rzeczywistość jest działalność (vis); istotą przedmiotowości jako przed-stawioności
jest widoczność (Êδέα). Leibnizjańska wykładnia subiectum rozumianego jako vis
primitiva activa (aktywność) pozostawać ma w stosunku znoszenia do średniowiecznego potentia i actus, w ten sposób oczywiście, że vis nie ma być ani potentia ani actus, tylko ich pierwotną jednością – jako jedność perceptio i appetitus.
Rozróżnienie potentia i actus odwołuje się do wcześniejszego Arystotelesowskiego
rozróżnienia δύναµιc i âνέργεια. Ponadto Leibniz sam wielokrotnie wskazywał na
związek między vis primitiva activa a Arystotelesowską »entelechią«” 49.
Uświadomienie sobie tego, pozwala w wielu przypadkach skorygować pierwotną Heideggerowską interpretację ﬁlozoﬁi Kartezjusza (z połowy lat trzydziestych XX wieku) odnoszącą się do faktu ufundowania przez niego metaﬁzyki podmiotowości. Cogito ergo sum Kartezjusza samo w sobie nie stanowi jeszcze o powstaniu metaﬁzyki podmiotowości. Kartezjusz wprawdzie odkrył ego sum, ego existo jako pewny punkt wyjścia ﬁlozofowania nowożytnego, ale dopiero na gruncie
niemieckiego idealizmu transcendentalnego może pojawić się rzeczywiste Ja jako
podmiot. Ostatecznie, potwierdza to sam Heidegger: „Dzięki Leibnizowi wszelki
byt staje się »podmiotopodobny«, tzn. przedstawiająco-pożądający, a tym samym
aktywny” 50. Metaﬁzyka Leibniza wpłynęła zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na niemiecki humanizm (Goethe) i idealizm (Schelling, Hegel) na tyle, na
ile ów idealizm rozumiany jest jako synteza podmiotu transcendentalnego (Kant)
i myśli leibniziańskiej. Ale to jest już problem, który bezpośrednio nie dotyczy
Heideggerowskiej recepcji Kartezjusza.

Summary
Heidegger’s analysis of modern science and especially Descartes’ philosophy drawn in 1930s represents a signiﬁcant shift contrary to the theoretical
research in his work called Being and Time. While the main problem in the
most signiﬁcant Heidegger’s work is the analysis of res extensa in Descartes’
philosophy, later in Modern Mathematical Natural Science and in Age of the
World Picture the main problem turns to be a picture of Descartes as a methodologist. By this theoretical research Heidegger tends to lead us to the
knowledge that only by deep immersion into the problems of The principle of

49 Heidegger M., Nietzsche..., wyd. cyt., s. 226–227.
50 Tamże, s. 227.
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Reason we can gain the knowledge or the intuition of what happens in modern science. Here we also can reach the turning-point of the history of human
thinking – the unity of modern science and modern philosophy.
Heidegger’s analysis of the famous Descartes’ quote cogito ergo sum leads
to the conclusion that sum is not a result of thinking but vice versa it is
a fundament, fundamentum. According to him this sentence includes the fact
that it is I who put. I am the one who puts and thinks. This sentense is special
because what it talks about – subiectum – is the one who puts. According to
Heidegger the utterance expresses not only the fact that I, the one who puts,
am but also that my putting decides about the reality of everyone putting, which
means of his/her Being as being.
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EGZYSTENCJALIZM JAKO FILOZOFIA PODMIOTU1

Omówienie głównych założeń egzystencjalizmu nie jest proste, bowiem koncentruje się on na jednostkowym wymiarze ludzkiego istnienia i nie ma charakteru
1 Ten aspekt egzystencjalizmu podkreśla Leszek Kołakowski w szkicu Filozoﬁa egzystencji
i porażka egzystencji, w którym konstatuje on: „Filozoﬁa egzystencjalna miała być próbą restytucji podmiotu po przezwyciężeniu subiektywizmu minionej epoki; miała wyciągnąć z wszystkich
nieudanych przedsięwzięć empirystów, fenomenologów, psychoanalityków. Miała przyjąć husserlowską ideę »powrotu do rzeczy samych«, jednakże rezygnując z redukcji transcendentalnej,
która miast umożliwić ów powrót, odcięła ku niemu drogę swoim radykalizmem subiektywistycznym. Miała zarazem podjąć wartości husserlowskiego anty-psychologizmu i zrekonstruować
świat osobowy, nie odwołując się do jego »psychiczności«, a zarazem odróżniając go bezwzględnie od świata »rzeczy« – zarówno dusz, jak ciał ﬁzycznych. (...) Jednostka ukonstytuowana jest
przez ruch świadomości ku sobie zwróconej, a ruch ten nie może być nijak z zewnątrz uchwytny
ani opisany, skoro każdy opis, mocą samej natury języka, ujmuje tylko przedmiotową stronę
egzystencji, a więc to właśnie, co jest tylko jej rzeczową manifestacją, nie zaś jej życie realne.
Nie ma, w ścisłym sensie, dwóch jednostek ludzkich, ponieważ operacja sumująca, która by
miała je ująć jako »dwie« właśnie, musi zakładać subsumpcję obu pod pewien gatunek czy
też ze względu na pewien zespół własności potraktować je jako »podobne«; tym samym sumowanie zakłada, że traktuje się indywiduum ludzkie jako »światowy« obiekt, pomijając to, co
go tworzy jako egzystencję i co zarazem jest nieuchwytne dla myśli dyskursywnej. Uświadomić
sobie własną niesprowadzalność do rzeczowego bytu, to osiągnąć realne życie »jednostkowe«,
przezwyciężyć pokusę identyﬁkacji z bezosobowymi, anonimowymi formami bytu” (L. Kołakowski, Filozoﬁa egzystencji i porażka egzystencji, w: Filozoﬁa egzystencjalna, red. L. Kołakowski,
K. Pomian, Warszawa 1965, s. 12–13). Egzystencjalizm jako ﬁlozoﬁę koncentrującą się na sposobie przeżywania istnienia przez podmiot postrzega także Adam Stanowski: „Chcąc najogólniej
tę problematykę [pism egzystencjalistów – D. B.] określić, trzeba stwierdzić na wstępie, że posiada ona charakter wybitnie humanistyczny, koncentruje się wokół spraw człowieka. Od czasów
zwrócenia się soﬁstów i Sokratesa od zagadnień przyrody – dominujących w pierwszym okresie myśli greckiej – ku sprawom człowieka nie było chyba w dziejach ﬁlozoﬁi europejskiej tak
zdecydowanego odejścia od wszystkiego, co nie wiąże się bezpośrednio z człowiekiem. (...) Egzystencjaliści, czyniąc zasadniczym przedmiotem swoich rozważań egzystencję, mają na myśli
nie istnienie w ogóle, ale istnienie człowieka, właściwy mu sposób istnienia. Chodzi tu zresztą
nie tyle o to, jak naprawdę, w rzeczywistości istnieje człowiek, ale o to, jak on to swoje istnienie
przeżywa, jak mu się ono jawi. Mamy tu więc do czynienia nie tyle z antropologią ﬁlozoﬁczną,
z metaﬁzyczną koncepcją człowieka, ile z fenomenologią istnienia ludzkiego, z próbą opisu fenomenologicznego postaw ludzkich, stosunku człowieka do swojego istnienia, do sposobu, w jaki
istnieje, i do tego, co istnieje obok niego” (A. Stanowski, Egzystencjalizm, w: „Znak” 1958,
nr 48, s. 688).
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spójnego systemu ﬁlozoﬁcznego, który dałoby się scharakteryzować jak na przykład poglądy Platona czy Leibniza. Dodatkową trudność stwarza to, iż koncepcje
egzystencjalistów często ewoluowały, ulegały modyﬁkacjom, jak na przykład myśl
Marcela, Sartre’a czy Camusa oraz zazwyczaj były wyrażane obrazowym, zmetaforyzowanym językiem literatury 2. Egzystencjalizm to ﬁlozoﬁa podmiotu mająca charakter antynaturalistyczny, antypozytywistyczny i antyracjonalistyczny,
która koncentruje się na konkretnym ludzkim bycie zawsze doświadczanym przez
jednostkę subiektywnie, wewnętrznie, na zagadnieniach związanych z wolnością,
samotnością i skończonością człowieka w świecie, problemach ujmowanych w kategoriach dramatyzmu ludzkiego istnienia. W egzystencjalizmie XX-wiecznym wyróżnia się dwa nurty: teistyczny i ateistyczny 3. Do pierwszego zaliczani bywają
tacy myśliciele jak Jaspers, Bierdiajew, Szestow, Marcel, do drugiego: Sartre,
Camus i niekiedy Heidegger. Wydaje się, że jednym z głównych źródeł egzystencjalizmu jest zwątpienie w racjonalność istoty ludzkiej – fundament starogreckiej,
w ogóle europejskiej, antropologii. Zwątpienie to – mające korzenie już w ﬁlozoﬁi
antycznej – zrodziło sceptycyzm wobec możliwości poznawczych człowieka, wobec jego zdolności do racjonalnego wyjaśnienia zjawisk rzeczywistości pojmowanej
w kategoriach logosu. To z kolei powodowało niepokój egzystencjalny wynikający
z niemożności zaspokojenia znamiennej dla istoty ludzkiej potrzeby zrozumienia
całościowego i ostatecznego porządku rzeczy, a szczególnie sensu skończonego człowieczego istnienia. Świadomość ograniczeń poznawczych człowieka i wynikająca
stąd niemożność zrozumienia świata poddanego prawu nieuchronnego przemijania
potęgowały lęk przed nieuniknioną śmiercią i rodziły przekonanie o marności tego,
co doczesne. Tak – już w antyku – kształtowała się świadomość tragizmu ludzkiego
losu, który zaczynał się jawić w kategoriach wanitatywnych, jako zmierzanie ku
śmierci. Niepokoje egzystencjalne ulegały i ulegają nasileniu w momentach utraty
przez jednostkę lub zbiorowość poczucia bezpieczeństwa w świecie wskutek wojen,
rozpadu systemów politycznych, ekonomicznych czy aksjologiczno-religijnych, ale

2 „Egzystencjalizm jako kierunek myśli współczesnej nie jest systematycznym wykładem określonych poglądów ﬁlozoﬁcznych i społecznych, lecz konglomeratem różnych motywów ﬁlozoﬁcznych i literackich – stanowi to powód wielorakich interpretacji samej zawartości pojęciowej tego
kierunku. Operacje mające na celu usystematyzowanie doktryny, zamknięcie jej w granicach
określonych działów ﬁlozoﬁi: ontologii, teorii poznania, etyki, aksjologii, estetyki – przekształcają się z miejsca w czynności typu kreatorskiego. Kreuje się mianowicie system, który de facto
nie istnieje, choć jego wątki rozrzucone są w pismach ﬁlozofów egzystencjalistów. Przy czym operacje takie są nieuniknione i konieczne, jeśli się chce dać immanentną analizę kierunku, określić
różnice zachodzące między jego poszczególnymi przedstawicielami, wyznaczyć nurty itd. Jest to
wszak czynność wstępna, bez której nie sposób nawet przejść do kolejnych etapów działalności
krytycznej: do określenia genezy społecznej i funkcji danej ﬁlozoﬁi”; J. Kossak, Egzystencjalizm
w ﬁlozoﬁi i literaturze, Warszawa 1976, s. 39–40.
3 Zob. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. 11, Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm, tłum.
B. Chwedeńczuk, Warszawa 2007, s. 109.
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także na skutek jednostkowych traumatycznych doświadczeń jak zagrożenie śmiercią własną, bliskiej osoby, wykluczenie społeczne. Tak było na przykład w czasach
hellenistycznych, gdy wskutek podbojów Aleksandra Wielkiego powstała, a później rozpadła się wielokulturowa, pluralistyczna monarchia, w której przenikały
się światopoglądy i systemy wartości. Upadek tego imperium dowiódł, iż nie da się
znaleźć trwałego egzystencjalnego oparcia w zróżnicowanym i wariabilnym świecie
doczesnym, że winno się szukać ostoi w swym życiu wewnętrznym, w uniezależnieniu się od świata zewnętrznego, w idei autarkii, co radzili już cynicy i stoicy. Za
jednego z odległych antenatów egzystencjalizmu można uznać Marka Aureliusza,
który w swych Rozmyślaniach charakteryzował byt ludzki jako krótki i kruchy,
człowieka zaś jako istotę nieokreśloną, płynną, mającą ograniczone możliwości
percepcji zmysłowej i racjonalnej, a jednocześnie pragnącą zrozumieć całościowy
sens istnienia. Aby podkreślić dramatyzm ludzkiej kondycji i obrazowo przedstawić wewnętrzne, egzystencjalne zmagania człowieka, Marek Aureliusz sięgnął po
pojawiający się w literaturze i ﬁlozoﬁi motyw życia jako walki z przeciwnościami
losu i słabościami ludzkiej natury 4. Rzymski ﬁlozof w swych reﬂeksjach o kondycji ludzkiej wykorzystał też popularny w kulturze europejskiej topos życia teatru
przedstawiający człowieka jako aktora na scenie świata, który, by doświadczyć
ataraksji, powinien zaakceptować – jak radził Epiktet – przydzieloną mu przez
reżysera spektaklu życiową rolę 5. Marek Aureliusz szukał dla niestałego świata
ﬁzycznego uzasadnienia w jakiejś sile metaﬁzycznej pozwalającej kruchemu człowiekowi zachować wiarę w racjonalny, a więc sensowny ład kosmosu. Tą siłą był
dla niego rozumny Bóg-reżyser, który człowiekowi-aktorowi, zatem bytowi niesamodzielnemu, wyznacza określone role życiowe. Za odległego prekursora egzystencjalizmu można także uznać Pascala, myśliciela przedstawiającego człowieka jako
»myślącą trzcinę«, istotę dramatycznie rozdartą między swą skończonością a pragnieniem nieskończoności, mającą świadomość swej nędzy i wielkości w naturze.
Istotę, u której istnienie w przemijającym świecie budzi trwogę. Pascal akcentuje,
iż pojmowany antynomicznie, empirycznie, indywidualny i skończony byt ludzki

4 „Długość życia ludzkiego – to punkcik, istota – płynna, spostrzeganie – niejasne, zespół całego ciała – to zgnilizna, dusza – wir, los – to zagadka, sława – rzecz niepewna. Krótko mówiąc,
wszystko, co związane z ciałem, to rzeka, co z duszą, to sen i mara. Życie – to wojna i przystanek
chwilowy w podróży, wspomnieniem pośmiertnym – zapomnienie”; Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1984, s. 18.
5 Koncepcja człowieka – aktora na scenie życia – pojawia się później w różnych znaczeniach
u Bierdiajewa, Nietzschego i Camusa. „Człowiek zawsze jest teatralny na planie społecznym.
W teatralności naśladuje to, co jest przyjęte w danej sytuacji społecznej. Człowiek z trudem
dostaje się do własnego „ ja”, jeśli za bardzo wszedł w swoją rolę. W tym sensie teatralność jest
jedną z dróg obiektywizacji. Człowiek żyje w wielu światach i gra w nich różne role, w różny
sposób siebie obiektywizuje”; M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozoﬁa samotności
i wspólnoty, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 56.
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bez Boga byłby absurdalny, bezsensowny, dlatego człowiek, aby się dopełnić i spełnić, musi wykroczyć poza temporalny świat ﬁzyczny, ku wiecznie istniejącemu
Stwórcy. Autonomicznie pojmowany rozum ludzki i zmysły człowieka – zdaniem
Pascala – są bezradne wobec spraw ostatecznych i fundamentalnych problemów
egzystencjalnych – pytań o racje ludzkiego istnienia, dlatego »porządek rozumu«
trzeba dopełnić »porządkiem serca«, czyli wiarą w Boga. Autor Myśli podkreślał
niewystarczalność gloryﬁkowanych przez Kartezjusza narzędzi zmatematyzowanego naukowego poznania i kategorii pojęciowych w szukaniu odpowiedzi na pytanie o ostateczny cel ludzkiej egzystencji 6. Człowiek zatem u wspomnianych wyżej
ﬁlozofów to byt tragiczny, wewnętrznie rozdarty, samotny, niepewny, zagubiony
w świecie, pragnący zrozumienia siebie i całościowego sensu, szukający ratunku
przed egzystencjalną rozpaczą w sile mogącej transcendować myśli i w wierze
w Boga, którego istnienie uzasadniałoby w kategoriach metaﬁzycznych porządek
ﬁzycznego świata, nadawałoby mu ostateczny sens i cel.
Egzystencjalizm jako nurt ﬁlozoﬁczny ma korzenie religijne, chrześcijańskie,
jego teistyczny odłam jest pierwotny w stosunku do ateistycznego. Stwierdził to
jasno Bierdiajew 7, a później przekonująco uzasadnił między innymi Tymon Terlecki w swej prekursorskiej pracy Egzystencjalizm chrześcijański wydanej po raz
pierwszy w 1957 roku w Londynie, w której wskazał fundamentalne różnice dotyczące wizji świata i człowieka w egzystencjalizmie teistycznym i laickim. Główne
założenia egzystencjalizmu teistycznego – poza Kierkegaardem 8 – sformułowali

6 Pascal od młodych lat był zafascynowany ﬁzyką i matematyką, lecz nie dały mu one odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące racji ludzkiego bycia, dlatego zaczął szukać ich
w wierze w Boga, w założeniu, że Stwórca istnieje, a wiara jest dla człowieka po prostu – w sensie egzystencjalnym – opłacalna. Zanegował zatem Kartezjański model poznania naukowego,
którego podstawą miała być matematyka, gdyż tylko ona miałaby dawać wiedzę pewną.
7 „Filozoﬁa egzystencjalistyczna jest ﬁlozoﬁą chrześcijańską. Bogoczłowieczą. Nie istnieje dla
niej nic ważniejszego niż Prawda, ale Prawda nie jest obiektywizacją. Prawda nie jest wchodzeniem przedmiotów w nas, Prawda zakłada aktywność ludzkiego ducha, poznanie prawdy zależy
od stopnia wspólnoty ludzi, od wspólnoty w Duchu”; M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji...,
wyd. cyt., s. 110.
8 Kierkegaarda uznaje się za XIX-wiecznego prekursora egzystencjalizmu. Nie będę dokładnie
omawiała jego poglądów, tylko zasygnalizuję tu kilka wątków myśli Duńczyka. Kierkegaard to
ﬁlozof romantyczny i zgodnie z romantyczną antropologią akcentował on indywidualny, osobisty
wymiar ludzkiego istnienia, polemizując z Heglem, który w swej dialektyce dziejów właściwie
wyeliminował podmiot ludzki. Kierkegaard podkreśla w swych reﬂeksjach antropologicznych
dylematy człowieka związane z pytaniami o istnienie Boga i jego dobroć. Wiara dla autora Albo-albo jest doświadczeniem paradoksalnym, bardzo osobistym, niedającym się zracjonalizować,
wymagającym rezygnacji z troski o sprawy codzienne. „Nieskończona rezygnacja jest ostatnim
stadium poprzedzającym wiarę, kto nie przeszedł przez ten wysiłek, nie może posiąść wiary; dopiero w nieskończonej rezygnacji staje się dla mnie jasna wieczna wartość mojej istoty i wtedy
dopiero może być mowa o ogarnięciu świata siła wiary” – napisał Kierkegaard (S. Kierkegaard,
Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981, s. 55). Rezygnacja
z doczesności pozwala – zdaniem Kierkegaarda – zyskać dzięki wierze wieczność, transcendować poza temporalne, empiryczne istnienie ludzkie. Egzystencja dla wrażliwych jednostek jest
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w pierwszej połowie XX wieku przede wszystkim Karl Jaspers, Mikołaj Bierdiajew, Lew Szestow oraz Gabriel Marcel 9. Bierdiajew w Nowym Średniowieczu
wyraził katastroﬁczne przekonanie o głębokim kryzysie cywilizacji europejskiej,
kryzysie, który rozpoczął się już w dobie Odrodzenia, bowiem humanizm renesansowy przyczynił się do spłycenia duchowości ludzkiej, zainicjował proces odrywania jej od chrześcijańskich korzeni. Stopniowa laicyzacja kultury doprowadziła
w końcu do tego, że człowiek z bytu duchowego stał się abstrakcyjnym »samotnym
atomem« w anonimowym społecznym kolektywie zdeterminowanym przez prawa
natury i reguły życia społecznego. „Jesteśmy świadkami barbaryzacji świata europejskiego. Po wyraﬁnowanej dekadencji, cechującej apogeum europejskiej kultury,
następuje inwazja barbarzyństwa” – konstatuje katastroﬁcznie Bierdiajew 10. Aby
proces duchowego upadku człowieka i kultury zatrzymać, rosyjski myśliciel postuluje podjęcie działań mających odrodzić duchowość Europy, sugeruje wdrożenie
w życie idei »nowego średniowiecza«. Dzięki niej – zdaniem Bierdiajewa – możliwe
byłoby stworzenie prawdziwej, opartej na religijnych, duchowych fundamentach,
wspólnoty ludzkiej, a to pozwoliłoby przezwyciężyć odwieczny ludzki lęk przed samotnością i skończonością człowieczego życia. Idea »nowego średniowiecza« mia
la być remedium na postępujący proces alienacji człowieka w zlaicyzowanym, zracjonalizowanym, pozbawionym transcendencji świecie, któremu brakuje całościowego sensu. Średniowiecze w rozumieniu Bierdiajewa to przede wszystkim epoka
religijna, okres pogłębionej duchowości, kultury skierowanej na transcendencję,
której głównym celem było rozwiązywanie problemów związanych z ludzkim istnieniem 11. „W jakiej postaci wyobrażamy sobie nowe Średniowiecze? Łatwiej jest
uchwycić cechy negatywne niż pozytywne. Jest to przede wszystkim (...) koniec
humanizmu, indywidualizmu, formalnego liberalizmu kultury czasów nowożytnych i początek nowej kolektywnej epoki religijnej, w której powinno ujawnić się

według Duńczyka „szarpaniną bytu”(tamże, s. 66), gdyż odczuwają one samotność, trwogę, wewnętrzne antynomie oraz głód transcendencji. Cierpienie i rozpacz stymulują ludzi do reﬂeksji
nad swym istnieniem, zmuszają do trudnych egzystencjalnych poszukiwań i wyborów, jak miało
to miejsce w przypadku bohaterów biblijnych – Abrahama i Hioba. Absurdalna, paradoksalna,
wymykająca się racjonalizacji i osobiście doświadczana w przeżyciu wewnętrznym wiara w Boga
nadaje – zdaniem Kierkegaarda – skończonej ludzkiej egzystencji nieskończoną wartość, stwarza metaﬁzyczne racje uzasadniające człowiecze istnienie w świecie. Egzystencjalną dojrzałość
według duńskiego myśliciela człowiek osiąga dopiero w stadium religijnym (poprzedzają je stadia estetyczne i etyczne), gdy konkretny, empiryczny podmiot, uświadamiając sobie tajemnicę
i paradoksy wiary, doświadcza nieskończoności.
9 Za początek XX-wiecznego egzystencjalizmu można uznać wydanie w 1919 roku przez
Jaspersa Psychologii światopoglądów (K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin 1971).
10 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 44.
11 Zob. tamże, s. 78
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wszystko to, co znajdowało się w podglebiu i podświadomości historii nowożytnej”
– stwierdza rosyjski ﬁlozof 12. Zdaniem Bierdiajewa nie da się poznać tajemnicy
jednostkowego, przeżywającego wewnętrznie swe istnienie bytu ludzkiego, bowiem
racjonalizowanie i obiektywizowanie go prowadzi do jego reiﬁkacji 13. W badaniu
konkretnej ludzkiej egzystencji podmiot poznający jest jednocześnie bytem poznawanym, proces gnoseologiczny staje się zatem aktem egzystencjalnym, zanika
opozycja podmiotu i przedmiotu poznania. Tak rozumiany proces poznawczy to
twórczy akt rozjaśniający istnienie, to proces transcendowania, którego istotą jest
ciągłe pogłębianie wiedzy podmiotu o bycie ludzkim 14. Bierdiajew – podobnie
jak wcześniej Pascal i Kierkegaard – akcentuje w swej ﬁlozoﬁi egzystencji ograniczenia ludzkiego rozumu w konfrontacji z tajemnicą istnienia mającą zawsze
indywidualny wymiar. Myśl Bierdiajewa wskazuje kierunek działań, dzięki którym nastąpiłoby przezwyciężenie samotności i alienacji człowieka w świecie, zaspokojenie ludzkiej tęsknoty za autentyczną człowieczą wspólnotą. Autor Nowego
Średniowiecza przeciwstawia duchową wspólnotę w Bogu społeczeństwu, które –
jego zdaniem – nie jest oparte na trwałych i naprawdę integrujących ludzi wartościach, dlatego życie w nim nie jest w stanie przezwyciężyć lęków jednostki przed
samotnością i skończonością, nadać jej egzystencji metaﬁzycznego sensu. Tylko
subiektywnie, indywidualnie pojmowana wiara w Boga umożliwia wyjście poza
empiryczne ograniczenia ludzkiego bytu. Bierdiajew, podobnie jak Dostojewski,
do którego poglądów nawiązywał, mocno akcentował też rolę miłości i przyjaźni
w procesie przezwyciężania samotności jednostki. „Nadzieja człowieka na przezwyciężenie samotności wiąże się z miłością i przyjaźnią. Miłość jest przezwyciężeniem samotności, wyjściem z siebie w innego, odbiciem innego w sobie i siebie
w innym. Miłość jest wspólnotą personalistyczną par excellence, wspólnotą osoby
z osobą” – stwierdzał w Rozważaniach o egzystencji 15. Miłość według Bierdiajewa
jest transcendowaniem, a ono z kolei jest podstawową zasadą autentycznego życia
ludzkiego 16. Dzięki miłości – pojmowanej przede wszystkim w kategoriach ewangelicznych jako uczucie do Boga i bliźniego – człowiek wykracza ku Innemu, a tym
12 Tamże, wyd. cyt., s. 79.
13 Zob. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji..., wyd. cyt., s. 31–32.
14 Zob. tamże, s. 36.
15 Tamże, s. 67.
16 Na myśl Bierdiajewa, podobnie jak na wielu egzystencjalistów teistycznych, na przykład

Marcela, wpłynęły poglądy Maxa Schelera, który – odrzucając tradycję pozytywistyczno-naturalistyczną – stworzył nową antropologię ﬁlozoﬁczną ujmującą człowieka jako byt całościowy.
Zdaniem Schelera istotą człowieka jest duchowość, gdyż w sferze ducha nie podlega on deterministycznym ograniczeniom przez popędy i środowisko. Pisał o tym Scheler w tekście Stanowisko człowieka w kosmosie (zob. M. Scheler, Pisma z antropologii ﬁlozoﬁcznej i teorii wiedzy,
tłum. S. Czerniak, A Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 82–83). Właśnie transcendowanie, szukanie
Boga i tym samym rozwijanie swego człowieczeństwa, to diﬀerentia specyﬁca ludzkiego istnienia.
„Rzecz, która zaczyna wychodzić ponad siebie i poszukiwać Boga, to właśnie jest »człowiek«,
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samym zaczyna tworzyć wspólnotę, coś całkowicie obcego bezuczuciowemu światu
rzeczy. Filozoﬁa egzystencjalna Bierdiajewa jest zatem propozycją przezwyciężenia tragizmu ludzkiego bycia w zlaicyzowanym, postpozytywistycznym świecie,
w którym szerzący się kult rozumu i nauki wcale nie czyni człowieka szczęśliwym,
nie rozjaśnia tajemnicy ludzkiego istnienia i nie daje odpowiedzi na pytania o ostateczne racje człowieczego bycia. Zdaniem autora Nowego Średniowiecza człowiek
może doświadczać przyszłości na dwa sposoby: jako lęku lub nadziei, Bierdiajew w swej ﬁlozoﬁi zdecydowanie wybiera ten drugi wariant. W Rozważaniach
o egzystencji rosyjski myśliciel konstatuje: „Ból samotności jest jednym z podstawowych problemów ﬁlozoﬁi ludzkiego istnienia jako ﬁlozoﬁi ludzkiego losu. Innym
problemem, nie mniej męczącym i z nim związanym, jest ból czasu” 17.
Przezwyciężenie tyranii ludzkiego rozumu i wyjście poza temporalne ograniczenia empirycznego człowieczego bytu postulował też inny rosyjski egzystencjalista teistyczny – Lew Szestow. W swej słynnej, wydanej po raz pierwszy
w 1938 roku, książce Ateny i Jerozolima stwierdził on, iż apoteoza rozumu w kulturze europejskiej jest dla niej zagrożeniem, doświadczenia egzystencjalne człowieka
nie dają się bowiem ograniczyć do doznań empirycznych, dostępnych poznaniu
naukowemu, racjonalnemu: „W trudnych chwilach rozum odmawia nam swego
przewodnictwa i trzeba decydować na swoją własną odpowiedzialność, bez żadnych gwarancji, że konsekwencje wyboru uzasadnią naszą decyzję” 18. Gloryﬁkacja
rozumu może prowadzić do przemocy, nietolerancji, totalitaryzmu, dlatego, zdaniem Szestowa, uwolnienie Europejczyków od tyranii rozumu – symbolizowanego
przez Ateny, źródło racjonalistycznej, »jasnej« tradycji kultury europejskiej – powinno być zwrotem w kierunku Biblii, w stronę »ciemnych« prawd wiary, których
ludzki intelekt nie jest w stanie pojąć, gdyż Bóg jest nieograniczoną wolnością i tajemnicą. Porządek rozumu i porządek wiary wykluczają się, gdyż wiara w Boga nie
potrzebuje rozumu, nie trzeba jej – jak czynił to na przykład św. Tomasz z Akwinu
– racjonalnie uzasadniać, dowodzić istnienia Stwórcy. Nie jest też ona aktem wolnego człowieczego wyboru ani skutkiem moralnych zasług, wiara – według autora
Aten i Jerozolimy – to dar i tajemnica, coś absurdalnego i paradoksalnego. To wolność od wiedzy, którą człowiek zdobył po zerwaniu zakazanego owocu z drzewa

jakkolwiek by zresztą wyglądał” – napisał Scheler w artykule O idei człowieka (tamże, s. 32).
Według Schelera ludzką egzystencję cechuje zdolność do poznawania eidos, ujmowania zjawisk
w sposób jakościowy, możliwość poznania ich istoty. Bycie człowiekiem to proces duchowego
wznoszenia się: „Stawanie się człowiekiem jest wznoszeniem się mocą ducha do otwarcia wobec
świata” – konstatuje Scheler w Stanowisku człowieka w kosmosie (tamże, s. 85). Ponieważ człowiek jest ¿ procesem wznoszenia się¡, bytem dynamicznym, dlatego nie da się zdeﬁniować jego
natury. „»Niedeﬁniowalność« należy do istoty człowieka” – stwierdza Scheler (tamże, s. 26).
17 M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji..., wyd. cyt., s. 70.
18 L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993, s. 186.
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poznania dobra i zła. W interpretacji Szestowa grzech pierworodny jest skutkiem
człowieczego pragnienia wiedzy, pragnienia niezwykle kosztownego i zgubnego dla
ludzi, bowiem jego konsekwencją są zło i śmierć. Łamiąc Boski zakaz, człowiek
skazał się na codzienny trud, cierpienie, strach przed nicością i ciągłe poczucie
winy. Los ludzki został podporządkowany konieczności, co zrodziło z kolei trwogę.
„Trwogę (horror) oraz ów skrajny stopień trwogi, który zasługuje na miano religijnego (religiosus) przeżywamy wówczas, gdy czujemy, że zbliża się przerażające
monstrum Konieczności – czyli właśnie Nicość – i człowiek, rzeczywiście zahipnotyzowany jakąś ponadnaturalną siłą, nie tylko nie może poruszyć ani jednym
członkiem, nie tylko nie ośmiela się, jak to się zdarza w sennym marzeniu, choćby
bezmyślnym krzykiem wyrazić swoją rozpacz i swój protest, ale wytęża wszystkie
duchowe zdolności, by uprawomocnić, potwierdzić, i »zrozumieć«, to jest przekształcić w wieczną prawdę to, co w doświadczeniu dane jest mu jedynie jako
fakt” – konstatuje Szestow 19. Odrodzenie zlaicyzowanej i zracjonalizowanej kultury europejskiej ma zatem polegać na uczynieniu jej duchową stolicą nie Aten,
lecz Jerozolimy – symbolu wiary prowadzącej do zbawienia. Zdaniem Szestowa nie
da się uniknąć w życiu odpowiedzi na fundamentalne pytanie dotyczące ludzkiego
istnienia: „Co wybrać – koszmarną rzeczywistość czy niedorzeczne przypuszczenie? Koszmarna rzeczywistość ubliża całej naszej istocie, niedorzeczne przypuszczenie obraża majestat rozumu. Wyboru uniknąć nie można: jeśli bowiem sam go
nie dokonasz, ktoś inny lub coś innego zrobi to za ciebie” 20. Szestow podobnie
jak Bierdiajew odwołuje się do poglądów Dostojewskiego i Kierkegaarda, ratunku
przed trwogą bycia szuka w tajemnicy wiary pojmowanej jako wyzwolenie od intelektualizmu, który człowieka ogranicza, zniewala i jest po prostu bezużyteczny,
gdy w grę wchodzą pytania o ostateczne racje ludzkiego istnienia.
Empiryczne ograniczenia ludzkiego bytu próbuje w swej ﬁlozoﬁi przezwyciężyć Karl Jaspers – myśliciel, którego można uznać za prekursora XX-wiecznego
egzystencjalizmu. Człowiek pierwszej połowy XX wieku w ujęciu tego niemieckiego myśliciela jest istotą zniewoloną przez cywilizację konsumpcyjną i kulturę
masową. Zamykając się w granicach empiryczno-pragmatycznego życia, istota
ludzka nie może odczuć pełni istnienia i doświadcza egzystencjalnego zagubienia. Konsumpcyjna, masowa kultura reiﬁkuje człowieka, niszczy jego podmiotowość, sprowadzając ludzkie życie do odgrywania ról społecznych, wykonywania
codziennych zadań. Taki model egzystencji sprawia, iż człowiek tęskni za innym,
pełniejszym i mającym wyższy sens, istnieniem, o którym wiedzy nie może posiadać. Istnieniem autentycznym, uwolnionym od racjonalizmu, determinizmu,

19 Tamże, s. 287.
20 Tamże, s. 203.
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pragmatyzmu i konwencjonalności codziennego życia w społeczeństwie. Autentyczny ludzki byt to ciągłe stwarzanie się, wolność osobistego wyboru, który nie
musiałby podlegać żadnym społecznym determinantom ani mieścić się w paradygmacie społecznie pojmowanej racjonalności postępowania. Jednak uzyskana
przez podmiot wolność wewnętrzna, wolność od świata rzeczy i norm społecznych, sprawiłaby, iż istnienie ludzkie stałoby się samotne i tragiczne, a człowiek
musiałby za swe wybory przyjąć całkowitą odpowiedzialność, a żadne racje nie
byłyby w stanie ich uzasadnić 21. Jednostkę ludzką cechuje chęć uwolnienia się
od skończonego świata materii, transcendowanie w kierunku tego, co wieczne
i doskonałe. Zdaniem Bierdiajewa właśnie transcendowanie – jako główna cecha ludzkiego, wolnego istnienia – jest centralną ideą ﬁlozoﬁi Jaspersa 22, według którego człowiek to potencja, byt niegotowy, ciągle się stwarzający poprzez
dokonywane wybory, wykraczający poza empiryczne ograniczenia. Podmiot poznający może tylko subiektywnie odczuwać zaszyfrowaną Transcendencję, której
nie da się ogarnąć w kategoriach naukowych ani ująć za pomocą dyskursywnego
wywodu, dlatego można ją jedynie przybliżyć, posługując się symbolem. Transcendując, istota ludzka egzystuje, poszerza swą świadomość, pojmuje swe granice i możliwości, pyta o fundamentalne racje istnienia. Jednakże wolny człowiek
może, to także przejaw jego wolności, odrzucić Transcendencję, bowiem to indywidualny, mający wymiar etyczny, wybór każdego podmiotu. Odrzucenie jej
jest jednak akceptacją skończoności i przypadkowości ludzkiego istnienia, zdegradowaniem go do poziomu bytu rzeczy. Jaspers nie stwierdza, że Transcendencja to Bóg, idea Boga jest bowiem tylko jednym z szyfrów Transcendencji,
jej uosobieniem i nazwaniem, gdyż nie da się ona w sposób prosty i jasny wyrazić, tak jak nie można za pomocą nauk szczegółowych wyartykułować metaﬁzycznego sensu całości świata. Transcendencję konkretna jednostka może wewnętrznie odczuć dzięki mitom, przeżyciu religijnemu czy estetycznemu, a przede
wszystkim dzięki doświadczeniu o charakterze ﬁlozoﬁcznym, na przykład w sytuacjach granicznych. Odczucie Transcendencji to chwilowe wewnętrzne doświad-

21 Doświadczenie samotności jest koniecznym warunkiem odczucia nieskończoności, właśnie
w samotności dokonuje się wybór postawy wobec Transcendencji. Jeśli jednostka wybierze wiarę
w Transcendencję, pokona swą samotność, wyjdzie z izolacji ku duchowej wspólnocie. Zob. R. Rudziński,: Jaspers, Warszawa 1978, s. 77.
22 Zob. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji..., wyd. cyt., s. 33. O transcendowaniu, poszukiwaniu Boga i niedeﬁniowalności człowieka jako cechach ludzkiego istnienia w świecie pisał
przed Jaspersem Scheler w wydanej w 1915 roku rozprawie O idei człowieka: „(...) »człowiek«
jest intencją i gestem samej »transcendencji«, jest istotą, która modli się i poszukuje Boga. (...)
Niedeﬁniowalność należy do istoty człowieka. Jest on tylko jakimś »między« (ein »Zwischen«),
jakąś »granicą«, jakimś »przejściem«, jakimś »przejawianiem się Boga« w nurcie życia i wiecznym »wychodzeniem« (»Hinaus«) życia ponad siebie samo” (M. Scheler, Pisma z antropologii
ﬁlozoﬁcznej i teorii wiedzy, wyd. cyt., s. 25–26).
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czenie wymuszające na podmiocie konieczność określenia swej postawy życiowej
i wyboru wartości 23.
Przekraczanie własnego empirycznego bytu, transcendowanie w kierunku
Boga i odrzucenie prawd nauki to podstawowe idee ﬁlozoﬁi Gabriela Marcela,
jednego z czołowych przedstawicieli francuskiego egzystencjalizmu chrześcijańskiego. Według Marcela człowiek XX wieku żyje w świecie światopoglądowo
i moralnie zdezintegrowanym, co sprawia, iż istota ludzka także jest wewnętrznie rozbita, zagubiona, ma poczucie bezsensowności swego istnienia. Człowiek
nie godzi się na taki byt, szuka sensu całości. Marcel – podobnie jak Bierdiajew i Szestow – był przekonany, że duchowe uzdrowienie jego epoki może się
dokonać w oparciu o wiarę, a nie naukę, która nie jest w stanie rozwiązać egzystencjalnych problemów człowieka. Jak Bergson autor Być i mieć mniemał,
iż analityczny i statyczny rozum ludzki nie może ogarnąć dynamicznego istnienia człowieka, które jest zawsze subiektywnie pojmowane przez konkretny podmiot i wymyka się naukowemu, obiektywizującemu uogólnieniu oraz opisowi.
Człowiek dla Marcela to homo viator, pielgrzym analizujący swe zmieniające
się stany ducha, istnienie ludzkie jest bowiem dynamicznym procesem, byciem
w drodze, co różni je od statycznego bytu rzeczy i mechanicznego, zamkniętego w granicach instynktów i popędów, istnienia zwierząt. Poznanie konkretnego
ludzkiego istnienia, na które składają się zmieniające się stany ducha jednostkowego podmiotu, jest skrajnie subiektywnym, intuicyjnym aktem introspekcji.
Intelektualizacja owych aktów wewnętrznych prowadzi do reiﬁkacji człowieka,
wymaga bowiem spojrzenia na niego z zewnątrz, jak na empirycznie istniejącą,
skończoną w swym materialnym bycie, rzecz. Zdaniem Marcela istnienie ludzkie ma przede wszystkim niepowtarzalny, osobowy, duchowy wymiar i właśnie
to odróżnia je od rzeczy i zwierząt. Jako bytu osobowo-duchowego człowieka
nie można empirycznie poznać i sprowadzać do kategorii biologicznych czy socjologicznych. Istotą ludzkiej, doczesnej egzystencji jest »pielgrzymowanie« do
Boga, by uzyskać pośmiertne zbawienie. W trakcie tej wędrówki osobowy byt
ludzki jest ciągle zagrożony przez pokusy ﬁzycznego, zmysłowego świata, które,
jeśli człowiek się im nie oprze, mogą doprowadzić do jego duchowej klęski, zniewolenia przez rzeczy, oddalenia od Boga, wzmocnienia lęku przed śmiercią oraz
utraty racji istnienia. Tylko wiara w Boga pozwala przezwyciężyć chaos i skończoność świata materialnego, zredukować lęk przed śmiercią i rozpatrywać ludzki
byt w kategoriach nieskończoności, metaﬁzycznie pojmowanego sensu. Otwarcie
23 Zdaniem Coplestona Jasperowskie ujęcie transcendencji bardziej przypomina zwyczajowo
pojmowanego Boga niż nieokreślony Absolut. Zob. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. 11, Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm, wyd. cyt., s. 89–90. Zdaniem Rudzińskiego o tym, czy
transcendencja jest Bogiem, musi zdecydować – w ramach wolnego wyboru – każdy konkretny
podmiot poznający. Zob. R. Rudziński, Jaspers, wyd. cyt., s. 62–63.
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człowieka na wieczny, pozazmysłowy świat, na Boga, to istnienie autentyczne.
Stwórca jest dla Marcela jedynym prawdziwym źródłem siły i ponadczasowych
wartości etycznych, które »pielgrzymujący« w życiowej wędrówce ma intuicyjnie w swym wnętrzu odnaleźć i urzeczywistnić, dając tym świadectwo jedynej
prawdzie – Bogu. Bóg według francuskiego ﬁlozofa jest bytem obiektywnie istniejącym w pozaempirycznym świecie, tak jak zdaniem Platona istnieją idee.
Transcendowanie, czyli wyzwalanie się ze świata materii, pogłębianie istnienia
duchowego jednostki w drodze do Boga to dopełnianie ułomnego, ﬁzycznego
bytu ludzkiego. Marcel – podobnie jak Kierkegaard, Bierdiajew czy Szestow –
nie zajmuje się dowodzeniem istnienia Boga, przyjmuje je na zasadzie aksjomatu
jako podstawową rację ludzkiego istnienia w skończonym materialnym świecie,
w którym tylko Stwórca może dać człowiekowi nadzieję ratującą przed zwątpieniem i rozpaczą. Takiej nadziei nie jest w stanie dać nauka ani idee generowane przez ludzki intelekt. Dzięki miłości bliźniego istota ludzka może tworzyć
silne duchowe więzi i budować wspólnotę, która jednak nie znosi niepowtarzalności konkretnej osoby. Duchowe więzi sprawiają, iż wspólnotowo transcenduje
się poza ﬁzyczną rzeczywistość. Marcel – tak jak Bierdiajew – rozpatruje istnienie wspólnoty ludzkiej nie na poziomie socjologicznym, lecz duchowym. Tak
pojętą wspólnotę integrują cele eschatologiczne, ściśle związane z autentycznym,
osobowym wymiarem człowieczego istnienia. Doczesny świat jest zdaniem Marcela »upadły« wskutek grzechu pierworodnego i będzie zepsuty do końca swego
istnienia, dlatego osoba ludzka musi transcendować do świata lepszego, niematerialnego. W dziele Homo viator Marcel stwierdził, iż „ jej dewizą [osoby – D.B.]
nie jest sum, ale sursum” 24, co jasno sugeruje polemiczność jego tez z poglądami Kartezjusza. Specyﬁką ludzkiego, osobowego istnienia w materialnym świecie – według autora Być i mieć – jest wznoszenie się do Boga, uwalnianie od
rzeczy, ograniczeń ciała, a nie ﬁzyczny byt 25. Pozostawanie w empirycznej rzeczywistości to zdaniem Marcela egoistyczne, rozpaczliwe trwanie samotnych jednostek w zantagonizowanym i pozbawionym wyższego sensu świecie. Marcel –
podobnie jak Bierdiajew, Szestow czy Jaspers, a wcześniej sentymentalista Jean-Jacques Rousseau – sugeruje, że rozwinięta cywilizacja jest zagrożeniem dla
24 G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metaﬁzyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984,
s. 25.
25 Koncepcję człowieka jako istoty »wznoszącej się« do Boga zaczerpnął Marcel od Schelera,
który w swym słynnym tekście Stanowisko człowieka w kosmosie napisał: „Jedynie człowiek –
o ile jest osobą – potraﬁ, jako istota żywa, wznieść się ponad siebie i jakby z centrum znajdującego się poza (jenseits) światem czasoprzestrzennym uczynić przedmiotem swego poznania
wszystko, włącznie z samym sobą. Jako istota duchowa człowiek jest istotą przewyższającą siebie jako istotę żywą oraz istotą przewyższającą świat. Jako taka [istota duchowa], zdolny jest
też do ironii i humoru, które zawsze zawierają jakieś wzniesienie się ponad własne istnienie”
(M. Scheler, Pisma z antropologii ﬁlozoﬁcznej i teorii wiedzy, wyd. cyt., s. 93–94).
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autentycznego istnienia ludzkiego, dlatego autor Być i mieć jak Bierdiajew postuluje powrót do średniowiecza, epoki prawdziwej wiary w Boga oraz skromnego życia.
Za głównego przedstawiciela egzystencjalizmu ateistycznego uznaje się Jean-Paula Sartre’a. Ideowy grunt pod rozwój XX-wiecznej ateistycznej ﬁlozoﬁi egzystencjalnej przygotowywany był w Europie Zachodniej przez kilku wieków,
przynajmniej od okresu oświecenia, kiedy miał miejsce proces wyraźnej laicyzacji kultury, negacji światopoglądu religijnego, co dobrze widać między innymi
na przykładzie działalności francuskich encyklopedystów, którzy – będąc deistami
– zredukowali Boga do roli pierwszego nieruchomego poruszyciela, zegarmistrza,
eliminując ideę czuwającej nad światem Boskiej opatrzności. Warto tu wspomnieć
o szoku, jakiego doznał Wolter – wzór oświeceniowego wolnomyśliciela, racjonalisty i deisty – na wieść o mającym miejsce w 1755 roku w Lizbonie trzęsieniu ziemi,
które pochłonęło tysiące niewinnych istnień ludzkich. Wydarzenie to niewątpliwie
prowokowało pojawiające się już wcześniej w ﬁlozoﬁi europejskiej pytania o źródło
i rolę zła w świecie oraz o to, jak pogodzić dogmat o nieskończonej wszechmocy
i dobroci Boga z empirycznie doświadczanym złem. Trudno też było – po takich
wydarzeniach jak wspomniane trzęsienie ziemi w Lizbonie – bezkrytycznie zaakceptować, wykpioną przez Woltera w Kandydzie teodyceę Leibniza, jego teorię,
że żyjemy na najlepszym ze światów, gdyż dobry Bóg, monada najdoskonalsza,
genialny matematyk, stwarzając go, wybrał wariant optymalny, a zło to mało
istotne, aczkolwiek konieczne, by dostrzec dobro, detale kosmicznego ładu. Immanuel Kant, którego myślenie w dużej mierze ukształtowały nobilitujące ludzki
rozum ideały oświeceniowe, zakwestionował z kolei naukowość metaﬁzyki, gdyż
– jego zdaniem – nie mieściła się ona w paradygmacie wiedzy naukowej tak jak
na przykład matematyka czy przyrodoznawstwo 26. W kolejnym stuleciu, w dobie
pozytywizmu, gdy nastąpił dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych i na bazie
scjentyzmu próbowano zbudować światopogląd naukowy, Darwin swą koncepcją
ewolucji gatunków zadał potężny cios teorii o Boskim akcie kreacji świata 27. Ma-

26 Zob. Cz. Piecuch, Człowiek metaﬁzyczny, Kraków 2001, s. 7–8.
27 W ostatnich latach Kościół katolicki zmienił swój stosunek do teorii ewolucji, która stała

się dobrze uzasadnioną naukowo hipotezą, zatem nie sposób jej ignorować. W swym stanowisku
ogłoszonym w listopadzie 2006 roku Rada Naukowa Episkopatu Polski odrzuciła skrajne koncepcje materialistycznego ewolucjonizmu i fundamentalistycznego ﬁdeistycznego kreacjonizmu,
stwierdzając: „Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie
wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone »w drodze« (in statu viae) do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą Opatrznością nazywamy
zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskonałości (302). W rozumieniu
chrześcijańskim Bóg nie tylko uczynił swoje stworzenie, lecz jest Tym, który wciąż podtrzymuje
je w istnieniu, pozwala mu rozwijać się i prowadzi ku właściwemu celowi” (www.opoka.org.pl
/biblioteka/W/WE/kep/kosciol ewolucja 27112006.html. Kwiecień 2011).
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terialiści – Feuerbach i Marks – sugestywnie dowodzili, że idea Boga jest mitem
stworzonym przez ludzi, a Nietzsche ogłosił, iż Bóg umarł.
Tak zaczął się rozpadać spójny, całościowy obraz świata opartego na przekonaniu o Boskim porządku kosmicznego uniwersum, mocno podkopując przeświadczenie, że życie człowieka jest elementem Boskiego planu świata, że ma ono
jakieś metaﬁzyczne uzasadnienie, jakiś wyższy sens, iż nie jest tylko przypadkiem.
Człowiek zaczął być postrzegany jako istota autonomiczna, decydująca – w ramach biologicznych i społecznych uwarunkowań – o swym losie. Kończył się – jak
powiedzieliby postmoderniści – czas wielkich narracji. Poza wymienionymi wyżej
czynnikami istotny wpływ na rozwój egzystencjalizmu laickiego wywarły mające
miejsce w pierwszej połowie XX wieku dwie wojny światowe, które uświadomiły
wielu ludziom, jak kruche są – oparte na ideałach chrześcijańskich – etyczne fundamenty kultury europejskiej, jak trudno w epoce obozów koncentracyjnych i masowej zagłady uwierzyć w dobroć oraz opiekę Boga, w ogóle w jego istnienie.
Istotnym – dla rozwoju egzystencjalizmu laickiego – wydarzeniem było też powstanie w 1922 roku ZSRR, pierwszego komunistycznego i ateistycznego państwa
na świecie.
Jean-Paul Sartre’a uważa się – jak już wspomniałam – za czołowego
XX-wiecznego przedstawiciela egzystencjalizmu laickiego. Ten francuski myśliciel
twierdził, że człowiek jest istotą całkowicie wolną, wręcz »skazaną na wolność«,
jak napisał w Bycie i nicości 28. Wolność – jego zdaniem – to sposób ludzkiego
bycia w świecie, bycia, które – przez nic niedeterminowane i nieuzasadniane – jest
dla człowieka ciężarem, gdyż, jeśli nie ma Boga ani kanonu uniwersalnych wartości pozwalających się orientować w rzeczywistości, trzeba przyjmować całkowitą
odpowiedzialność za dokonywane bez żadnych wskazówek wybory życiowe, ale nawet gdyby jakieś wzory były, decyzję podejmuje zawsze konkretny człowiek i on
musi przyjąć za jej skutki pełną odpowiedzialność. Tym bardziej, że konsekwencje
wyboru mogą rzutować także na życie innych ludzi, człowiek bowiem funkcjonuje
w społeczeństwie 29.

28 Myśl Sartre’a była inspirowana poglądami Heideggera, jednak podobieństwo poglądów obu
ﬁlozofów jest stosunkowo niewielkie. Obaj inaczej pojmują wolność ludzką, koncepcję człowieka-projektu, proces konstytuowania się sensu bycia, w ogóle istotę ludzkiej obecności w świecie.
Zob. K. Michalski, Heidegger i ﬁlozoﬁa współczesna, Warszawa 1978, s. 120–126.
29 W tekście Egzystencjalizm jest humanizmem Sartre napisał: „Ale jeżeli rzeczywiście egzystencja wyprzedza istotę, to człowiek jest odpowiedzialny za to, czym jest. Tak więc pierwszym
krokiem egzystencjalizmu będzie uświadomienie człowiekowi, czym jest on sam, i złożenie na
niego całkowitej odpowiedzialności za własne istnienie. Ale mówiąc, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie, chcemy powiedzieć, że jest on odpowiedzialny nie tylko za swą własną indywidualność, ale również za wszystkich innych ludzi” (J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem,
tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998, s. 28–29).
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Sartre przeciwstawił świadomy byt ludzki nieświadomemu istnieniu rzeczy 30.
Człowiek według autora Mdłości to – podobnie jak w ujęciu Kartezjusza – byt
dualistyczny, składający się z ciała i świadomości, która w oderwaniu od ciała
nie może istnieć i której składnikiem jest samoświadomość. Nie jest ona jednak
świadomością różnych, odizolowanych od siebie anatomicznych części danej jednostki, lecz doświadczaniem człowieka jako integralnej, istniejącej w jakiejś sytuacji, ﬁzycznej całość: „Na cielesność składa się zatem w pierwszym rzędzie sam
fakt narodzin – w okolicznościach, których świadomość sobie nie wybiera w dokładnie takim sensie, w jakim nie wybiera sobie tego, że w ogóle istnieje. Gdyby
człowiek był podstawą własnego bytu, a nie tylko własnego sposobu bycia, czyli
neantyzacji, to znaczy gdyby był Bogiem – nie rodziłby się, a tym samym nie
miałby ciała. Cielesność jest dla Sartre’a synonimem nieusuwalnej przypadkowości istnienia świadomego, a zarazem jego nieuchronnej skończoności. Drugą
stroną narodzin jest bowiem śmierć – wydarzenie całkowicie absurdalne, kładące z zewnątrz kres wszelkim świadomym projektom. Inaczej niż dla Heideggera, śmierć bynajmniej nie jest dla Sartre’a ostateczną ludzką możliwością, lecz
niepojętym i przypadkowym (choć zarazem w przypadkowości swej koniecznym)
końcem wszelkich możliwości” – konstatowała Małgorzata Kowalska w swej pracy
o Sartrze 31. Człowiek ma więc świadomość czegoś (przedmiotu poznania) oraz
świadomość siebie samego, wie bowiem, kim jest i kim mógłby lub chciałby być,
co można uznać za szczególny rodzaj świadomości intencjonalnej. Wyobrażony
przedmiot świadomości – projektowane »ja« – wykracza poza realną rzeczywistość, jest więc w rozumieniu Sartre’a jej negacją (neantyzacją) pokazującą istniejące, ale tylko w świadomości konkretnego podmiotu, poczucie wybrakowania
tego, co jest realnie. Dzięki pracy wyobraźni człowiek może oderwać się od rzeczywistości, w której funkcjonuje, od rzeczy. Tworząc przedmioty wyobraźni, istota
ludzka staje się całkowicie wolna, nie jest przez nic determinowana i określana jak
rzecz, może być, kim chce. Zdolność do neantyzacji świata to – zdaniem francuskiego myśliciela – przejaw ludzkiej wolności, przynajmniej w sferze wyobraźni 32.
Dla Sartre’a świat jest fenomenem, zjawiskiem, ale jednocześnie istnieje obiektywnie, niezależnie od świadomości podmiotu, gdyż inaczej nie dałoby się go za-

30 Adam Stanowski, omawiając poglądy Sartre’a, stwierdza: „W człowieku, istocie świadomej
i zdolnej do reﬂeksji, musi budzić odrazę niepotrzebne, bezmyślne, pozbawione jakiegoś wewnętrznego znaczenia istnienie rzeczy, które mimo tej swojej niedorzeczności będą nadal istniały.
Odraza ta – według Sartre’a – stanowi obok poczucia obcości w świecie podstawowe przeżycie
egzystencjalne” (A. Stanowski, Egzystencjalizm, art. cyt., s. 692.
31 M. Kowalska, W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty ﬁlozoﬁcznego myślenia, Warszawa 1997, s. 91.
32 Zob. Cz. Piecuch, Człowiek metaﬁzyczny, wyd. cyt., s. 47–48.
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negować 33. Neantyzacja nie jest u autora Bytu i nicości negacją rzeczywistości jako całości, ale istnienia konkretnego. Rzeczy są dla Sartre’a tylko bytami
w sobie, nie posiadają świadomości, zdolności działania, są określone i nie mogą
być niczym innym, niż są. Człowiek zaś – byt dla siebie – istnieje inaczej, jest
świadomy, może poznawać rzeczy i siebie, może negować rzeczywistość, potraﬁ
działać oraz – co szczególnie ważne – projektować siebie, dlatego jego »egzystencja poprzedza esencję«, czyli najpierw istnieje, a dopiero później próbuje
się określać, deﬁniować, nadawać sens swemu życiu i światu 34. Niepełny, nieokreślony człowiek, ma – zdaniem Sartre’a – możliwość transcendowania w kierunku, który jego twórcza świadomość wyznacza. Osiągnięcie przez jednostkę życiowego spełnienia, czyli projektowanego przez nią w wyobraźni celu, oznaczałaby bierność, a więc reiﬁkację istoty ludzkiej, której istnienie stałoby się takie
jak byt rzeczy 35.
Człowiek Sartre’a, choć wydawałoby się całkowicie wolny w sferze świadomości, nie funkcjonuje przecież w aksjologicznej i społecznej próżni, jego świadomość nie jest czystą kartą, bowiem egzystuje on w konkretnej rzeczywistości,
jest uwikłany w świat, wchodzi w relacje międzyludzkie, coś akceptuje, coś neguje, a negując – projektuje siebie, ma za sobą jakieś doświadczenia życiowe, jako
istota obdarzona świadomością zdaje sobie sprawę z różnych zasad i wartości,
które kształtowały jego życie i zostały przezeń zinterioryzowane, określają jego
stosunek do innych bytów, a więc o absolutnej wolności – nawet jeśli miałaby

33 Widać tu wpływ fenomenologii Husserla na myśl Sartre’a – to w świadomości podmiotu,
w akcie reﬂeksji, konstytuuje się sens istniejącego przedmiotowo świata, który, gdy podmiot
dostrzeże w nim jakiś brak, może neantyzować.
34 „Człowiek jest przede wszystkim projektem przeżywanym subiektywnie”; J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, wyd. cyt., s. 27.
35 Sartre transcendowanie człowieka pojmuje podobnie jak Nietzsche, inaczej niż Jaspers czy
myśliciele zaliczani do tak zwanego egzystencjalizm chrześcijańskiego (Bierdiajew, Szestow, Marcel). Dla autora Much człowiecza zdolność do transcendowania to wyraz humanizmu egzystencjalistycznego: „Człowiek stale wychodzi poza siebie, projektując siebie i gubiąc się poza sobą –
stwarza własne istnienie; z drugiej strony może istnieć, dążąc właśnie do celów transcendentnych.
Człowiek będąc tym przekroczeniem siebie, wyjściem poza siebie i nie pojmując rzeczy inaczej,
jak w związku z tym wyjściem poza siebie, sam tkwi w centrum, w sercu tego przekroczenia
(dépassement). Nie istnieje żadna powszechność poza powszechnością ludzką, poza powszechnością subiektywności ludzkiej. Ten związek transcendencji jako podstawy człowieka (nie w stanie
takim, w jakim Bóg jest transcendentny, lecz w sensie wyjścia poza siebie) oraz subiektywności
w tym znaczeniu, że człowiek nie jest zamknięty w sobie, lecz zawsze jest obecny we wszechświecie ludzkim – to właśnie nazywamy humanizmem egzystencjalistycznym. Humanizm, ponieważ
przypominamy człowiekowi, że nie ma on innego prawodawcy prócz siebie samego i że w samotności sam decyduje o sobie. Humanizmem, ponieważ wskazujemy, że nie odbywa się to przez
zwrot do siebie samego, ale zawsze przez poszukiwanie poza sobą celu, który jest takim wyzwoleniem, takim właśnie szczególnym osiągnięciem, że człowiek może realizować siebie dokładnie
po ludzku” (tamże, s. 81–82).
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ona dotyczyć wyobraźni – trudno tu raczej mówić 36. „Piekło to są Inni” – napisał sentencjonalnie Sartre w dramacie Przy drzwiach zamkniętych 37. Stwierdzenie
to jest pesymistyczną diagnozą stosunków międzyludzkich, w których drugi człowiek staje się dla podmiotu poznającego rzeczą, lecz rzeczą szczególną, widzianą
w jakiejś konkretnej sytuacji, w określonych związkach: „Ciało innego człowieka
postrzegam inaczej niż zwykłe rzeczy. Nie sposób oderwać go od sytuacji, którą
organizuje i która składa się na jego odsłaniany przeze mnie sens. Jest ono jakby
zasadą jedności tej sytuacji, jej aktywnym ogniskiem. (...) Podobnie jak moje
własne ciało, ciało Innego jest dla mnie punktem widzenia na świat, ośrodkiem,
do którego odsyłają przedmioty i narzędzia do tego świata należące. Zasadnicza
różnica polega na tym, że jest to punkt widzenia, wobec którego zajmuję własny
punkt widzenia (jakim jest moje ciało). Mimo całej swej specyﬁki ciało Innego jest
więc również narzędziem, którym mogę się posłużyć w taki sam sposób, jak innymi narzędziami. (...) Można powiedzieć, iż ciało Innego postrzegam jako przedmiot wprawdzie aktywny, ale o aktywności »zdegradowanej«, stanowiącej korelat
moich własnych aktów świadomych, a tym samym w stosunku do mnie podrzędnej. Niemniej jest to przedmiot niezwykły. Ujmuję go bowiem w perspektywie
przysługującej Innemu zdolności do wykraczania poza przedmiotowość czysto ﬁzykalną, to znaczy w perspektywie transcendencji. (...) Dzieje się tak dlatego,
powiada ﬁlozof, że ciało innego człowieka jest dla mnie jego »strukturą wtórną«.
Źródłowe doświadczenie Innego to doświadczenie cudzej podmiotowości” 38. Gdy
człowiek, wchodząc w relację z inną osobą, uświadamia sobie, że w świadomości
Innego zostaje uprzedmiotowiony – choć w swej percepcji też Innego reiﬁkuje –
czuje się zdegradowany i doświadcza wstydu. To pozwala mu w momencie, gdy
wchodzi w interakcje z ludźmi, zrozumieć przedmiotowy charakter swego istnienia, gdyż inni go widzą niczym rzecz, można powiedzieć – jak ujął to groteskowo
Gombrowicz – »robią mu gębę«, określają, po swojemu kategoryzują, degradują,

36 Wyraźnie nasuwa się tu Freudowska koncepcja nieświadomości, która – zdaniem wiedeńczyka
– w dużej mierze determinuje, a więc ogranicza, sferę świadomości. Jednak Sartre nie akceptował tego poglądu twórcy psychoanalizy, gdyż jego zdaniem samoświadomość była składnikiem
świadomości danego człowieka, a wyobraźnia będąca częścią świadomości stanowiła przejaw wolności oraz kreatywności ludzkiej i – zdaniem autora Mdłości – nie była przez nic determinowana.
Niektóre pomysły Freuda Sartre po modyﬁkacjach próbował – jednak z różnym skutkiem – wykorzystywać, tworząc »psychoanalizę egzystencjalną«. Poglądy Sartre’a na temat świadomości
i wolności ewoluowały, ﬁlozof z czasem modyﬁkował je, na przykład w swych wczesnych pracach
dowodził – stawiając się w opozycji do Husserla – że świadomość jest bezosobowa, następnie
twierdził, iż ma ona charakter osobowy. W swych późnych tekstach, pozostając pod wpływem
marksizmu, zweryﬁkował także swe spojrzenie na istotę ludzkiej wolności.
37 J.-P. Sartre, Przy drzwiach zamkniętych, w: tenże, Dramaty, tłum. J. Kott, Warszawa 1956,
s. 176.
38 M. Kowalska, W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty ﬁlozoﬁcznego myślenia, wyd. cyt., s. 97–98.
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bo nie postrzegają jako rozwojowego projektu, możliwych potencji. Jednostka
odzyskuje swą podmiotowość, uświadamiając sobie odmienność Innego, fakt, iż
nie jest nim. Wchodzenie w relacje międzyludzkie to – zdaniem Sartre’a – doświadczenie dość nieprzyjemne, depersonalizujące i ograniczające jednostkę, ale
jednocześnie pozwalające jej zrozumieć własną odmienność, ontyczną autonomię
oraz związaną z nią samotność w świecie. Egzystencjalna antropologia Sartre’a
jest na ogół pesymistyczna. Istnienie ludzkie to – zdaniem francuskiego ﬁlozofa
– swoisty ontyczny absurd, gdyż człowiek bez swej woli, na zasadzie przypadku,
jest rzucony w istnienie i skazany na wolność, z której udźwignięciem – i wynikającej z niej całkowitej odpowiedzialności za swe życie – ma duże problemy 39.
Aby aﬁrmować swe podmiotowe istnienie, człowieczeństwo, jednostka musi ciągle na nowo się stwarzać, projektować, heroicznie dążąc do wyobrażonego ideału.
Lęk przed śmiercią, nicością i brzemię odpowiedzialności powodują, że człowiek
może szukać oparcia w wierze, w Bogu, ale wtedy – zdaniem Sartre’a – rezygnuje
on z własnej podmiotowości i godności. Ucieczka od wolności i samotności może
przebiegać też w kierunku rzeczy, czyli bytu określonego, deﬁniowalnego, zdegradowanego, pozbawionego świadomości, a tym samych wewnętrznych rozterek,
dającego więc ukojenie. Paradoksalnie jednak, gdyby człowiek osiągnął założony
w swej wyobraźni ideał, to połączyłby – hipotetycznie – byt dla siebie z bytem
w sobie, co nie jest jednak możliwe nawet w teorii, byłaby to bowiem doskonałość wewnętrznie sprzeczna, gdyż istnienie pod postacią rzeczy wyklucza możliwość negacji, zaś byt podmiotowy ma zawsze świadomość jakiegoś braku, musi
więc neantyzować. Istnienie jakiegoś absolutu, Boga, jest dlatego – według Sartre’a – logicznie niemożliwe 40. Kondycję ludzką cechują zatem ciągłe oscylowanie
między nieosiągalnym ideałem i wybrakowaną rzeczywistością oraz konieczność
dokonywania wyborów, które nie przybliżają i tak do wyobrażonego, projektowanego celu, ale to właśnie – zdaniem autora Mdłości – istnienie autentyczne,
bowiem aﬁrmujące wolność istoty ludzkiej, wartość według Sartre’a najważniejszą, bo dającą samotnemu człowiekowi poczucie, iż jest kreatorem tworzącym swe
życie i wartości 41. Fundamentalną różnicą między egzystencjalizmem teistycznym
39 Sartre polemizował z opiniami, że egzystencjalizm laicki jest pesymistyczny i kwietystyczny.
„Jest doktryną [twierdził – D. B.] najbardziej optymistyczną, albowiem uznaje, że przeznaczenie
człowieka zawarte jest w nim samym. Również nie może byś traktowany jako próba odebrania
człowiekowi odwagi do czynu, ponieważ mówi mu, że jedyna nadzieja leży w działaniu i jedyną rzeczą, która pozwala człowiekowi żyć – jest czyn. W konsekwencji mamy tu do czynienia
z moralnością czynu i zaangażowania się” – konstatuje Sartre (J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest
humanizmem, wyd. cyt., s. 58).
40 Zob. Cz. Piecuch, Człowiek metaﬁzyczny, wyd. cyt., s. 56.
41 Zob. tamże, s. 56. Przy omawianiu egzystencjalnej, antyesencjalistycznej antropologii Sar-

tre’a nie da się sensownie mówić o jakiejś paradygmatycznej naturze człowieka, gdyż jawi się
ona jako coś niestałego, znacznie zasadniejsze jest określenie kondycja ludzka. Domarecki tak ją
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i laickim są koncepcje świata i człowieka. Dla egzystencjalistów teistycznych jest
on tworem Boga i ma przede wszystkim wymiar duchowy, dla laickich – materialny. Człowiek dla jednych i drugich egzystencjalistów jest bytem trwale niegotowym, wewnętrznie antynomicznym. Egzystencjaliści teistyczni akcentują osobowy i duchowy wymiar ludzkiego istnienia w świecie ﬁzycznym. Zadaniem tak
pojmowanej przez nich istoty ludzkiej jest zgłębianie tajemnicy istnienia, transcendowanie w kierunku Boga lub bliżej nieokreślonego Absolutu jak u Jaspersa,
dążenie do pośmiertnego zbawienia oraz uczestnictwo w duchowej wspólnocie. Dla
przedstawicieli egzystencjalizmu laickiego człowiek to byt immanentny, którego
istnienie całkowicie zamyka się w doczesności, to istota biologiczno-społeczna,
której wolność realizuje się w projektowaniu siebie w przyszłość, czyli swoiście
pojmowanym psychicznym akcie twórczym, dzięki któremu jednostka może nadać
jakiś sens swemu empirycznemu, skończonemu istnieniu. Egzystencjaliści obu nurtów wyraźnie akcentują potrzebę życia autentycznego 42 (inaczej je jednak pojmując) i aksjologiczny wymiar ludzkiego bytu, odmiennie jednak rozumiejąc ludzką
wolność, odpowiedzialność, źródła oraz sposób istnienia wartości etycznych. Dla

zdeﬁniował: „Kondycją człowieka jest nie to, kim jest jako taki (bo to domena natury ludzkiej),
ale to, kim się staje; kim siebie czyni; co się z nim aktualnie dzieje; w jakim (w domyśle –
przejściowo) znajduje się stanie, położeniu; w jakich konkretnie warunkach przychodzi mu żyć
i działać. Pojęcie kondycji ludzkiej przeczy temu, jakoby człowiek miał być gotowym, raz na
zawsze ukształtowanym, z góry zaprogramowanym, a więc w jakimś sensie skończonym, tworem.
Pojęcie ludzkiej kondycji zakłada odwrotnie, że człowiek to projekt, którego zasadą jest zmiana”
(P. Domarecki, Zgryzoty po-nowoczesne, w: Kondycja człowieka współczesnego, red. Cz. Piecuch,
Kraków 2006, s. 323). Kontrowersje związane z semantyką istotnego dla antropologii ﬁlozoﬁcznej pojęcia »natury ludzkiej« omawia też I. Bittner w swej książce: Filozoﬁa człowieka. Zarys
dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 14–20.
42 „Punktem wyjścia dla całej myśli egzystencjalistycznej jest chyba stwierdzenie jakiegoś zagubienia się współczesnego człowieka, jego wyobcowania (alienacji – jakby powiedzieli marksiści)
z tego, co stanowi jądro człowieczeństwa, ucieczka od przeżywania swej ludzkiej egzystencji w całej jej prawdzie, zastąpienie postawy autentycznej jakimiś postawami fałszywymi, świadomie lub
nieświadomie zakłamanymi. Myśl tę można by właściwie sprowadzić do poszukiwania autentycznej postawy życiowej człowieka. [...] Nastawienie na poszukiwanie autentycznej postawy życiowej
człowieka – i chyba nic więcej – jest wspólne wszystkim egzystencjalistom” (A. Stanowski, Egzystencjalizm, art. cyt., s. 689). Poszukiwanie postawy autentycznej wobec istnienia jako cechę
egzystencjalizmu podkreśla też Leszek Kołakowski: „Rezygnując z nadania racji ludzkim wyborom, ﬁlozoﬁa egzystencjalna wprowadza wszakże pod różnymi nazwami jedną przynajmniej
i jedyną wartość, której bronić należy. Jest to wartość autentyczności; realizuje się przez uświadomienie własnej sytuacji jako egzystencji, przez odmowę usprawiedliwień, przez nieprzerwany
wysiłek samo-utwierdzenia na przekór wszystkim pokusom identyﬁkacji z anonimową, rzeczową
formą bytu. Jeśli wolność jest sytuacją faktyczną, autentyczność jest dobrowolną samowiedzą
tej sytuacji; jest możliwością każdego człowieka i nie zna wartości wyższych, z których można
by ją wyprowadzić. Jest symbolem odnoszenia się do świata każdorazowo konstytuowanego co
do sensu przez własną decyzję każdej jednostki ludzkiej z oddzielna. Przeciwieństwem autentyzmu nie jest brak odpowiedzialności, skoro odpowiedzialność jest sytuacją nie do uniknięcia,
niezależną od moich decyzji; jej przeciwieństwem jest ucieczka od samowiedzy odpowiedzialności, ucieczka nigdy ostatecznie nieudana, podszyta zakłamaniem, złą wiarą, oszustwem wobec
siebie” (L. Kołakowski, Filozoﬁa egzystencji i porażka egzystencji, wyd. cyt. s. 20).
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teistów ich źródłem jest Bóg, człowiek je tylko intuicyjnie rozpoznaje i urzeczywistnia, będąc w owym procesie gnoseologicznym zagrożonym przez – jak to ujął
Scheler – »iluzję aksjologiczną«, czyli błędne rozpoznawanie i hierarchizowanie
wartości uniemożliwiające poznanie wartości wyższych. Złudzenia aksjologiczne
są zdaniem Schelera skutkiem resentymentu 43. Dla egzystencjalistów laickich autonomiczna pod względem moralnym istota ludzka tworzy wartości, zatem mają
one charakter konwencjonalny, relatywny. Egzystencjalizm obu nurtów jest sprzeciwem wobec degradujących istotę ludzką mechanizmów kulturowych depersonalizujących, reiﬁkujących, sprowadzających istnienie podmiotu do codziennej troski,
poprawnego odgrywania ról społecznych i życiowego pragmatyzmu, zatem działań
maskujących prawdę o autentycznej, osobowej egzystencji człowieka w świecie.

Summary
Existentialism is an anti-system philosophy, since it concentrates on the
subjectively experienced, individual existence of a subject. Existentialists focus
on such aspects of a human existence as freedom, loneliness, ﬁniteness and
a desire for authenticity. In the 20th century existentialism it is possible to
distinguish two trends: theistic and atheistic.
For existentialists of both trends, a man is a dynamic and creative subject,
subjectively experiencing the existence in the world. This existence is completely diﬀerent from the existence of things and animals. For the representatives
of the theistic trend, he is a dualist individual who stands out mainly due to
his spirituality, ability to transcend towards the inﬁnity, towards God. To the
representatives of the atheist faction, on the other hand, he appears to be an
immanent, ﬁnite in time and closed in the physical mortal life subject. The existentialists of both trends emphasise – though understanding it in various ways
– the need for an authentic life and the axiological dimension of the human
existence in the world, however, diﬀerently comprehending the origins and the
way ethical values exist. Theistic and atheistic existentialism is an objection
against the cultural mechanisms which degrade and depersonalize a man, it
is a defence of human freedom and subjectivity against the uniﬁcation and
reiﬁcation which threaten the man in the consumer civilization.

43 M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 55–56.
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POLITYCZNOŚĆ JAKO OBIETNICA NOWEGO ŚWIATA
MYŚL POLITYCZNA HANNAH ARENDT

Hannah Arendt po wydarzeniach pierwszej połowy XX wieku na nowo chciała
odkryć znaczenie polityki i sens tego, co nazywała politycznym doświadczeniem.
Najważniejszym przejawem polityczności, pisała, jest działanie, które w jej teorii
oznacza śmiałe przedsięwzięcia w mowie i czynie, w towarzystwie równych sobie
osób; jest nim także rozpoczynanie, inicjowanie czegoś nowego, czego efektu końcowego nie sposób przewidzieć. Działanie to również składanie obietnic i zdolność
przebaczania innym, to ustanawianie dziedziny spraw publicznych. Wszystkiego
tego jednostka może doświadczyć jedynie w warunkach wspólnoty, różnorodności
i założenia niepowtarzalności ludzi. Działanie i polityczność w ogóle wymagają
od jednostek wielu umiejętności, takich jak myślenie, sądzenie, zdolność komunikowania się z innymi i respektowania różnic zachodzących między członkami
wspólnot. Powstaje zatem pytanie, czy nie lepiej i łatwiej byłoby, gdyby ludzie
pozbyli się polityki i działania politycznego, w zamian decydując się na coś w rodzaju technicznego zarządzania rzeczami i osobami, w celu utrzymania porządku.
Z pewnością takie rozwiązanie byłoby łatwiejsze, ale według Arendt, która wyjaśnia sens doświadczeń politycznych (to znaczy odwagi, sławy, godności, równości,
wolności), ludzie nie powinni próbować wyzwolić się od polityki, lecz od uprzedzeń
i przesądów związanych z polityką. A uwolnienie od utartych opinii, pejoratywnie
określających politykę, możliwe jest dzięki ponownemu odkryciu i ocenieniu tego,
czym jest działanie i świat ludzi w swej istocie.
W tym miejscu zderzamy się z problem związanym z kryteriami, według których należałoby zredeﬁniować to, co na ogół rozumiane jest jako możliwości działania. Normy pochodzące czy to z nakazów moralnych, przykazań Bożych, czy
też reguł wywiedzionych z niezmiennych praw natury albo związanych z prak-
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tycznymi zasadami postępowania, po Rewolucji Francuskiej, której synonimem
dla Arendt jest „zerwanie nici tradycji”, po nazizmie i komunizmie, utraciły jakikolwiek związek z rzeczywistością. Wszelkie dotychczasowe miary stały się bezużyteczne. Ludzie w systemach totalitarnych, donoszący na bliskich i przyjaciół,
mordujący się wzajemnie, czynili to nie tylko ze względu na wolę i rozkazy wodza,
lecz dopuszczali się tych czynów będąc w zgodzie z ideologicznymi projektami kierującymi społeczeństwami w imię „postępu”, w imię wyższych ideałów, w które
uwierzyli. Arendt podkreśla, że czynili to, ponieważ nie dokonali właściwego osądzenia rzeczywistości, to znaczy byli bezmyślni. Dodatkowo stwierdza, że w świetle
„praw postępu” zasady pochodzące ze zdrowego rozsądku, rodzinnego oddania,
miłości, braterstwa, prawdomówności wydawały się uprzedzeniami, zacofaniem,
przesądami i strachem przed tym, co nowe. Stąd przekonanie Arendt, że kryteria
tego, co słuszne, a co błędne, dobre albo złe, nie mogą pochodzić z zewnątrz,
ponieważ są one apolityczne, a nawet fałszywe. Źródłem wszelkiej miary dotyczącej publicznego świata powinna być ludzka wielość, jako że jest prawem tego
świata. Sądy polityczne nie są sprawą związaną z postępem wiedzy, nie usuwają
również w całości ryzyka i niepewności, jednak potwierdzają ludzką różnorodność
i uwzględniają odmienność zdań, co więcej, ustanawiają rzeczywistość ludzkiej
wolności we wspólnocie 1.
Podstawą ﬁlozoﬁi politycznej Arendt jest jej przekonanie, że współczesny kryzys polega na utracie wiary w ludzką racjonalność i siłę umysłu; a co za tym idzie,
na przyswojeniu przez człowieka fałszywych wartości, co prawda łatwych (nie wymagających głębszej reﬂeksji), lecz bezwzględnie alienujących jednostkę z relacji
ze światem i z innymi ludźmi 2. Rewolucja Francuska i rewolucja przemysłowa wraz
z wyniesieniem pracy, aktywności najbardziej prywatnej spośród innych czynności ludzkich, do dziedziny publicznej, zniszczyły prawdziwy sens polityczności.
Przestano dostrzegać i respektować fundamentalne rozróżnienia, ważne dla zachowania harmonii między człowiekiem a światem, odrzucono dystynkcje między
innymi takie jak: prywatne – publiczne, ogólne – szczegółowe. W momencie, kiedy
sprawy prywatne, czynności ściśle związane z gospodarstwem domowym, rodziną
i z koniecznościami życia biologicznego, weszły w obszar publiczny, powstała sfera
społeczna uzależniająca człowieka od grupy, wywierająca presję posłuszeństwa
i piętnująca wszelkie przejawy odstępstwa od powszechnie przyjętych norm bądź
lekceważąco odnosząca się do odmiennych poglądów. W sytuacji, kiedy człowiek
postrzegany jest nie jako jednostka, ale jako element ujednoliconej masy, albo też
1 Zob. H. Arendt, Polityka jako obietnica, przeł. Wojciech Madej, Mieczysław Godyń, Warszawa 2008, s. 9–10.
2 Zob. R. Skarżyński, Hannah Arendt. Budowanie myśli, „Literatura na świecie”, nr 6 (167),
Warszawa 1985.

POLITYCZNOŚĆ JAKO OBIETNICA NOWEGO ŚWIATA...

137

odwrotnie – jako jednostka wykluczona z przynależności do wspólnoty (na przykład klasowej, lub majątkowej), z przerażającą łatwością pojawia się możliwość
podporządkowania pojedynczego człowieka rozkazom, wyższym celom społecznym
czy ideologicznym 3.
Rozróżnienie na sferę publiczną i prywatną jest bardzo ważnym elementem
w myśli politycznej Arendt. Funkcjonowanie człowieka w dwóch niezależnych od
siebie, ale koegzystujących, obszarach pozwalało na zachowanie proporcji i ładu
w świecie wspólnie zamieszkiwanym z innymi. Niemiecka ﬁlozofka odwołując się
do starożytnej Grecji wskazuje na korzyści, jakie wynikały z pielęgnowania i podtrzymywania granicy między tym, co konieczne, a tym, co ogólnie można określić
jako możliwe. Zniszczenie tej dychotomiczności, lecz nie poprzez zniesienie, zupełne wyeliminowanie tego, co zhierarchizowane, konieczne, intymne i biologiczne,
a poprzez włączenie wszystkich tych cech do obszaru publicznego, zniekształciło
dawny sens tego, co polityczne i negatywnie wpłynęło na człowieka oraz jego dotychczasowe różnorodne sposoby działania i pojawiania się w wspólnym świecie.
W ten sposób wyłoniła się sfera społeczna niebędąca ani prywatną, ani publiczną 4. Zjawisko to, zdaniem Arendt, zbiegło się z narodzinami epoki nowożytnej. W rozumieniu starożytnych Greków prywatność miała charakter negatywny i deprywacyjny, oznaczała bowiem brak wolności i możliwości dobrowolnego działania. Prywatność głównie określała stan niewolników zmuszonych do
ciężkiej i nieustającej pracy. Epoka nowożytna natomiast ze starożytnego pejoratywnego określania prywatności uczyniła pozytywny, odnoszący się do intymności
wymiar – nazywając to indywidualizmem, a społeczeństwo jedną wielką rodziną 5.

3 Szerzej o niszczącej sile tłumów zob. G. Le Bon, Psychologia tłumów, przeł. B. Kaprocki,
Kęty 2007.
4 „Społeczeństwem nazywam tę osobliwą, nieco hybrydalną strefę pośrednią, ni to polityczną,
ni to prywatną, w której od zarania epoki nowożytnej, większość ludzi spędza przeważającą
część swego życia”; H. Arendt, Reﬂeksje na temat Little Rock, w: Odpowiedzialność i władza
sądzenia, przeł. Wojeciech Madej, Mieczysław Godyń, Warszawa 2006, s. 235.
5 Według Georga Simmela epoka Renesansu była tą, która pierwsza ugruntowała pojęcie indywidualności, jako odrębnego stanu wewnętrznego i zewnętrznego od wspólnoty religijno-społecznej, od ogólnie przyjętych form życia ograniczających i homogenizujących grupy. Przy czym
renesansowy indywidualizm nazywa Simmel indywidualizmem behawioralnym, charakteryzującym się radykalnością, chęcią ostentacyjnego wyróżnienia się jednostki. Ekstremalność ta, jak
pisze Simmel, doprowadziła do takich zjawisk, jak brak panującej mody we Florencji, ponieważ
każdy ubierał się według własnego uznania, poza jakimikolwiek normami. Taki stan zindywidualizowania jednak był niewystarczający, a nawet stwarzający utrudnienia, między innymi
w postaci nieustannej presji potwierdzania swojej wyjątkowości, swojej inności wobec innych.
Pojawiła się zatem nowa forma indywidualizmu, skupiona już nie na różnicy, lecz na wolności. Według Simmela dla wieku XVIII wolność była „uniwersalnym roszczeniem jednostek”,
a indywidualizm kierowany był głównie chęcią samopotwierdzenia i sprzeciwu wobec społeczeństwa. Simmel wymienia ﬁzjokratów piszących o naturalności wolnej konkurencji, Rousseau jako
krytyka społeczeństwa będącego źródłem zła, społeczeństwa ograniczającego i deprawującego
jednostkę, rewolucję francuską z terroryzującą wolnością, która w imię swobody zabroniła two-
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Zdaniem Arendt traktowanie dziedziny publicznej na wzór rodziny poprzedzone było upadkiem rodziny jako takiej, w jej „prawidłowym” pierwotnym znaczeniu. Rodzina należała do sfery prywatnej, a wszelka powstająca w niej opinia czy kształtujący się wspólny interes jej członków reprezentowane były wyłącznie przez gospodarza (głowę rodziny). Rozpad rodziny, a następnie wchłonięcie jej przez społeczeństwo, spowodowało, że sposób zorganizowania gospodarstwa domowego przeniesiony został na dziedzinę publiczną. Relacje między
członkami nie były wówczas oparte na równości, lecz odpowiadały hierarchicznemu podporządkowaniu jednostce, która uchodziła za silniejszą albo bogatszą
pośród innych. Przenosząc swoje konstatacje na czasy współczesne, stwierdza
Arendt, że o ile niemożliwe jest już wyznaczenie jednego zwierzchnika w społeczeństwie, to krystalizuje się coś symetrycznego pod postacią jednej wspólnej opinii, jednego wspólnego interesu, czyli – jak mówi ﬁlozofka – rządy nikogo, które zamiennie określane są jako biurokracja 6. Według Arendt jest to
najbardziej nieludzka i okrutna forma sprawowania władzy, w której nikt nie
ponosi odpowiedzialności 7.
Hannah Arendt dokonując dokładnej analizy historycznej dotyczącej etapów
rozpadu dawnego podziału na prywatne i publiczne piętnuje moment pojawienia
się kwestii socjalnych (ekonomicznych) w obszarze publicznym jako główną przyczynę wykluczenia możliwości bezinteresownego działania politycznego. Od tej
pory każda jednostka w społeczeństwie domaga się lub oczekuje od innych określonego rodzaju zachowania. A tworzenie nowych reguł, niezliczonych przepisów
i norm postępowania służy powszechnej „normalizacji” członków społeczeństwa.
Innymi słowy społeczeństwo narzuca zasady i tym samym eliminuje spontaniczność; zabiera przestrzeń, w której możliwe jest wykazywanie się i dokonywanie
wybitnych osiągnięć. Od tej pory powszechne normy dyktują, jak powinno się zachowywać, aby nie być odrzuconym, aby nadal uczestniczyć w obrębie porządku
ustalonego tak naprawdę przez „nikogo” 8.

rzenia związków zawodowych robotników. Zob. G. Simmel, Wolność i jednostka, w: Sławomir
Magala, Simmel, Warszawa 1980, s. 223–233. Warto zauważyć, że renesansowy indywidualizm
ma swoje korzenie w starożytnej ﬁlozoﬁi soﬁstów: Protagors z dewizą „Człowiek jest miarą
wszystkich rzeczy” może uchodzić za patrona indywidualizmu najbardziej radykalnego. Za antenatów renesansowych indywidualistów należy także uważać greckich cyników.
6 Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, Warszawa 2000, s. 46–47.
7 „W każdym biurokratycznym systemie przerzucanie odpowiedzialności jest na porządku
dziennym i jeśli ktoś chce zdeﬁniować biurokrację w kategoriach nauk politycznych, to znaczy
jako pewną formę ustrojową – rządy biur i instytucji w odróżnieniu od rządów ludzi, jednego
człowieka, grupy lub masy – to niestety są to rządy nikogo i z tego właśnie powodu jest to chyba
najbardziej nieludzka i okrutna forma sprawowania władzy”; H. Arendt, Odpowiedzialność osobista w warunkach dyktatury, w: Odpowiedzialność i władza sądzenia, wyd. cyt., s. 64.
8 Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, wyd. cyt., s. 49.
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Działanie, które według Arendt stanowi centrum życia ludzi we wspólnocie, zostało zastąpione zachowaniem 9. Wspólny interes, jednomyślność opinii
oraz liczebność wyznawców tej jednowymiarowości to siła społeczeństwa. I tak
jak wcześniej rodzina została była wchłonięta przez ogólnie rozumiane społeczeństwo, tak skutkiem kolejnego kroku „normalizacji” i ujednolicenia było powstanie społeczeństwa masowego. Konsekwencją tego okazała się jednowymiarowość; „wraz z wyłonieniem się społeczeństwa masowego – pisze Arendt – dziedzina tego, co społeczne, po kilku wiekach rozwoju w końcu objęła kontrolą
wszystkich członków danej wspólnoty na równi i z jednakową mocą” 10. Wszelkie odrębności i różnice stały się prywatną sprawą jednostki. Dziedzina publiczna
stała się obszarem realizowania doraźnych celów, głównie związanych z wymiarem ekonomicznym.
Arendt, opisując w Kondycji ludzkiej proces umasowienia ludzi w przestrzeni
publicznej, stale odnosi się do wzoru greckiej polis, w której niemożliwe byłoby
takie ujednolicenie. Być dopuszczonym do życia pośród równych sobie bynajmniej
nie oznaczało żyć pośród takich samych, jednakowych ludzi 11. Polis było obszarem, gdzie panowała różnorodność i atmosfera zdrowego agonu – współzawodnictwa. Ujednolicenie było niemożliwe, a wszelkie nawet najmniejsze tego przejawy
były eliminowane. Członkowie polis nieustannie chcieli udowadniać sobie i innym,
kto jest najlepszy, kto czym się wyróżnia, kto kim naprawdę jest, i czerpali z tego
radość. Jasno z tego wynika, że indywidualność jak najbardziej manifestowała się
w obszarze publicznym. Co więcej, właśnie dzięki tej sferze indywidualność była
pielęgnowana (wszakże nie indywidualność w znaczeniu nowożytnym).

9 Należy zaznaczyć, że mimo iż w myśli politycznej Arendt wspólnota jest elementem nieodzownym, to nie stanowi on punktu centralnego, dlatego też nie można zaliczyć autorki do
komunitaryzmu. Komunitaryści sądzą, że to wspólnota jest epicentrum reﬂeksji politycznej,
a w drugiej kolejności kwestie wolności i równości. U Arendt działanie, wolność i równość stanowią centrum rozważań. Wspólnota jedynie umożliwia realizację działania politycznego. Zob.
W. Kymlicka, Współczesna ﬁlozoﬁa polityczna, przeł. A. Pawelec, Warszawa 2009, s. 259–332;
Zob. także A. Swift, Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi politycznej, przeł. A. Krzynówek, Kraków 2010,
s. 135–173.
10 H. Arendt, Kondycja ludzka, wyd. cyt., s. 47.
11 Równość dla starożytnych Greków oznaczała życie i działanie pośród równych sobie, a więc
wolnych od konieczności życiowych. Równość nie była właściwością ludzi, lecz atrybutem polis.
Nowożytność natomiast równość połączyła ze sprawiedliwością oraz konformizmem i realizowaniem przyjętego w społeczeństwie zachowania. Konformizm i sztuczna równość natomiast,
zdaniem Arendt, zniszczyły polityczność i jej egzystencjalny wymiar. „Izonomia (równouprawnienie – przyp. J.S.) zapewniała istotes (równość), nie dlatego jednak, że wszyscy ludzie rodzili
się czy też byli stworzeni jako równi, lecz właśnie dlatego, że z natury (physei) nie byli równi
i potrzebowali sztucznie stworzonej instytucji (polis), która mogła uczynić ich równymi na mocy
swego prawa (nomos). Równość istniała więc tylko w specyﬁcznym świecie polityki, w którym
ludzie spotykali się jako obywatele, nie zaś jako osoby prywatne”; H. Arendt, O rewolucji, przeł.
M. Godyń, Warszawa 2003, s. 33.
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Od epoki nowożytnej działanie zastąpione zostało zachowaniem, to znaczy, że
ludzi nie łączyło już podejmowanie wspólnego przedsięwzięcia, ale normy zachowawcze. Arendt ten konformizm opisuje jako fundament naukowej ekonomii, która
powstała wraz z wyłonieniem się społeczeństwa. Głównym narzędziem ekonomii
była statystyka, której sens wyznaczany był przez wielkie liczby i długie okresy.
Ekonomia i socjologia, według Arendt, redukują człowieka do całości, pozbawiają
go spontaniczności w działaniu, gdyż od tego momentu jest on ujmowany matematycznie, tak jak rzeczywistość, w której żyje. Automatyzm i behawioryzm,
ujednolicenie i umasowienie to przyczyny uniemożliwienia człowiekowi realizowania politycznej egzystencji; im mniej ﬂuktuacji, odchyleń i odstępstw od normy,
tym lepiej, „doskonalej”, ponieważ masa ludzka jest przewidywalna i można nią
pokierować w każdym dowolnym kierunku 12.
Ujednolicenie i niemożliwość sprzeciwienia się wobec powszechnie panujących norm Arendt postrzega jako ogromne zagrożenie dla człowieka, jego zdolności do działania i ogólnie polityki. Społeczeństwo, budowane przez jednostki,
które określane są przez statystyczne dane, których zachowanie, wybór, ewentualne działanie, można przewidzieć, wymaga do swego funkcjonowania „komunistycznej wizji”, to znaczy, wspólnego interesu, wspólnej i jednakowej opinii, jak
twierdzi niemiecka ﬁlozofka 13.
Społeczeństwo wraz z jego charakterystycznym ujednoliceniem i funkcjonowaniem wedle reguł „komunistycznej ﬁkcji” zastąpiło tradycyjne państwo i rząd
administracją, biurokracją, a dziedzinę publiczną – sferą społeczeństwa masowego.

12 W starożytności ekonomia była niewielkim działem etyki i polityki, traktowana jako rodzaj
aktywności człowieka. Wraz z powstaniem społeczeństwa i wprowadzeniem wzorów zachowania
możliwe było stworzenie koncepcji ekonomii politycznej, co dla starożytnych Greków było wewnętrznie sprzeczne. Ekonomia była częścią sfery prywatnej. Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka,
wyd. cyt., s. 46–50.
13 „Ujednolicone zachowanie poddające się określeniom statystycznym, a tym samym naukowo
poprawnemu przewidywaniu trudno byłoby wyjaśnić hipotezą liberałów mówiącą o naturalnej
‘zgodności interesów’, która stanowi podwalinę ekonomii ‘klasycznej’; to nie Karol Marks, lecz
sami liberalni ekonomiści musieli wprowadzić ‘komunistyczną ﬁkcję’, to znaczy założyć, że istnieje jeden interes społeczeństwa jako całości, który za pomocą ‘niewidzialnej ręki’ kieruje zachowaniem ludzi i wytwarza harmonię ich sprzecznych interesów”. I dalej: „Całkowity triumf społeczeństwa zawsze zrodzi pewnego rodzaju ‘komunistyczną ﬁkcję’, której szczególnie znamienną
cechą jest to, iż naprawdę rządzi nią ‘niewidzialna ręka’, to znaczy nikt”; H. Arendt, Kondycja
ludzka, wyd. cyt., s. 50–51. Warto zaznaczyć, że Arendt krytykując liberalizm i stwierdzając, że
posługuje się również komunistyczną ﬁkcją, idzie nieco za daleko. Wspólny interes w komunizmie
nie jest tym samym, co w liberalizmie. Komuniści mieli jasno określony cel. Natomiast wspólny
interes głoszony przez przedstawicieli liberalizmu to wspólne dobro, ale pod różną postacią się
artykułujące: szczęście, realizowanie pasji, praca, pisanie, malowanie – to, co jest tym dobrem,
każdy ustala według własnego upodobania. Ważne jest, aby nie szkodzić i nie narzucać innym,
swego sposobu uzyskiwania dobra. We wczesnym liberalizmie rynek ustanawia dobro wspólne,
ale tylko na poziomie powszechnej wymiany gospodarczej. Warto przy tym pamiętać, że Adam
Smith uznał w Teorii uczuć moralnych żal i współczucie za najpierwotniejsze emocje człowieka.
Por. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, przeł. D. Petsch, Warszawa 1989.
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Zmiana ta sprawiła, że dążenie do doskonałości stało się czymś niepożądanym czy
anonimowym. Najważniejszy stał się postęp i ogólna innowacyjność, a nie osiągnięcia poszczególnych ludzi: „Podczas gdy – pisze Arendt – staliśmy się doskonali
w pracy wykonywanej publicznie, nasza zdolność działania i mowy w znacznym
stopniu utraciła swą dawną jakość od czasu, gdy dziedzina społeczna wygnała ją
do sfery intymności i prywatności” 14. Świat, zdaniem Arendt, przestał już być
właściwym miejscem dla ludzkiej działalności i doskonałości.
Sfera społeczna to nic innego jak przekształcenie prywatnej troski o własność
prywatną w troskę wspólną i publiczną. Społeczeństwo to organizacja posiadaczy
własności, którzy zamiast domagać się z racji swego bogactwa dostępu do dziedziny publicznej, żądali jedynie ochrony przed tą dziedziną, w celu dalszego gromadzenia jeszcze większych bogactw 15. „Społeczeństwo jest formą – pisze Arendt
– której fakt wzajemnej zależności w imię potrzeb życia i niczego więcej nabiera
znaczenia publicznego, formą, w której zezwala się, by czynności związane ze zwykłym przetrwaniem pojawiły się publicznie” 16.
Wcześniej bogactwo było czymś, co użytkowano i konsumowano; jeżeli
w ciągu życia jednostki niemożliwe było wyczerpanie tych nagromadzonych dóbr,
w różnej postaci, to rodzina stawała się właścicielem danej własności. Takie podejście zmieniło się wraz z przekształceniem bogactwa i własności w kapitał,
który miał odtąd podlegać procesowi samopomnażania. Wówczas własność prywatna uzyskała trwałość, której przed epoką nowożytną, jak pisze Arendt, nigdy nie miała 17. Największą jednak szkodą było nie tylko ustanowienie bogactwa
i własności jako najważniejszej kondygnacji wspólnego świata, lecz to, że zniesiono tym samym własność prywatną w sensie własnego, namacalnego miejsca
w świcie 18.
Społeczeństwo ﬁkcji, czyli inaczej społeczeństwo masowe, to idealny wzór
homogenicznej zbiorowości, w której jednostki zredukowane są do całości, które
odgrywają niejako role uwarunkowanych w swych zachowaniach zwierząt, pozbawionych miejsca w świecie i prywatnego domu. Co więcej, specyﬁką człowieka ma-

14 H. Arendt, Kondycja ludzka, wyd. cyt., s. 55.
15 W społeczeństwie wspólnota budowana jest na podstawie wspólnego bogactwa, a nie poprzez

wspólne działanie. Wcześniej bogactwo czy własność były wynikiem czynności mających miejsce
w sferze prywatnej. To, co niegdyś było prywatne, przemijające i kruche, od epoki nowożytnej
zaczęło tworzyć świat. Jednak bogactwo, według Arendt, nigdy nie będzie na tyle silne i trwałe,
aby tworzyć prawdziwą wspólnotę, bo zawsze będzie czymś prywatnym. Nikt przecież bezinteresownie nie oddaje obcej osobie swojego wynagrodzenia. Bogactwo nie będzie nigdy tym, czym
jest wspólny świat. Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, wyd. cyt., s. 75.
16 H. Arendt, Kondycja ludzka, wyd. cyt., s. 53.
17 Tamże, s. 76.
18 Tamże, s. 77.
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sowego jest przede wszystkim odizolowanie i brak normalnych kontaktów międzyludzkich 19.
Monolityczny charakter społeczeństwa, charakteryzujący się konformizmem,
czyli umożliwieniem realizowania tylko jednego interesu i tylko jednej opinii, ma
swoją podstawę w jedności gatunku ludzkiego. I z tego powodu, że ta jedność nie
jest fantazją ani nawet hipotezą naukową, lecz faktem, że wszyscy należymy do
takiego rodzaju, z taką łatwością można kierować zachowaniami ludzi i przewidywać ich potencjalne działanie. Przemoc, terror i propaganda to narzędzia, za
pomocą których rządzi się społeczeństwem masowym. Dla Arendt jest to początek
totalitaryzmu i koniec człowieczeństwa.
Społeczeństwo masowe to zgodnie myślący tłum ludzi. Kierowanie takim tłumem nie jest specjalnie trudnym zadaniem. Pod matrycę jednego interesu bądź
jednej opinii można podstawić dowolny interes lub opinię. Wspólnym interesem
społeczeństwa masowego może być dążenie do szczęścia, bogactwa, wyeliminowanie wszelkich odmienności klasowych, rasowych etc. Jedna opinia również może
odnosić się do różnych zjawisk, a najlepszym odzwierciedleniem jednomyślność
jest ideologia 20.
W rozumieniu Arendt ideologia to system, który wychodząc od jakiegoś pojedynczego twierdzenia, okazuje się wystarczająco silny, by przyciągnąć i przekonać większość ludzi. Okazuje się także dostatecznie pojemny, by móc odpowiedzieć na potrzeby ludzi i prowadzić ich przez różnorodne doświadczenia. Ideologia
tym się różni od zwykłych poglądów, że przypisuje sobie posiadanie wszechwiedzy; tworzy wrażenie posiadania klucza do rozumienia dziejów albo patentu na
rozwiązywanie wszelkich zagadek świata. Ludzie bezmyślni, to znaczy nie używający swej zdolności sądzenia, bez trudu uwierzą w tę ﬁkcję i będą absolutnie przekonani, że jeden interes i jedna opinia jest uniwersalną prawdą rządzącą
przyrodą i człowiekiem 21. Historia ruchów totalitarnych jest przerażającym potwierdzeniem możliwości stworzenia ﬁkcji, fałszywych wartości i celów, w które
masy 22 uwierzą.

19 Zob. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008,
s. 461. Krytyka masowości w wydaniu Arendt zadziwiająco współbrzmi z Buntem mas Ortegi
y Gasseta.
20 „Praktycznie nie będzie miało większego znaczenia czy ruchy totalitarne posłużą się wzorcem
nazizmu, czy bolszewizmu, czy zorganizują masy w imię rasy, czy w imię klasy, czy będą głosić
posłuszeństwo prawom życia i natury, czy prawom dialektyki i ekonomii”; H. Arendt, Korzenie
totalitaryzmu, wyd. cyt., s. 456.
21 Zob. tamże, s. 234.
22 Termin „masy” odzwierciedla ogromną ilość ludzi, a także ich bierność. „Potencjalne masy

istnieją w każdym kraju, stanowiąc większość pośród rzesz neutralnych, biernych politycznie
ludzi (...)”; tamże, s. 453–454.
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Terror, ideologia i bierność ludzi 23 to całkowite zaprzeczenie polityczności
i godności człowieka; te trzy pojęcia to również fundament, na którym opierały
się totalitaryzmy. Tyrania, dyktatura, totalitaryzm, wszystkie te formy są zaprzeczeniem pluralizmu politycznego oraz przyczyną zniszczenia wolności. Totalność
(ideologii, bierności, strachu) polega na tym, że nie można spojrzeć na nią z zewnątrz i się do tego obiektywnie odnieść. Totalność, o ile bezpośrednio nie wynika
z bierności ludzi, z faktu politycznej obojętności czerpie moc, bowiem jej istota
polega również na zinternalizowaniu ideologii przez członków ruchu, społeczeństwa, tak bardzo, że staje się nieodłącznym elementem życia, jak gdyby wżerała
się w umysły. Komunikacja i relacje między członkami społeczeństwa masowego
owładniętego przez totalność są nie tyle niemożliwe, co raczej zbędne. Wielość
rozpływa się w „Jednym Człowieku”, a wszelka działalność jest zależna od niepodważalnej, wręcz „świętej” Woli Dyktatora, wyrażonej wprost lub nie wprost
w postaci rozkazów. Widać wyraźnie, że jest to niewątpliwe zniszczenie politycznej
sfery działania, wolności, wielości, spontaniczności i tego wszystkiego, co według
Arendt stanowiło o politycznej kondycji człowieka. Zredukowanie ludzi do „takożsamości”, całkowita uniﬁkacja i masowość to, innymi słowy, apolityczna egzystencja człowieka: „Totalne panowanie – pisze Arendt – nie pozwala na swobodną inicjatywę w jakiejkolwiek dziedzinie życia, na jakąkolwiek aktywność, której nie da
się całkowicie przewidzieć. Władza totalitarna nieuchronnie zastępuje wszystkich
ludzi wyjątkowo utalentowanych, niezależnie od ich poglądów, takimi szaleńcami
i głupcami, w przypadku których brak inteligencji i pomysłowości jest najlepszą
gwarancją lojalności” 24.
Totalitaryzm w ramach swego totalnego panowania dokonuje potrójnego morderstwa dokonanego na osobie prawnej, osobie moralnej oraz godności ludzkiej
(morderstwa rozumianego również jako zniszczenie indywidualności), aby nieskończoną różnorodność i odmienność istot ludzkich zorganizować tak, aby stały się
jednym człowiekiem o niezmiennych powtarzalnych reakcjach, żeby następnie móc
każdy zespół zachowań dowolnie wymienić na inny 25.
Zabicie osoby prawnej to inaczej wyjęcie jednostki spod ochrony prawa,
to odebranie obywatelstwa i uczynienie jej bezpaństwowcem, aby prawo nie
miało mocy bronienia człowieka, a oskarżenia wszelkiego rodzaju mogły odbywać się bez zbędnych rozpraw i oświadczeń sądowych, na zasadzie arbitralnego aresztowania i ukarania (najczęściej po prostu zabicia albo wywiezienia

23 „Zobojętnienie na własny los, w sensie utraty poczucia własnej ważności i odczuwania własnej zbędności, przerodziło się z objawu indywidualnego idealizmu w zjawisko masowe”; tamże, s. 459.
24 Tamże, s. 490.
25 Zob. tamże, s. 615.
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do obozu) 26. Zabicie osoby moralnej to zniszczenie w człowieku tego, co stanowi
o jego człowieczeństwie, o różnicy między jednostką a zwierzęciem. To zafałszowanie miary dobra i zła, podważanie głosu zdrowego rozsądku i sumienia. To stworzenie atmosfery nihilizmu i obojętności; nic nie ma znaczenia: życie, czyny, słowa,
śmierć. Uniemożliwienie jednostce dokonania wyboru między dobrem a złem, a jedynie między złem a złem; człowiek ma wybierać, czy zdradzić przyjaciela i tym
samym posłać go na śmierć, czy narazić na śmierć swoją rodzinę, jeżeli się nie
zdradzi przyjaciela. Totalitarny terror spowodował, że wszelkie decyzje sumienia stały się kwestionowane i niejednoznaczne 27. Zabicie osoby moralnej to także
uczynienie anonimowymi – życia i śmierci: „Obozy koncentracyjne – pisze Arendt
– czyniąc samą śmierć anonimową (co uniemożliwiało stwierdzenie, czy więzień
żyje, czy nie), pozbawiły ją jej właściwego znaczenia jako końca spełnionego życia.
W tym sensie odebrały jednostce jej śmierć, dowodząc, że odtąd nic do niej nie
należy, a ona nie należy do nikogo. Jej śmierć pieczętuje tylko fakt, że nigdy nie
istniała naprawdę” 28. Zniszczenie godności ludzkiej, indywidualności jednostek,
to nic innego, jak swobodne manipulowanie ludźmi, ich losem, ciałem, miejscem
przebywania, własnością prywatną, a nawet myśleniem. To innymi słowy zniszczenie tożsamości ludzkiej, spontaniczności, możliwości działania i rozpoczynania
czegoś nowego. To wyuczenie człowieka odruchowych reakcji i zachowań. Człowieka można zniszczyć i zamienić na inny egzemplarz; można całkowicie uprzedmiotowić osobę 29.
W totalitaryzmie wszystko jest możliwe, lecz w zupełnie inny sposób, jak
w przypadku działania, które również charakteryzuje się nieprzewidywalnością.
Wszystko jest możliwe, bo nie ma żadnych stałych zasad postępowania, nie ma
możliwości wybaczania i odpowiedniego ukarania, wyeliminowana jest wszelka
właściwie rozumiana odpowiedzialność. Jest za to bezsilność i strach ludzi. Przykładem nieprzewidywalności były obozy koncentracyjne, o założeniu których
Arendt pisze tak: „Obozy koncentracyjne oraz obozy zagłady reżymów totalitarnych służą jako laboratoria, w których poddaje się sprawdzeniu podstawowe
założenie totalitaryzmu, głoszące, że wszystko jest możliwe. (...) Panowanie totalitarne – stwierdza autorka dalej – usiłuje osiągnąć ten cel stosując zarówno
indoktrynację ideową formacji elitarnych, jak i absolutny terror w obozach. Okrucieństwa zaś, do których popełnienia używa się bezlitośnie formacji elitarnych,
stają się w rzeczywistości praktycznym zastosowaniem ideologicznej indoktry-

26 Zob. tamże, s. 628–633.
27 Zob. tamże, s. 633–636.
28 Tamże, s. 634.
29 Zob. tamże, s. 611, 615–616, 637–644.
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nacji – polem doświadczalnym, na którym ideologia musi się sprawdzić – natomiast odrażające widowisko samych obozów ma być »teoretycznym« uzasadnieniem ideologii” 30.
Dlaczego tak wielu ludzi uwierzyło Stalinowi i Hitlerowi? Ponieważ uwierzyli
w fałszywą wiarygodność, w miraż lepszego świata i w to, że nie tylko indywidualne „ ja” się zgodziło na totalność nazistowską, faszystowską czy komunistyczną,
ale reszta społeczeństwa również. Nie tylko ja, ale i inni członkowie proletariatu
łączą się w jedną całość. Nie tylko ja, lecz i masa innych ludzi szczyci się swoimi aryjskimi korzeniami i gardzi odmiennymi rasami. Zbiorowe myślenie, zbiorowa odpowiedzialność i strach przed wykluczeniem, byciem innym, potencjalnym
wrogiem narodu to zaprzeczenie politycznej egzystencji. Początkowo toleruje się
mniejsze zło, zapominając następnie, że zło jest zawsze złem, aż w końcu zupełnie obojętniejąc na wszelkie anomalie i gwałty moralne – niszczy się polityczną
egzystencję.
Dlaczego niektórzy sprzeciwili się i nie wspierali „polityki” ruchów totalitarnych? Ponieważ odważyli się samodzielnie myśleć i osądzać rzeczywistość. Sprzeciwiali się nie przez bunt, bo ten wydawał się wówczas niemożliwy, nie przez
posiadanie lepszego systemu wartości, ale przez obojętność i pobudki czysto egoistyczne, ponieważ odpowiedzieli oni sobie na pytanie, do jakiego stopnia będę
mógł żyć w przyjaźni ze sobą po popełnieniu pewnych czynów; i uznali, że lepiej
doznawać krzywd, niż je czynić, lepiej nie robić nic, niż później nie móc żyć ze
sobą w zgodzie 31.
Dopiero w krytycznych sytuacjach nasza zdolność myślenia i osądzania wystawiana jest na próbę. W czasach pokoju i stabilności moralność rozumie się sama
przez się. Ważne jest to, zdaniem Arendt, aby zawsze samodzielnie analizować
i podejmować decyzje. Nie ma autorytetów, totalitarne ruchy odrzuciły tradycyjne
deﬁniowanie tego, czym jest autorytet. Kiedyś autorytet będąc fundamentalnym
pojęciem polityki, stał się w czasach totalitaryzmów pojęciem kontrowersyjnym
i niejasnym. Zapomniano bowiem, że tam, gdzie używa się przemocy, przymusu,
a nawet autorytarnej perswazji, tam nie ma autorytetu. Autorytet opiera się na
relacji pomiędzy dwiema osobami, z których jedna rozkazuje, a druga słucha,
rozkazy jednak nie są nakazami, które bezzwłocznie należy wykonać; autorytet
oparty jest na samej hierarchii, w której obie osoby mają swoje stałe miejsce,
a przy tym zgodnie i dobrowolnie uznają jej słuszność i prawowitość 32.

30 Tamże, s. 615–616.
31 Zob. H. Arendt, Odpowiedzialność zbiorowa, w: Odpowiedzialność i władza sądzenia,

wyd. cyt., s. 75–79.
32 Zob. H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, przeł. Mieczysław Godyń, Wojciech
Madej, Warszawa 2011, s. 111.
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Straty, jakie ludzkość poniosła w efekcie totalitaryzmów, to nie tylko okrucieństwa, które nigdy nie powinny się wydarzyć i ogromne ilości zabitych ludzi, zniszczonych miast, kościołów, muzeów. To także zniekształcenie sensu polityki i rozbicie jej, niegdyś ścisłego, związku z wolnością. Totalitaryzm, żądający
bezwzględnego podporządkowania wszystkich sfer życia wymogom polityki, przy
równoczesnym nieposzanowaniu godności człowieka (zabierając mu prywatność)
i jego praw jako obywatela (odmawiając prawa wolności od polityki), wywołał
powszechne zwątpienie w jakąkolwiek, nawet minimalną, łączność polityki z wolnością. Co więcej, zwyciężyło ogólne przekonanie, że wolność zaczyna się tam,
gdzie kończy się polityka 33.
Społeczeństwo masowe oraz ruchy totalitarne pozbawiły ludzi ich rzeczywistej
istoty, możliwości prawdziwego życia czynnie przejawiającego się poprzez współdziałanie i współdecydowanie o świecie. Arendt jednak wierzy, że mimo wszystko,
po wyeliminowaniu przesądów w stosunku do polityki, przekonań, że wszystko, co
z nią jest związane, oparte jest na kłamstwach i oszustwach fabrykowanych przez
interesy i ideologie ludzi będących u władzy, człowiek na nowo zdecyduje się na
realizowanie swego czasu wyznaczonego od narodzin do śmierci poprzez wspólne
z innymi działanie w formie politycznej egzystencji.

Summary
The paper oﬀers a view on Hannah Arendt’s understanding of the political, and hence of the factors (structural rather than historical) that destroy
true politics and human dignity. Her interpretation of a mass society is discussed as the result of confusing private and public spheres. In its fully-ﬂedged
form this results in totalitarian movements, which homogenise individuals thereby corrupting the political dimension of the common world. The author attempts to explain this process.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych
XXIII
Białystok 2011

WOJCIECH STARZYŃSKI
(Warszawa)

KARTEZJAŃSKA PODMIOTOWOŚĆ W FENOMENOLOGII
JEAN-LUCA MARIONA

Wydaje się, że istnieją przynajmniej dwa powody, dla których kwestia kartezjanizmu fenomenologicznego w myśli J.-L. Mariona jest godna zbadania. Po
pierwsze, fenomenolog francuski jest jednocześnie jednym z najwybitniejszych,
współczesnych komentatorów ﬁlozoﬁi Descartesa i można przyjąć, że właśnie
studia nad myślą autora Medytacji o pierwszej ﬁlozoﬁi doprowadziły Mariona
do sformułowania nowej ﬁgury ﬁlozoﬁi pierwszej – fenomenologii donacji. Wedle
C. Gschwandtner 1, redukcja myśli Descartesa do modelu ontoteologicznego (nawet podwojonego), co jest przedmiotem głównej pracy „kartezjańskiej” francuskiego ﬁlozofa Sur le prisme métaphysique de Descartes (O pryzmacie metaﬁzycznym Descartesa), nie tylko określa strukturę metaﬁzycznej myśli, lecz podobnie
jak u Heideggera wprowadza na drogę jej „przekroczenia”. Owo przekroczenie,
którego ślady są obecne już w jakiejś formie u samego Descartesa, a następnie
w myśli Pascala, znalazłoby swą najbardziej dopracowaną wersję w fenomenologii
donacji. W tym sensie „destrukcja metaﬁzyki”, ale również rodzaj jej obiektywizacji (modelizacji) stanowiłaby rodzaj wstępu do właściwej ﬁlozoﬁi zgodnej z dzisiejszą jej dominującą ﬁgurą, fenomenologią. W konsekwencji zmuszeni jesteśmy
stwierdzić, że zamiast dotrzeć do kartezjanizmu właściwego fenomenologii donacji konstatujemy raczej jej charakter antykartezjański, zgodnie z którym ﬁgura
Kartezjusza służyć będzie jedynie jako pewien środek, czy kontrapunkt.
Wydaje się jednak, że istnieje także drugi powód, dla którego kwestia fenomenologicznego kartezjanizmu Mariona powinna zostać postawiona, a mianowicie fakt wyraźnego nawiązania tej wersji fenomenologii do jej husserlowskich
1 Por. C. Gschwandtner, Reading Jean-Luc Marion: Exceeding Metaphysics, 2007.
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źródeł. Inaczej mówiąc, należy spytać czy w swoistym powrocie do początków
fenomenologii, odnowieniu i reaktywowaniu jej pierwotnych intencji, mieści się
deklarowany przez Husserla „neokartezjanizm (...) [powstały] na drodze radykalnego rozwijania kartezjańskich motywów” 2? Jak mieliśmy okazję to obserwować
w innych miejscach 3, husserlowski kartezjanizm w całej swej niejasności i dwuznaczności znajduje swoje, znacznie bardziej przekonujące, przedłużenie w myśli
francuskiej. Co ciekawe, w obrębie fenomenologii Mariona, status myśli Descartesa, która w przypadku Sartre’a, Levinasa, Merleau-Ponty’ego czy Henry’ego
służyła za istotny, pozytywny punkt odniesienia, będąc przedmiotem twórczych
modyﬁkacji i nawiązań, nie jest oczywisty. Choć wydawać by się mogło, że „kartezjański” kadr analizy powinien okazać się szczególnie płodny w przypadku jednego
z największych współczesnych znawców ﬁlozoﬁi Descartesa, to jednak można odnieść wrażenie w przypadku prac fenomenologicznych francuskiego ﬁlozofa, że pomimo swych wybitnych kompetencji, odniesienia kartezjańskie pojawiają się stosunkowo rzadko, nie dostarczając wyraźnego obrazu „kartezjańskiej drogi”. Mimo
wszystko mamy nadzieję, że dokładniejsza lektura pozwoli nam zrekonstruować
stanowisko Mariona w tej kwestii. Na kluczowych stronach głównej pracy Będąc
danym, klasyczne odwołania do Descartesa wyraźnie ustępują pojęciowej architektonice Kanta, i właśnie dzięki tej ostatniej ogólna fenomenologia donacji daje
się wyrazić za pomocą uprzywilejowanej kategorii fenomenu przesyconego. Czy
zatem jakieś echo kartezjańskich zainteresowań Mariona da się wydobyć z jego
fenomenologicznych prac?

Kartezjanizm zasady?
Zgodnie z powyższymi uwagami, niech za punkt wyjścia posłuży nam Marionowe sformułowanie kluczowej zasady fenomenologicznej „ile redukcji, tyle donacji” 4. Jak wiadomo, Marion wspiera się tam na autorytecie Husserla, który
co prawda samej zasady jako takiej nie sformułował, jednakże „pierwszy tekst,
w którym zostaje wyłożona redukcja, wykazuje jej ścisły związek z donacją: to Idea
fenomenologii, praca z 1907 roku, po raz pierwszy wprowadza wszystkie postacie
redukcji, podkreślając jednocześnie przywilej donacji” 5. Co ciekawe z punktu wi2 Husserl, Medytacje kartezjańskie, przeł. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 1.
3 Niniejszy tekst stanowi część większej całości powstałej w ramach realizacji własnego pro-

jektu badawczego MNiSW zatytułowanego Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej: Sartre,
Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion.
4 J. L. Marion, Będąc danym, przeł. W. Starzyński, Warszawa 2007, s. 16.
5 Tamże, s. 17.
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dzenia naszych badań, Marion nie wzmiankuje nawet w tym momencie, że owo
wprowadzenie redukcji fenomenologicznej przez Husserla odbywa się w autorytecie Descartesa. Przypomnijmy zatem najważniejsze jego punkty. Jak wiadomo,
kartezjanizm Husserla (niezależnie od tego, czy uznamy go za prawomocny, czy
nie) zasadzał się przede wszystkim na postawieniu kwestii początku ﬁlozofowania, z którym powiązana była konieczność obrania pewnej postawy metodycznej,
dzięki której ostatecznie „musi dać się wskazać jakiś byt, który trzeba uznać za
dany absolutnie i niepowątpiewalnie, o ile dany jest on w taki sposób, że zachodzi tu pełna jasność” 6. Właśnie w tym kontekście, a zatem w kwestii „dawania
się” bytu (fenomenu), Husserl powraca do „kartezjańskiego rozważania sceptycznego”, czyli do operacji wątpienia, które stając się od razu pewnym wzorcowym
postępowaniem fenomenologicznym, zostaje jednocześnie poddane koniecznej modyﬁkacji 7. Husserl prowadzi rekonstrukcję kartezjańskiego wątpienia następująco:
„Zastanawiając się nad różnorakimi możliwościami błędu i złudzenia, mogę popaść w takie sceptyczne zwątpienie, iż w końcu mówię: nic nie jest dla mnie
pewne, wszystko jest wątpliwe. Lecz natychmiast staje się oczywiste, że przecież
nie wszystko może być wątpliwe, gdy bowiem sądzę, że wszystko jest wątpliwe, niewątpliwe jest to, że sądzę; niedorzeczna przeto byłaby chęć utrzymania wątpienia
powszechnego. I w każdym przypadku jakiegoś określonego wątpienia niewątpliwe
jest, że tak właśnie wątpię” 8. Należy zauważyć, że akt wątpienia w ujęciu Husserla efektywnie osiąga swe hiperboliczne maksimum dostarczając w ten sposób
pierwotnej pewności, płynącej z samej spełnianej, a przez to doznawanej i tym
samym jawiącej się podmiotowej aktywności. Przy czym, co ważne odnotowania,
Husserl pomija milczeniem tradycyjnie rozumiane cogito, uznając je za szkodliwy,
bo prowadzący do błędu substancjalizmu dodatek, zaciemniający właściwe odkrycie subiektywnego pola immanencji otwartego właśnie przez ów uporczywy
i dotykający granic wytrzymania akt. Nie ma zatem mowy o transparentnym
podmiocie jako punkcie wyjścia fenomenologii, lecz o spełnianym pierwszoosobowo akcie, w wyniku którego dochodzi do „dawania się” źródłowego fenomenu.
Kolejne zdania potwierdzają „decogityzację” husserlowskiej podmiotowości, gdyż
to nie w uprzywilejowanym i wysuniętym dla konkretnych celów osiągnięcia pewności cogito zasadza się sens wątpienia, lecz spełnia się on „w każdym przypadku
jakiegoś określonego wątpienia”, co oznacza, że wypływa on właśnie ze spełniania
odpowiedniego aktu zwanego odtąd fenomenologiczną redukcją. A stąd „cokolwiek sobie przedstawiam, spostrzegam, sądzę, wnioskuję, jakkolwiek by się przy
6 Husserl, Idea fenomenologii, Warszawa 1990, s. 29–30.
7 „Kartezjusz przeprowadził to rozważanie w innych celach, jednakże po odpowiedniej mody-

ﬁkacji możemy się nim tutaj posłużyć”, tamże, s. 30.
8 Tamże, s. 30.
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tym miały sprawy z pewnością bądź niepewnością, z przedmiotowością bądź bezprzedmiotowością tych aktów, w przypadku spostrzeżenia jest absolutnie jasne
i pewne, że to a to spostrzegam” 9. Husserl odkrywa zatem właściwe pole subiektywności, które zostaje źródłowo określone z jednej strony rozmaitością aktów (tak
jak w enumeratywnej deﬁnicji res cogitans), a z drugiej, zostaje ono powiązane
ze skorelowanymi z nimi cogitationes. Ta całościowa struktura będzie stanowić
właściwą sferę Gegebenheit, którą Husserl odkrywa wyraźnie nawiązując do aktu
kartezjańskiego wątpienia.
Można w ten sposób stwierdzić, że kartezjańsko-husserlowskim rysem fenomenologii będzie spełnianie radykalnego pierwszoosobowego aktu, który swym
redukcyjnym ostrzem otwiera pole subiektywności wraz z jawiącymi się w jego
obrębie cogitationes. Nie można ich jednak rozumieć ani na sposób psychologiczny, ani reprezentacjonistyczny, gdyż chodzi tu o „fenomen czysty, zredukowany”, składający się ostatecznie na „wielopostaciową sferę” Gegebenheit. Tym
samym ciężar omawianej kwestii przemieszcza się ze spełniającego akt redukcji
pierwszoosobowego podmiotu, „tego oto człowieka”, na samą sprawę absolutnej
autodonacji fenomenu. W tym punkcie Husserl ponownie przywołuje Kartezjusza,
którego „rozważanie o jasnym i wyraźnym spostrzeganiu” stanowi dla autora Idei
fenomenologii właściwy owoc procedury wątpienia, wyrażając przekonanie o niewątpliwości donacji fenomenu. Zauważmy tymczasem, że ów kartezjanizm fenomenologiczny Husserla uwypuklając znaczenie wątpienia oraz nadając przywileje
zasadzie oczywistości opartej na jawieniu się idei (fenomenu) odrzuca metaﬁzyczne
tezy dotyczące substancjalności res cogitans (nawet jeśli, jak widzieliśmy powyżej,
nawiązuje do jej deﬁnicji enumeratywnej) oraz argumenty odwołujące się do Boga
jako ostatecznego gwaranta prawdziwości. Za to sam medytacyjny sposób ﬁlozofowania Husserl zdaje się akceptować mówiąc o „postępowaniu w ślad za medytacją
Kartezjusza”. Założyciel fenomenologii ma tu na myśli samorozwijający się, samowystarczalny i samopotwierdzający się charakter poznania uzależniony od właściwie przyjętego punktu wyjścia zwanego przez Descartesa „archimedesowym”.
Należy go tu rozumieć właśnie jako sferę zredukowanej immanencji, w obrębie
której dopiero z całą swą siłą będzie się jawił fenomen jako taki.
W jakim stopniu tak zarysowana problematyka zbiega się z fenomenologią
donacji Mariona? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby sprawdzić, czy ﬁlozof francuski podejmuje właśnie te tezy, sformułowane przez Husserla w wyraźnej
kartezjańskiej inspiracji, a mianowicie, że fenomenologia sytuuje się pierwotnie na
poziomie subiektywności, w obrębie której, dzięki operacji redukcji fenomenologicznej, fenomen „się daje”; następnie, czy takie dawanie się fenomenu oznacza

9 Tamże.
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jego jawienie się zgodnie z określonym typem oczywistości; wreszcie, czy fenomeny
„dane” znajdują swoje potwierdzenie i uprawomocnienie w obrębie pewnego „medytacyjnego” doświadczenia, mając swoje określone miejsce na fenomenologicznej
„drodze” myślowej odbywającej się w zgodności i „rytmie” owego doświadczenia.
Podejmijmy tymczasem kwestię subiektywności. Pomimo faktu, że nieprzypadkowo problematyka ta zostaje explicite podjęta w Będąc danym dopiero
w ostatniej części pracy, to jednak jest ona już w mocy w momencie sformułowania owej zasady, która jest zarazem „ostatnią” (principe dernier) i „ostateczną”
(ultime) 10. Wyznaczając ogólny punkt wyjścia swej wersji fenomenologii, Marion
stwierdza bowiem, że „redukcja mierzy zawartość donacji w każdym zjawisku (apparence) w taki sposób, żeby na jej podstawie potwierdzić lub zaprzeczyć prawu
do pojawiania się. Tym samym dwie operacje: sprowadzenia do Ja świadomego
oraz powrotu do rzeczy samych, zamiast sobie zaprzeczać, wyznaczają dwie składowe jednego i tego samego przyporządkowania redukcji donacji; wszystko, co się
jawi, daje się Ja świadomemu i w jego obrębie”. Będzie chodziło zatem o to, by
fenomen dał się „Ja świadomemu, czyli pozwalał się do niego sprowadzić, co jest
równoznaczne z redukcją do Ja” 11.
Czy ów powrót do Ja ma charakter kartezjański? Bez wątpienia takim był on
dla Husserla, a Marion zdaje się poruszać podobną drogą. A jednak przyjmując, że
ów pierwszy kartezjanizm Husserla nie jest sprawą aż tak oczywistą, nie wiadomo
czy mamy prawo przenosić go na koncepcję Mariona. Tak jak w innym miejscu
mieliśmy okazję prześledzenia stanowisk wielu komentatorów Husserla podważających taką kwaliﬁkację husserlowskiej myśli 12, podobnie nie mamy pewności czy
samo odwołanie do wczesnego Husserla sprawę tę rozwiązuje u autora Będąc danym. Pozostając zatem w pewnej rezerwie względem stwierdzenia kartezjańskiego
charakteru powiązania redukcji i donacji pojawia się jednak nowy trop. Otóż w odpowiedzi na aporie husserlowskiej podmiotowości w jej transcendentalnym uwikłaniu, Marion, w zgodzie zresztą z tradycją francuskiej fenomenologii poszukującej
od czasów Sartre’a fenomenologicznego określenia cogito przedreﬂeksyjnego, a stąd
skończonego i faktycznego, właśnie w myśli Descartesa znajduje oparcie dla rozwinięcia jej nietranscendentalnego charakteru. Dwa punkty zasługują na szczególną
uwagę: po pierwsze, sformułowanie podmiotowości wyłaniającej się w odpowiedzi
na źródłowe wezwanie, które określimy tu mianem modelu interlokutywnego, którego analiza doprowadzi nas do podjęcia kwestii idei nieskończoności; po drugie,
określenie podmiotowości jako źródłowo odczuwającej (model żywej cielesności).
10 „Zasada jako zasada donacji fenomenu daje fenomenowi pierwszeństwo – nie chodzi zatem
o pierwszą zasadę, ale o zasadę ostateczną”, Będąc danym, wyd. cyt., s. 21.
11 Tamże, s. 19.
12 Por. W. Starzyński, Kartezjanizm Husserla w świetle dróg jego interpretacji, „Przegląd

Filozoﬁczny. Nowa Seria”, (18), Warszawa 2009, s. 391–408.
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Model interlokutywny subiektywności
Pierwszy z interesujących nas punktów stanowi podjętą przez Mariona nową
próbę cofnięcia się do operacji wątpienia jako wzorcowej dla fenomenologicznego
wyłonienia i opisania w ten sposób podmiotowości. W tym względzie Marion,
bez wątpienia inspiruje się myślą Levinasa, wedle którego „początek cogito jest
wcześniejszy od samego cogito. Można wprawdzie powiedzieć, że wyznacza ono
początek w tym sensie, iż jest przebudzeniem się egzystencji, która ujmuje własną kondycję. Ale to przebudzenie przychodzi od Innego” 13. Najpełniejszą wersję owego szczególnego odczytania „kartezjańskiej drogi” znajdziemy – co ciekawe – w obrębie pracy z zakresu historii ﬁlozoﬁi Questions cartésiennes II,
choć jej fenomenologiczne znaczenie zostanie ostatecznie potwierdzone na kartach Będac danym. Otwierający drugą część Questions cartésiennes, rozdział zatytułowany L’altérité originaire de l’ego (Źródłowa inność ego) stanowi komentarz przełomowego fragmentu Medytacji II, w którym zostaje stwierdzone istnienie podmiotu – Ja. Pokartezjańskie wersje metaﬁzyki nowożytnej, a w ślad
za nią większość badań historyków ﬁlozoﬁi nieco ów moment uprościły sprowadzając go do prostej i banalnej egzoterycznej formuły cogito ergo sum, która
– przypomnijmy – jako taka się w Medytacjach o pierwszej ﬁlozoﬁi nie pojawia. Z taką obiegową interpretacją łączyło się z czasem potraktowanie ego jako
fundamentu ﬁlozoﬁi pełniącego funkcję transcendentalną, a zatem umożliwiającego i poprzedzającego jakiekolwiek doświadczenie. Niewątpliwie taki schemat
interpretacyjny może dotyczyć już w jakimś stopniu myśli Descartesa, nie wyklucza jednak możliwości wysunięcia innych rozwiązań. W punkcie wyjścia poszukiwań takich alternatywnych sformułowań podmiotowości, Marion wskazuje
na dwa problemy, które z fenomenologicznego punktu widzenia można uznać za
przygotowawcze wzięcie w nawias obowiązujących teorii, czy opinii, mające na
celu ujawnienie się właściwego fenomenu Ja. Po pierwsze, ego cogito potraktowane jako fundament, czy transcendentalna zasada, odcinałaby się od pola doświadczenia stanowiąc jego warunek, a tym samym stałaby się fenomenologicznie niedostępna. „Jako transcendentalne, Ja pozostaje niedostępne, nieokreślone
i uniwersalnie abstrakcyjne” 14. Mamy tu do czynienia z sytuacją opisaną w paralogizmie Kanta, w której podmiot nieuchronnie rozpada się na podmiot transcendentalny pełniący funkcję pierwotnej zasady i wtórny podmiot empiryczny.
Czy w przypadku Descartesa – zadaje pytanie współczesny ﬁlozof francuski –
można już mówić o tak radykalnym rozdwojeniu podmiotowości, czy przeciw-

13 Levinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 88.
14 Marion, Questions cartésiennes II, Paris 1996, s. 5.
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nie, autorowi Medytacji udałoby się oddać owe Ja jako wciąż pozostający w sferze doświadczenia, wyjątkowy, a zarazem kluczowy, fenomen? Jako kwestię pochodną względem powyższej, Marion ponawia pytanie Husserla o solipsyzm podmiotu kartezjańskiego, wzbogacając je o komponentę etyczną zasygnalizowaną
już przez Pascala, a na gruncie fenomenologicznym przez Levinasa. Gdyby podmiot był jedynie transcendentalną zasadą doświadczenia, to traciłby tym samym indywidualność, zamykając się w sobie samym i nie otwierając możliwości przyjęcia postawy etycznej 15. Jako sposób na rozwiązanie tych klasycznych
aporii, Marion stosuje dobrze ugruntowaną już w tradycji fenomenologii francuskiej drogę powrotu, celem dotarcia do instancji przedreﬂeksyjnej, warunkującej
wszelkie późniejsze sformułowania cogito jako fundamentu dla cogitationes, która
zarazem byłaby poznawczo i fenomenologicznie dostępna i określona. W przypadku Mariona chodzić będzie jednak także o dokładne wskazanie na ów moment w samym tekście Medytacji Descartesa, który już wedle Husserla „poza
pozorną trywialnością jego słynnego twierdzenia ego cogito ergo sum” kryje w sobie „szeroko otwartą, ciemną otchłań” 16. Możemy przypuszczać zatem, że poprzez podważenie obowiązującej i obiegowej interpretacji cogito w jego metaﬁzycznej wersji, Marion otwiera możliwość odczytania pewnej postaci fenomenologii avant la lettre, o której nie wątpił sam Husserl, nie pokazując tego jednak w sposób przekonujący. Swoistym punktem zaczepienia jest wspomniane
już powyżej zauważenie istotnej różnicy zachodzącej pomiędzy kartezjańskim
określeniem podmiotowości jako ego cogito ergo sum, a obecnym w Medytacji,
a zatem w tekście najbardziej ﬁlozoﬁcznie zaawansowanym, a zarazem ezoterycznym, sformułowaniem ego sum ego existo, które można hipotetycznie uznać
za formułę przez Descartesa uprzywilejowaną, a co ważniejsze, fenomenologicznie bogatszą.
Na czym zatem polegać będzie „głębia” tkwiąca w kartezjańskiej drodze do
określenia subiektywności? Odpowiedź uzyskuje Marion, wyodrębniając cztery
etapy tego, co można nazwać fenomenologiczną „drogą kartezjańską”. Po pierwsze, Kartezjusz wychodząc od operacji wątpienia, w obrębie którego „nic nie jest
pewne” zapytuje o to, czy nie istnieje coś innego o czym nie można wątpić, coś co
wymykałoby się wszechobecnemu wątpieniu, które dotyczy w pierwszym rzędzie
istnienia rzeczy materialnych. Descartes precyzuje następnie, że nie tyle chodzi
o coś innego, lecz raczej o kogoś innego, a nawet absolutnie Innego, którego jednocześnie nie można w żaden sposób zidentyﬁkować, o „ jakiegoś Boga, czy ja15 Marion w swej fenomenologii wyraża pewną rezerwę do etyki jako takiej kierując swoje
wysiłki raczej do sformułowania fenomenologii daru, czy miłości, w tym jednak tekście używa
terminu ‘etyka źródłowa’ (éthique originaire).
16 Husserl, Erste Philosophie, I, 10, Hua. VII, s. 64.
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kiekolwiek mam nadać miano temu, kto te właśnie myśli we mnie wzbudza?” 17.
Jak zauważa Marion, Inny wyłania się jako hipoteza zanim zostanie wykazane
i wypowiedziane istnienie ego 18. Powstaje w ten sposób pewna pierwotna przestrzeń dialogiczna, w której jednak ów Inny posiada pierwszeństwo, pozostając
zarazem nieuchwytny co do ustalenia jego tożsamości, zachowując w pełni swą
anonimowość. Pierwotny interlokutor ego narzuca się „bez istnienia, bez ukazywania istoty, bez imienia, wystarcza by mnie zwodził i niepokoił” 19. Nie zmienia
sytuacji rozważenie przez Descartesa kolejnej hipotezy, wedle której on sam byłby
wytwórcą własnych myśli: owa hipoteza nawet gdyby została uprawomocniona,
utwierdzałaby zdaniem Mariona źródłową sytuację myślenia, którego sprawcą jest
Inny: zawsze chodzić będzie bowiem o zastąpienie Innego mną samym w pełnieniu
funkcji podmiotu własnych myśli.
W drugim kroku rekonstruowanej przez Mariona „kartezjańskiej drogi”, Descartes zastanawia się nad konsekwencjami radykalnego wątpienia zapytując się
czy jeśli nic materialnego nie istnieje (podstawowa aplikacja powszechnego wątpienia), to czy również ja nie istnieję. Marion podkreśla w tym punkcie użyte
przez autora Medytacji sformułowanie „ego mihi persuasi” – „czyż nie przekonałem się dostatecznie, że i ja nie istnieję?” 20. Ów – jak go określa francuski
ﬁlozof – odwrócony performatyw zapowiadający stwierdzenie własnego istnienia
może sugerować typowe rozumienie podmiotu jako myśli ustanawianej przez siebie samą. A jednak, oprócz zapowiedzi odkrycia własnego istnienia, Descartes
podkreśla tu równie doniosłą zależność od całej dotychczasowej drogi argumentacyjnej, w ramach której dochodzi do wyłonienia przekonania się o sobie, poprzez
– jak widzieliśmy powyżej – rodzaj rozmowy z nieidentyﬁkowalnym i niekoniecznie istniejącym, choć niepokojącym anonimem, pojawiającym się choćby na sposób powracającej opinii dotyczącej wszechmocnego Boga (inﬁxa vetus opinio),
czy możliwego zwodziciela. Ego na drodze do własnego wyłonienia się, okazuje
się uprzednio przekonane o swym (nie)istnieniu w pierwotnej, dialogicznej przestrzeni. Ja ujawnia się w tej sytuacji w odpowiedzi na doświadczaną przez siebie
pierwotną perswazję Innego.
W trzecim etapie drogi prowadzącej do określenia subiektywności, Descartes odwraca hipotezę o własnym nieistnieniu potwierdzając jednocześnie własną
pochodność względem pierwotnej sytuacji dialogicznej: „Ja jednak na pewno ist-

17 Descartes, Medytacje o pierwszej ﬁlozoﬁi, AT VII, s. 24; wyd. pol., przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, Kęty 2001, s. 48.
18 Marion, Questions cartésiennes II, wyd. cyt., s. 21.
19 Tamże, s. 22.
20 AT VII, s. 25, wyd. pol., s. 49 [cytuję wariant przekładu umieszczony w przypisie].
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niałem, jeśli o czymś się przekonałem (si quid mihi persuasi)”, a nieco dalej,
„nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro mnie łudzi” 21. Do stwierdzenia własnego istnienia, ego dochodzi zatem nie poprzez monolog, ale źródłowy dialog.
Przekonanie się o sobie nie płynie z autoperswazji, lecz z doświadczanej, choć
nieokreślonej i anonimowej perswazji Innego. W konsekwencji, pierwotną postacią podmiotowości okazuje się być podmiot występujący w formie gramatycznej
celownika (mihi), otwarty i odpowiadający na źródłowe niepokojenie go. Tym
samym, „istnienie nie wypływa ani z sylogizmu, ani nie osiąga się go na podstawie intuicji, ani autonomicznego performatywu, ani autoafekcji, lecz z pobudzenia
mnie przez różnego ode mnie Innego” 22.
Czwarty i ostatni krok stanowi słynne stwierdzenie ego sum, ego existo. Zostaje ono przez Mariona określone mianem performatywnego językowego aktu,
który we wspomnianej przestrzeni dialogicznej temporalizuje się jako taki. Na co
jednak zwraca uwagę Marion, a co współbrzmi z koncepcją przedreﬂeksyjnego
cogito, performatywność wyklucza tu reprezentację, nie może być zatem mowy
o przedmiotowym przedstawianiu sobie siebie. Akt performatywny stanowi raczej
rodzaj odpowiedzi na źródłowe pobudzenie, co z kolei rodzi pytanie o zgodność
modelu podmiotowości opartej na interpelacji przez Innego i modelu podmiotowości autoafektywnej.
Osiągnięty punkt dojścia, jakim jest podmiot stwierdzający własne istnienie
i tym samym osiągający swą fenomenalność, zostaje następnie określony przez
Descartesa jako w swej istocie skończony. Dzieje się tak dzięki rozpoznaniu owej
pierwotnie nieokreślonej, niepokojącej instancji leżącej u podstaw uświadomienia sobie siebie jako idei nieskończoności. Tym samym, wypełniająca immanencję
podmiotowości pierwotna przestrzeń dialogiczna zostaje określona jako bezpośrednie odnoszenie się do siebie skończoności i nieskończoności. Marion zwraca
uwagę na ważny moment immanencji owego doświadczenia i wyjątkowego modusu, jaki idea inﬁniti przybiera: „nie posiadam zatem idei Boga z samego faktu,
że koniecznie pomyślę Boga [transcendentnego], lecz przede wszystkim i jedynie
mnie samego; nie tyle posiadam ideę Boga pośród innych idei, co raczej jestem
radykalnie i wyłącznie samą ową ideą – ego est idea inﬁniti” 23.
W jaki sposób powyższe rozważania można przenieść na grunt fenomenologii
donacji i jej ewentualnego kartezjanizmu? Otóż w Będąc danym, w księdze V poświęconej problematyce subiektywności, Marion w skrócie przytacza swoje historyczne badanie, używając je jako przykład drogi prowadzącej do fenomenologicz-

21 Tamże.
22 Questions cartésiennes II, dz. cyt., s. 29.
23 Tamże, s. 34.
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nego, a zarazem nietrascendentalnego określenia podmiotowości, której właściwe
sformułowanie pozostaje dla fenomenologii wciąż niemałym wyzwaniem. Ta droga
wyznacza zarazem rodzaj postępowania redukcyjnego wyłączającego z pola rozważań pozafenomenologiczne założenia, stanowiące podstawę dla rozwijania tez
dogmatycznej metaﬁzyki. Choć myśl Kartezjusza ma charakter metaﬁzyczny, to
za jej niekwestionowaną zasługę można uznać leżącą u jej podstaw fenomenologiczną wrażliwość, która w aktualnej sytuacji ﬁlozoﬁi może zostać w pełni podjęta i rozwinięta. Powracając zatem do zagadnienia fenomenologicznej redukcji
można stwierdzić, że dla Mariona stanowi ona pewne metodyczne postępowanie,
będące w stanie uprawomocnić jawiący się fenomen, a zarazem wykluczyć coś co
nim nie jest. Za hasłem „tyle redukcji, ile donacji” nie kryje się dogłębny aparat
metodologiczny wyróżniający rozmaite typy redukcji, a raczej ogólne założenie
metodologiczne cechujące fenomenologa odnoszącego się krytycznie do metaﬁzyki
i dokonującego jej „przekroczenia”.
Pojawia się jednak wątpliwość, czy wyżej przytoczona „droga kartezjańska”
Mariona nie prowadziłaby do nieuprawnionej teologizacji fenomenologii, skoro
podmiotowość skończona, zwana w Będąc danym atrybutariuszem, poprzedzona
zostaje źródłowym fenomenem, ujawniającym się jako nieskończony, który chciałoby się dodać, jest Bogiem. Marion zdając sobie doskonale sprawę z tej trudności
i chcąc jej uniknąć, nawiązuje ponownie do kartezjańskiej spuścizny.
Po pierwsze, powraca do pochodzącej z Medytacji III słynnej analizy wosku
dokonując jej „destrukcji”. Co w dość zbliżony sposób zostało już pokazane przez
Merleau-Ponty’ego w Fenomenologii percepcji, konstytuująca aktywność inspectio
mentis sprowadzająca wosk do przedmiotowego określenia jego chemicznej, czy ﬁzycznej struktury niszczy i przekreśla fenomen wosku jako taki w jego pierwotnym
odczuwaniu. Ów konﬂikt przedstawia się w ten sposób, że z jednej strony kawałek
wosku dostarcza cech, które „dają się opisać w terminach rozciągłości, kształtu
i Mathesis universalis” 24, z drugiej jednak strony, jego fenomen pojawia się po
stronie tzw. jakości wtórnych „ukazując się »odczuciu«: daje się widzieć dokładnie
(jako barwa przechodząca z żółci w czerwień), daje się również dotknąć (stając
się z zimnego ciepłym), słyszeć (zamieniając uderzony dźwięk twardego przedmiotu w ciche rozpłynięcie się), czy nawet smakować i wąchać (smak i zapach
miodu), krótko mówiąc, manifestuje się zgodnie ze zmysłową bezpośredniością
pięciu zmysłów” 25. Jak widać na tym przykładzie, fenomen czegokolwiek (nie zaś
koniecznie Boga) może leżeć u podstaw konstytuowania receptywnej podmiotowości w obrębie której „atrybutariusz, jedyny stawiający się w sytuacji czucia

24 Będąc danym, wyd. cyt., s. 315.
25 Tamże, s. 316.
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i odczuwania, doświadcza samej cielesności fenomenu w stanie manifestacji” 26.
Fenomenolog donacji w ten sposób sygnalizuje pewną obecną już u Kartezjusza
uniwersalną otwartość na różnoraki typ fenomenu bez uprzedniego kwaliﬁkowania
jego godności, zarazem podkreślając nieredukowalny moment akceptacji recepcji
fenomenu. Podmiot zwany atrybutariuszem nie tylko otrzymuje fenomeny pozostając w pewnej pasywności, lecz aktywnie otwiera się na nie, dopuszcza je,
ﬁltruje w taki sposób, by ów fenomen mógł się w jego obrębie zamanifestować
konstytuując zarazem ów podmiot.
Owa aktywność przyjmowania nigdy zatem nie odwraca pochodnego charakteru podmiotowości, która w całości „wynika”, „otrzymuje siebie” z fenomenu
(stąd niemożliwe jest nakreślenie metodologii fenomenologicznej redukcji, gdyż
zakładałaby ona możliwość cofnięcia się poza swój warunek). Tu ponownie Descartes służy autorowi Będąc danym za inspirację, deﬁniując w Namiętnościach
duszy pierwsze ze wszystkich doznań duszy, podziw:
Gdy pierwsze zetknięcie się z jakimś przedmiotem nas zaskakuje i gdy sądzimy, że
jest ono czymś nowym lub bardzo różnym od tego czegośmy oczekiwali, wówczas
wywołuje to w nas podziw i zdziwienie. A ponieważ może się to zdarzyć, zanim
jeszcze cokolwiek poznamy, czy przedmiot ten jest dla nas odpowiedni czy nie,
przeto wydaje mi się, że podziw jest pierwszym ze wszystkich doznań 27.

Podziw, zaskoczenie opisują zatem w sposób istotny podmiotowość zgodnie
z dwojakim znaczeniem użytego terminu surprise. Kładąc nacisk na sur-prise,
termin ów oddaje sytuację zdobycia, objęcia nad kimś władzy, oznaczając w tym
przypadku całkowite panowanie i ogarnięcie przez fenomen podmiotu-atrybutariusza, z kolei sur-prise oznaczać będzie od strony podmiotowej całkowite jego
zaskoczenie uniemożliwiające uprzedmiotowienie narzucającego się fenomenu 28.
Powróćmy jeszcze do zajmującej nas wciąż kwestii zastosowania w myśli Mariona kartezjańskiej ﬁlozoﬁi nieskończoności. Jak wspominaliśmy już powyżej,
w Będąc danym, autor wychodzi od próby uprawomocnienia głównego pojęcia
fenomenologicznego donacji. W tym centralnym pojęciu daje się zauważyć kartezjańsko-husserlowski nacisk na uniwersalność fenomenologicznego doświadczenia
o którym decydować ma jedynie możliwość dawania się fenomenu odpowiednio
nastawionemu podmiotowi. Autor Będąc danym usiłując dokonać zakresowego
rozszerzenia pierwszych fenomenologii przedmiotowych, czy ontologicznych, wykazuje donacyjny charakter niebytującego ‘niczego’. W tym kontekście, Marion
26 Tamże.
27 Descartes, Namiętności duszy, art. LIII, przeł. L. Chmaj, Warszawa 1986, s. 101, cyt. w: Bę-

dąc danym, dz. cyt., s. 323.

28 Por. przypis tłumacza w: Będąc danym, wyd. cyt., s. 323.
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układa listę opisanych w historii ﬁlozoﬁi przykładów takich fenomenów przy okazji tworząc płaszczyznę dla czegoś w rodzaju fenomenologicznej jednoznaczności,
której warunkiem byłaby jedynie pozabytowa fenomenalizacja. Zostają wymienione po kolei: opisany przez Heideggera fenomen nicości, fenomen możliwości
jako czegoś niesprzecznego (Leibniz), fenomen pustki w husserlowskim opisie intencji pustej, sartrowski fenomen pożądania; wreszcie zostaje przywołany szczególny typ fenomenalności niejawiącej się ciemności (obscurité du non-apparaı̂tre)
charakteryzujący wedle Mariona kantowską ideę rozumu, heglowską pracę dialektycznej negatywności, jak również coś „niepojmowalnego, dającego pozytywny
nadmiar nieskończoności zgodnie z własnymi wymogami manifestacji (Dionizy,
Descartes)” 29. Widzimy zatem, że z jednej strony idea nieskończoności zostaje
zakwaliﬁkowana jako fenomen dający się na sposób pozaprzedmiotowy, niemniej
jednak w porównaniu z jej prymatem w myśli Levinasa, traci ona wyraźnie swój
uprzywilejowany status.
Pewna relatywizacja kartezjańskiej koncepcji potraktowanej jedynie jako zapowiedź uniwersalnej struktury fenomenologicznej zostaje następnie jeszcze pogłębiona w rozważaniach nad sensem pojawiających się w metaﬁzyce wyjątków
od podlegania zasadzie racji dostatecznej, czy zasadzie przyczynowości. W tym
kontekście dwa przykłady zbiegają się: pewnego przypadku, czy incydentu, którego nie sposób wpisać w układ przyczynowo-skutkowy oraz Boga. „W jego przypadku chodzi o nieuprzyczynowanie przez nadmiar, o istotę nieskończoną, która
wyłącza się ze wszelkiej relacji jednoznacznej ze swymi zawsze skończonymi skutkami, a fortiori z jakimkolwiek poprzednikiem, o niepowtarzalność czegoś jedynego, o nierozporządzalność czegoś nieprzewidywalnego, ponieważ niewidzialnego,
o niepojmowalność z nadmiaru nawet samych określeń, a zatem nadmiaru oczywistości” 30. Czyżby zatem metaﬁzyczna koncepcja Boga jako ens a se miała posłużyć za wzór dla każdego dającego się zgodnie z prawami donacji fenomenu,
podobnie jak u Sartre’a służyła celom opisania intencjonalnej świadomości niereﬂeksyjnej? Marion zdając sobie sprawę z problemu, stawia ważne pytanie: „czy
chcielibyśmy domagać się pozytywnego a se dla sobości tego, co się ukazuje, utożsamiając w ten sposób fenomen dany z »Bogiem« metaﬁzyki?” I zaraz odpowiada:
„takie przedsięwzięcie nie miałoby oczywiście żadnego sensu” dodając za chwilę,
że „nie można jednak odrzucić przez równie nieuzasadnioną odmowę zadziwiającej izomorﬁi nieuprzyczynowalnego Boga i fenomenu bez przyczyny: przynajmniej
formalnie, jeden i drugi korzystają z tego samego nadzwyczajnego przywileju” 31.

29 Będąc danym, wyd. cyt., s. 68.
30 Tamże, s. 199.
31 Tamże.
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W rozwinięciu fenomenologii donacji, Marion wprowadza szczególny typ fenomenu przesyconego, który charakteryzuje się tym, że z deﬁnicji intelekt nie jest go
w stanie uchwycić, bowiem przy jego fenomenalizacji dochodzi do istotnego nadmiaru rozsadzającego cztery rejestry kantowskich kategorii: ilości, jakości, relacji
i modalności. Fenomen przesycony okazuje się nieujmowalny, niemożliwy do zniesienia, absolutny, nieoglądalny. W tej radykalnej fenomenologicznej perspektywie
Marion ponownie sięga do przykładu kartezjańskiej idei nieskończoności, która
stanowiąc wyjątek pośród wszystkich pozostałych idei podlegających uprzedmiotowieniu, spełnia tym samym „normy” szczególnej kategorii fenomenu przesyconego. Nie podlega ujęciu ilościowemu, narzucając się zdumionemu spojrzeniu tota
simul; pod względem jakości, narzuca się jako pozytywne maksimum (maxime
clara et distincta, maxime vera); relacyjnie, nie pozwala na zbudowanie analogii z jakąkolwiek inną ideą dopuszczając jedynie „przybliżenie” czy „dotknięcie”
jej myślą; pod względem modalności, zamiast dać się ukonstytuować przez Ja
jako przedmiot, to „ona je obejmuje w taki sposób, że samo ego mogłoby zostać także zinterpretowane jako podlegające interpelacji” 32. Powraca pytanie o to
jak daleko sięga owo, niewątpliwie idące po linii levinasowskiej, uprzywilejowanie
idei nieskończoności? Czy uprzednio zarysowana płaszczyzna jednoznaczności dla
wielu różnych fenomenów zostaje w pojęciu przesycenia uchylona? Bynajmniej,
o czym świadczy fakt, że po przykładzie kartezjańskim Marion weryﬁkuje pozytywnie przykład nie tylko kantowskiej wzniosłości, ale także husserlowskiego
pojęcia wewnętrznej świadomości czasu. W kontekście ostatniego z wymienionych
fenomenów, ﬁlozof wskazuje nawet na jego przewagę względem poprzednich polegającą na jego najbardziej uniwersalnym zasięgu 33.
Mieliśmy okazję powyżej prześledzić opisany w Medytacjach proces nazwany
przez nas „drogą kartezjańską”, który okazuje się użyteczny dla Mariona celem określenia podmiotowości otrzymującej to, co dane, istotnie określonej przez
uprzednie względem niego wezwanie. Jak pamiętamy, Marion rozpoczyna swą kartezjańską lekturę od momentu wątpienia, w którym pojawia się „ jakiś Bóg, albo
jakaś inna siła”, co do którego autor Będąc danym zauważa, że nie posiada on
ani istnienia ani istoty pozostając w niemal całkowitej nieokreśloności. Co ważne,
stanowi on jednak źródłową inność z którą zaniepokojony podmiot odbywa rodzaj
wewnętrznej debaty zapytując o swoje pochodzenie. Rozważając w postawie wątpienia możliwość własnego nieistnienia, czy bycia wprowadzanym w błąd, podmiot
przekonuje sam siebie o sobie – „nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro mnie
łudzi” – nie stwarzając spontanicznie siebie, jak chciał Sartre, lecz otrzymując
siebie jako atrybutariusza, czyli taki podmiot, który nie tyle myśli samego siebie,
32 Tamże, s. 267–268.
33 Tamże.
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co siebie otrzymuje „ jako źródłowo pomyślanego przez inną myśl, która zawsze
mnie już myśli, nawet jeśli nie mogę jeszcze zidentyﬁkować jej istoty, ani wykazać
jej istnienia” 34. Zanim podmiot będzie mógł określić siebie jako rzecz myślącą
jest już rzeczą pomyślaną. „Ego pomyślane, jak również myślące, uzyskuje dostęp
do swego pierwotnego istnienia począwszy od wezwania, które go o nim przekonuje” 35. Co zatem wnosi do opisanej sytuacji moment wprowadzenia do argumentacji pozytywnej idei Boga, jaki ma miejsce w Medytacji III? Bóg objawiający się
wedle Descartesa jako „wszechmocny, nieskończony i niepojmowalny” sprawia, że
podmiot ukonstytuowany pierwotnie w wyniku źródłowego zaniepokojenia utrzymuje swą relację z poprzedzającą go innością „ już nie na sposób konﬂiktu, lecz
w modusie obrazu i podobieństwa” 36. Tym samym, w tej nowej sytuacji, podmiot
w swej aktywności myślenia uświadamia sobie zajmowanie przez siebie miejsce
w nieskończonej, transcendentalnej przestrzeni. Modus podobieństwa oznacza tu
szczególny fakt polegający na tym, że pomyślenie siebie przez siebie stanowi zarazem pomyślenie idei Boga przy zachowaniu jednak uprzedniości nieskończoności
względem skończoności. W modusie obrazu, skończony podmiot intencjonalnie
pragnie nieskończoności wiedząc, że „ten, od którego jestem zależny, posiada te
wszystkie rzeczy wielkie, do których dążę” 37. W ten sposób, immanentna obecność
idei nieskończoności na sposób podobieństwa
wystawia na pełne światło źródłowy model wezwania i odpowiedzi – wezwanie poświadcza się w pierwszym myślącym, nieskończonym interlokutorze, odpowiedź dokonuje się wraz ze skończonym ego, pierwszym istniejącym, z pewnością myślącym,
ale przede wszystkim pomyślanym, ponieważ od razu zaskoczonym wezwaniem 38.

Śledząc myśl fenomenologiczną poruszającą się po „drodze kartezjańskiej”
pod kątem jej ewentualnej „teologizacji” można dostrzec stałe odniesienie do fenomenu nieskończoności i w konsekwencji możliwość takiego lub innego postawienia kwestii Boga. Co tyczy się już myśli Levinasa, przełomowe okazuje się
odwrócenie kierunku fenomenologicznej intencjonalności, która zamiast wychodzić od podmiotu do niego pierwotnie przychodzi, konstytuując go. Aktywność
podmiotu w modelu odwróconej intencjonalności uwarunkowana jest uprzednim
przyjęciem wezwania, zaniepokojeniem, interpelacją itd. Tendencja wyznaczona
przez Levinasa wyrażająca się możliwością ﬁlozoﬁcznej racjonalizacji fenomenów
34 Tamże, s. 330.
35 Tamże, s. 331.
36 Tamże, s. 333.
37 Medytacje..., AT VII, 51; wyd. pol., s. 71.
38 Będąc danym, wyd. cyt., s. 334.
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wychodzących poza przedmiotowość znajduje z pewnością godną kontynuację
w fenomenologii donacji. Jak zobaczyliśmy jednak, w przedsięwzięciu fenomenologicznym Mariona chodzi – przynajmniej początkowo – o uprawomocnienie
uniwersalnej struktury fenomenologicznej, jaką jest donacja, a nie jak w przypadku Levinasa o wskazanie na jeden fenomen kluczowy epifanii twarzy decydujący o prymacie etyki względem wszelkiej innej fenomenologicznej treści. U Mariona odwrotnie, dostrzegamy dystans wobec etyki prowadzącej jego zdaniem
do niebezpieczeństwa uprzywilejowania zbyt nieokreślonego fenomenu, który nie
doprowadza do rozwiązania kluczowej kwestii fenomenologii, jaką jest problem
indywidualizacji innego człowieka. Jeśli – jak widzieliśmy – pomiędzy Levinasem i Marionem panuje zgoda co do dwóch etapów „drogi kartezjańskiej” uwewnętrzniania się idei nieskończoności, to dla pierwszego jej punkt dojścia zostaje
przeniesiony i zarazem wyczerpuje się na płaszczyźnie etyki, podczas gdy dla
drugiego stanowi ona otwarcie na różne typy fenomenów przesyconych (jednym
z nich będzie również ikona twarzy), stanowiąc jedynie daleką i skromną zapowiedź fenomenu objawienia (będącego spotęgowaną grą wszystkich czterech typów przesycenia, czy nadmiaru), tylko niejasno przeczuwając, choćby ze względu
na metaﬁzyczne uwikłanie, sytuującą się „poza dobrem i złem” kwestię intersubiektywności miłości.
Co się tyczy samego statusu idei nieskończoności w fenomenologii Mariona,
to można zastanawiać się nad pewną jej relatywizacją. W dyskursie Mariona sprowadza się ona bowiem jedynie do pełnienia funkcji otwarcia horyzontu donacji,
ewentualnie stanowiąc metaﬁzyczny prototyp fenomenu przesyconego. Dwa powody zdają się tłumaczyć rezerwę wobec kartezjańskiej koncepcji. Po pierwsze,
mając na uwadze wiodące hasło ﬁlozofa głoszące, że „tyle redukcji, ile donacji”
trzeba sobie uzmysłowić, że specyﬁka Marionowej redukcji i jej „wzięcia w nawias”
jakiegoś transcendensu, faktycznie polega na dekonstruowaniu pojęć kwaliﬁkowanych jako metaﬁzyczne. W tym sensie, pomimo swych fenomenologicznych przewag, kartezjański „Bóg” jawiący się jako idea nieskończoności podlega redukcji,
a po jej przeprowadzeniu, może on być dowolnie zestawiany z innymi fenomenami
danymi, czy przesyconymi. W tym znaczeniu, Descartes pod postacią nieskończoności dostarcza jedynie pewnej struktury dającej się zastosować i rozwinąć
w fenomenologii, nie wnosząc niczego szczególnego do fenomenologicznej kwestii
Boga. Po drugie, kartezjańska idea nieskończoności nie stanowi głównej ﬁgury
teologicznej, ta bowiem zarysowuje się u Mariona w sposób znacznie bardziej
radykalny w kategorii fenomenu objawienia się Chrystusa przepełniającego nadmiarem wszystkie cztery typy fenomenu przesyconego, a zatem nie tylko jawiącego
się jako ikona twarzy, ale interweniującego w bieg historii jako wydarzenie historyczne, budzącego podziw jako idol, wreszcie przeszywającego na wskroś cielesną
afektywność.

164

WOJCIECH STARZYŃSKI

Model żywej cielesności
Kartezjański moment w fenomenologii odznacza się bez wątpienia przyjęciem
przez Descartesa tezy o „substancjalnej” jedności duszy i ciała, a także przyznaniem szczególnego statusu modusowi odczuwania w deﬁnicji podmiotu jako res
cogitans. Pomimo tego, że Marion nie omawia powyższej problematyki w swym
głównym dziele, w którym wprowadza cielesność (chair) jako jeden z czterech kategorii fenomenu przesyconego, to jednak czyni to w kolejnej pracy, De surcroı̂t.
Konsekwetny w swej chęci fenomenologicznego odczytania kartezjańskiego wątpienia, tym razem robi to w inspiracji interpretacją cogito, jakiej dokonał M. Henry
wywodząc je od czystego, źródłowego odczuwania. Marion w pewien sposób weryﬁkuje ową tezę poprzez nowe odwołanie się do argumentacyjnej drogi poprzedzającej stwierdzenie istnienia ego. Spośród licznych hipotetycznych możliwości
rozważanych przez Descartesa w Medytacjach, Marion wybiera taką, w której ego
stawia kwestię konieczności swej zależności od ciała i zmysłów („corpus et sensus”). Kontekst pokazuje jasno, że kwestia ta wypływa z uprzednio obecnego
przekonania o takiej zależności, które pod wpływem wątpienia staje się problematyczne. Rozumie się samo przez się, że jeśli uznamy owo ciało za fragment
świata zewnętrznego, to zostanie ono wykluczone przez wątpienie. Marion zwraca
uwagę także na pewne wahanie, czy nawet zagubienie Kartezjusza dotyczące statusu ciała o ile jest ono odczuwane i doznawane. Otóż na etapie wątpienia, zdarza
się autorowi Medytacji o pierwszej ﬁlozoﬁi zaliczyć corpus et sensus w poczet
przedmiotów podlegających wątpieniu zrównując je w ten sposób z jakimkolwiek
ciałem ﬁzycznym. Logiczna słabość i niejasność tej części kartezjańskiej argumentacji znajduje swoje przedłużenie i potwierdzenie w decyzji dodania do przedmiotów wątpienia umysłów (mentes), co wydaje się jeszcze dziwniejsze. Kilka
możliwych wyjaśnień tej zasadniczej niekonsekwencji Kartezjusza prowadzi autora De surcroı̂t do wniosku, że „sam Descartes nie był w stanie doprowadzić
do poziomu pojęciowego odróżnienia tego, co zmysłowe na zmysłowość odczuwającą (umysł) i zmysłowość odczuwaną (postrzegalne ciała), co do której jednak
rzecz sama zmuszała go do jej stosowania. Fenomen do opisania wymagał więcej niż mogły to pokazać pojęcia, jakimi ﬁlozof dysponował” 39. Mamy zatem do
czynienia z powtórzeniem kartezjańskiego argumentu i jego oceną w świetle fenomenologii, biorąc pod uwagę wpisane weń „dziejowe” ograniczenia. Dodanie
corpus et sensus, a następnie mens do zbioru przedmiotów wątpienia zdradzałyby niezdolność Kartezjusza do utrzymania swych analiz na fenomenologicznym
poziomie, nawet jeśli w punkcie dojścia autor Medytacji dojdzie do stwierdzenia,

39 Marion, De surcroı̂t, Paris 2001, s. 103.
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bez podania szerszych wyjaśnień, że ego sentiens stanowi jeden z modusów res
cogitans. W tym przypadku, pomimo niewątpliwej rewaloryzacji ciała jako odczuwającego podmiotu, ślady jego niezdecydowania i dezorientacji uwidaczniają
się w umieszczeniu w enumeratywnej deﬁnicji res cogitans modusu sentiens na
ostatnim miejscu. Z fenomenologicznego punktu widzenia, owe „rozerwania” kartezjańskiego porządku racji tym bardziej podkreślają i uwidaczniają wyjątkowy
status „ciała czującego”, a zatem żywej cielesności rozumianej jako źródłowa ﬁgura podmiotowości.
Niejednoznaczne stanowisko Descartesa w kwestii fenomenologicznego statusu żywej cielesności w pewien sposób ulega krystalizacji w jego późnym okresie,
w momencie rozwinięcia tezy sformułowanej już skądinąd w Medytacji VI, o jedności duszy i ciała. W jej świetle, Marion uznaje w ślad za Henrym, że Descartes już
w Medytacjach „przynajmniej raz wyraźnie (...) ustalił pewność istnienia ego bezpośrednio na podstawie czystego odczuwania bez konieczności przechodzenia od
faktu tego odczuwania do cogitatio jako jego najbardziej pochodnego modusu” 40.
Descartes dokonuje tego wedle Mariona sprawując fenomenologiczną redukcję,
rozpoznając cielesno-zmysłowy wymiar subiektywności, która tym razem opiera
się wątpieniu: „Ale powie mi ktoś, że te pozory są fałszywe i że śnię. Niech tak
będzie. Jednakże na pewno wydaje mi się przynajmniej, że widzę, że słyszę, że
czuję ciepło. To nie może być fałszem, to jest właśnie tym, co się we mnie czuciem nazywa, to zaś czucie, tak właśnie rozumiane, nie jest niczym innym jak
myśleniem” 41.
Drugie potwierdzenie uznania przez Descartesa modelu żywej cielesności
można odnaleźć w korespondencji ﬁlozofa z księżniczką Elżbietą, gdzie jedność
duszy i ciała zyskuje miano pojęcia pierwotnego (notion primitive) wraz ze wskazaniem na odpowiadający jej szczególny dostęp poznawczy. W istocie, ze względu
na jej radykalną nieredukowalność do innych pojęć pierwotnych (umysłu i rozciągłości), jedność duszy i ciała jest poznawalna już nie na sposób metaﬁzyczny, lecz
„bardzo jasno [samymi] zmysłami” przez tych, „którzy nigdy nie ﬁlozofują” 42.
Tym samym, tam gdzie Descartes staje się dla Merleau-Ponty’ego prekursorem
nie-ﬁlozoﬁi, dla Mariona okazuje się być fenomenologiem dokonującym „przekroczenia metaﬁzyki”, dzięki dopełnieniu „ostatniej możliwej redukcji – fenomenu
do tego, co dane, co w przypadku fenomenu, jakim jest ego oznacza ucieleśnienie
oddanego (adonné)” 43.
40 Tamże, s. 122.
41 Medytacje..., AT IX–1, 23, wyd. pol., s. 52 (cytowany jest wariant przekładu z przypisu 19).
42 Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, 28 czerwca 1643, AT III, s. 692; przeł. J. Kopania,

Warszawa 1995, s. 8.

43 De surcroı̂t, wyd. cyt., s. 123.
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Zakończenie
Wydaje się, że nasze poszukiwania uprawniają nas do dania pozytywnej odpowiedzi na początkowe pytanie, choć nie bez konieczności wniesienia pewnych
zastrzeżeń. Prześledziliśmy najpierw kluczowy przykład husserlowskiego kartezjanizmu w momencie odkrywania redukcji fenomenologicznej otwierającej dostęp
do „wielokształtnej sfery Gegebenheit”. Przywołując marionową zasadę „autant
de réduction, autant de donation” stwierdziliśmy, że jej możliwy kartezjanizm
pozostaje problematyczny z racji znaczących modyﬁkacji, jakim uległo samo rozumienie redukcji. W swej wersji fenomenologii, Marion zachowuje jednak przywilej nadany subiektywności rozumianej jako instancja, która spełniając i dokonując redukcji jednocześnie zostaje przez nią przekształcona stając się polem fenomenalności par excellence, a zarazem wzorcowym fenomenem źródłowym. Stąd,
w kolejnej części tego rozdziału zrekonstruowaliśmy dwa przykłady takiej redukcji do subiektywności: po pierwsze, konstytuującej się na podstawie źródłowego
wezwania, następnie badaliśmy ego, które zdobywa bezpośredni i równie pierwotny dostęp do siebie dzięki swemu ucieleśnieniu. Trzeba przypomnieć, że obydwie analizy nawiązywały do możliwości zawartych w kartezjańskim wątpieniu, co
powinno lepiej zweryﬁkować uprzednie niejasności, gdyż wątpienie – podobnie jak
w przypadku innych fenomenologów – jest uznane za prototyp fenomenologicznej
postawy redukcji.
Pomimo wniesionych rozmaitych zastrzeżeń wydaje się zatem, że projekt fenomenologii donacji Mariona nawiązuje i kontynuuje Husserlowską myśl poszukiwania u Descartesa pewnych ukrytych, możliwych do zastosowania w fenomenologii, zasobów. Dokonuje się to w pierwszym rzędzie poprzez rekonstrukcję kartezjańskiej drogi do subiektywności opartej na pierwotnym dialogu z instancją
ją poprzedzającą, którą ostatecznie Kartezjusz nazwie ideą nieskończoności. Do
tego motywu dochodzi jednak pewna obecna u ojca nowożytności myśl o równości
wszystkich idei na poziomie ich pojawiania się w fenomenalnym polu świadomości. Otóż francuski fenomenolog, nawiązując do kartezjańskiej analizy wosku, czy
modusu zdziwienia stara się uchylić przed zarzutem teologizacji fenomenologii pokazując, że nie nadaje ona przywilejów jakiemuś szczególnemu fenomenowi (np.
Boga), lecz cechuje ją otwarcie na pewną ogólną strukturę zwaną donacją i szczególny jej typ – fenomenu przesyconego. W obręb donacji doprowadza metodyczne
postępowanie zwane redukcją – stąd zasada „tyle redukcji, ile donacji” – nie ma
jednak na tym poziomie fenomenologicznych podstaw dla wyróżnienia fenomenu
religijnego. Jak pokazują prowadzone w ślad za Descartesem analizy „zwykłych”
fenomenów, fenomen przesycony pojawia się i manifestuje bez precyzowania swych
kwaliﬁkacji, zwłaszcza ontycznych.
Z pewnością rodzi się inne pytanie co do zgodności dwóch „kartezjańskich
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dróg”, odwołujących się do dwóch różnych fenomenów (inności, sobości). Z jednej strony Marion twierdzi, że żywa cielesność jest miejscem „gdzie mieszają się
hetero- i auto-afekcja”, że cielesność korzysta „z niezrównanego przywileju względem wszystkich paradoksów”, a ostatecznie, że „ustala ego jako oddanego” 44.
Z drugiej jednak strony, wedle modelu interlokutywnego, ego uzyskuje do siebie dostęp dzięki myślącej je najpierw inności. Zarysowują się w ten sposób trzy
warianty do rozważenia już poza ramami niniejszego artykułu: (a) czy prymat
cielesności otwierałby następnie możliwość wezwania poprzez użyczenie i rozszerzenie swej donacyjnej przestrzeni, która byłaby jednak źródłowo autoafektywna?;
(b) czy źródłowy dialog byłby do tego stopnia pierwotnym wydarzeniem, że inicjowałby tym samym i uwalniał jego doznanie, które stałoby się doznaniem sobości?;
(c) czy byłoby możliwe pomyślenie źródłowego wezwania jako na tyle masywnego i absolutnego, że całkowicie pokrywałoby się ono i zbiegało ze źródłowym
odczuwaniem żywej cielesności? Wydaje się, że sama możliwość postawienia powyższych pytań, wykraczających co prawda daleko poza horyzont ﬁlozoﬁi Descartesa, wystarczająco dowodzi słuszności tego, co nazwaliśmy „fenomenologicznym kartezjanizmem”.

Summary
The point of departure of this study is marked by the question of Husserl’s
Cartesianism. We provisionally assume that it can be conﬁrmed by Husserl’s
adoption of a notion of subjectivity clearly inspirated by the French philosopher and particularly evident in the Husserlian reformulation of methodical
doubt. Such subjectivity may be deﬁned as a ﬁrst-person operator performing
the reduction and opening the way to the sphere of phenomena.
J.-L. Marion takes back and extends the Husserlian undertaking in a double sense. Firstly, inspired by Levinas, he deﬁnes subjectivity as an instance
which emerges as an answer to an originary call preceding it (here we name
it the ‘interlocutive model’). Secondly, with reference to Michel Henry’s Cartesian analyses, Marion advances another description of subjectivity as based
on the experience of autoaﬀection (we call it the ‘ﬂesh model’). Both models,
apart from the problem of their mutual compatibility, are formulated as an
outcome of phenomenological readings of some decisive fragments from Descartes’ Meditations on the ﬁrst philosophy and Passions of the soul. This is
why we feel justiﬁed to determine theses concepts as Cartesian.

44 Tamże, s. 121.
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DERRIDA A BUDDYZM

1. Wprowadzenie
Derridę wiązano już z buddyzmem 1, jak również z Nagardżuną (II w. n.e.),
1 R. Magliola, Derrida on the Mend, Purdue University Press, West Lafayette 1984; N. Katz,
.
Prasanga and Deconstruction: Tibetan Hermeneutics and the y āna Controversy, „Philosophy
East And West”, 34 (1984) 185–204; S. Odin, Derrida and the Decentered Universe of Chan/Zen
Buddhism, „Journal of Chinese Philosophy”, 17 (1990) 61–86, http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-JOCP/cp26472.htm, stan na 19.07.2010; D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism,
w: H. Coward, T. Foshay (red.), Derrida and Negative Theology, State University of New
York Press, Albany 1992, 227–253, http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ENG/loy10.htm,
stan na 19.07.2010; Cai Zong-qi, Derrida and Mādhyamika Buddhism: From Linguistic Deconstruction to Criticism Onto-theologies, „International Philosophical Quarterly”,
33 (1993) 183–195; T. A. Foshay, Denegation, Nonduality, and Language in Derrida
and Dōgen, „Philosophy East And West”: 44 (1994) 543–558; J. Humphries, The Karmic
Text: A Buddhist Reading of Jacques Derrida and Paul de Man Heading Walter Benjamin’s The Task of the Translator, „University of Toronto Quarterly”, 66:3 (1997), 489–507;
J. Y. Park, Notes on Interlocking Deconstruction and Buddhism, 1999, artykuł niepublikowany, omawiany w: G. Kopf, Report on Panel „Deconstruction and Buddhism” sponsored by the
SACP, http://www.h-net.org/˜buddhism/aar-bs/1999/ reportAM205.htm, stan na 19.07.2010;
G. Kopf, Report on Panel „Deconstruction and Buddhism”, art. cyt.; C. Olson, Zen and
the Art of Postmodern Philosophy: Two Paths of Liberation from the Representational Mode
of Thinking, State University of New York Press, Albany 2000; Youxuan Wang, Buddhism
and Deconstruction: Towards a Comparative Semiotics, Curzon Press, London 2001; Youru
Wang, recenzja z książki Youxuan Wanga, Buddhism and Deconstruction, „Philosophy East
& West”, 55 (2005) 486–489; Chen-kuo Lin, Emptiness and Violence: An Unexpected Encounter
among Nagarjuna, Derrida, and Levinas, 2006, http://www.cnphenomenology.com/modules/
article/view.article.php/937/c7, stan na 19.07.2009; J. Y. Park, Naming the Unnameable: Dependent Co-arising and Diﬀérance, w: taże (red.), Buddhism and Deconstructions, Rowman
& Littleﬁeld, Lanham 2006, 7–20; Cai Zong-qi, Derridean and Mādhyamika Buddhist Theories of Deconstruction, w: J. Y. Park (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt., 47–61;
E. Y. Zhang, Ji Zang’s Śūnyatā-Speech: A Derridean Dénégation with Buddhist Negotiations,
w: J. Y. Park (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt., 109–122; V. Forte, The ethics
of attainment: The meaning of the ethical in Dōgen and Derrida, w: Youru Wang (red.), Deconstruction And The Ethical in Asian Thought, Taylor & Francis e-Library, 2007, 187–204;
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twórcą madhjamaki, najwybitniejszym ﬁlozofem buddyjskim 2. W punkcie 1 artykułu autor omówi większość dotychczas powstałych prac pokazujących paralele
między myślą Derridy a buddyzmem, a w następnych zaprezentuje własne przemyślenia na ten temat.
Pierwszym, który spostrzegł podobieństwo wielu wątków myśli buddyjskiej
i Derridiańskiej był Robert Magliola, tercjarz karmelitański, który od kilkudziesięciu lat praktykuje medytację wipassany (pal. vipassanā) 3 . Magliola postawił znak
równości między środkową ścieżką Nagardżuny a procedurą Derridy działającego
w sferze pośredniej między absolutną akceptacją i absolutną negacją. Oba podejścia nie zajmują określonego miejsca, ani centrum (są acentryczne), nie mają też
żadnej tożsamości, poprzez którą można by je identyﬁkować. Reprezentują więc
to, co Derrida nazwał denegacją (fr. dénégation), czyli postawą odrzucającą skrajności aﬁrmacji i negacji, tworzącą i rekonstruującą wszystkie znaczenia 4. Dlatego
to, co niewypowiedziane, nie może być zrozumiane przez nikogo innego, a wypowiedziane zmienia sens tego, co mówiący raczej czuje niż rozumie. Ta denegacja
ma w ﬁlozoﬁi Derridy istotne znaczenie – nie pozwala zaistnieć dialektyce, niweczy dialog i uncestwia wszelką tajemnicę. Jest to, „negacja, która neguje samą
siebie” 5.
Magliola zakwestionował pogląd Derridy, który uznał ﬁlozoﬁę Wschodu za
logocentryczną. Przyznając, że dominujące nurty myśli indyjskiej, w tym buddyjskiej, są logocentryczne, stwierdził też, że autentyczne nurty myśli buddyjskiej
wywodzące się od Nagardżuny nie są logocentryczne, gdyż nie koncentrują się ani
na tym, co względne i przemijające, ani na tym, co ostateczne. Dzięki temu nie
stają się idolatrią słów. Formuły, które Derrida uznał za rodzaj „fundamentu, zasady lub centrum”, czyli odmiany obecności: „eidos, arche, telos, energeia, ousia,

D. R. Loy, Lacking ethics, w: Youru Wang (red.), Deconstruction And The Ethical in Asian
.
Thought, wyd. cyt., 100–113; M. Kovan, Violence and (non-)Resistance: Buddhist Ahimsā and
Its Existential Aporias, „Journal of Buddhist Ethics”, 16 (2009) 39–68.
2 Cai Zong-qi, Derrida and Mādhyamika Buddhism, art. cyt; I. W. Mabbett, Nāgārjuna and
Deconstruction, „Philosophy East and West”, 45 (1995) 203–225; G. Kopf, Report on Panel
„Deconstruction and Buddhism”, art. cyt.; Chen-kuo Lin, Emptiness and Violence, art. cyt.;
R. J. Jackson, Deconstructive and Foundationalist Tendencies in Indian and Tibetan Buddhism, w: J. Y. Park (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt., s. 95–98; D. L. Berger,
Deconstruction, aporia and Justice in Nāgārjuna’s empty ethics, w: Youru Wang (red.), Deconstruction And The Ethical in Asian Thought, wyd. cyt., 35–52.
3 Zob. bibliograﬁę jego prac i omówień tychże w: Robert Magliola, http://en.wikipedia.org/
wiki/Robert Magliola, stan na 19.07.2010.
4 R. Magliola, Derrida on the Mend, wyd. cyt., s. 93, 106. Odnośnie do pojęcia dénégation
zob. E. Y. Zhang, Ji Zang’s Śūnyatā-Speech, art. cyt., s. 116.
5 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, w: S. Budick, W. Iser (red.), Languages of the
Unsayable: The Play of the Negativity in Literature and Literary Theory, Stanford University
Press, Stanford 1996, s. 25.
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aletheia, transcendentalność, sumienie, Bóg, człowiek itd.” 6 (poza prawdą, która
ma jednak dwojaką naturę) – nie pełnią w buddyzmie żadnej roli. Do tych logocentrycznych formuł Magliola dodał koncepcję natury buddy, która dla niektórych
buddologów (a zapewne również dla Derridy), jest formułą teistyczną 7.
Według Maglioli zarówno Derrida jak i Nagardżuna posługują się dialektyką negatywną, stosują reductio ad absurdum, oraz logikę tetralemmy, które
Magliola z francuska nazywa dédoublement („podwojeniem”, „rozdwojeniem”),
tłumacząc to jako „rozerwanie i ujawnienie tego co wewnątrz” (ang. torn inside out), oraz eﬀacement („wymazaniem”). Odrzucenie formuł logocentrycznych,
pokazanie, że wszystkie one są sprzeczne w sobie, gdyż są wyłącznie tworem
umysłu (skt. prajñapti), a nie rzeczywistością (tattva), i że żadna z nich nie
ma własnej natury (svabhāva) czyli samoistnej tożsamości – służy pokazaniu,
że nasz język nie jest w stanie wypowiedzieć prawdy ani o zjawiskach ﬁzykalnych, ani o procesach mentalnych. Możemy komentować jedynie zjawiska, które
buddyści zaliczają do kategorii prawdy względnej (sam
. vr.ti-satya), a o tym, co
się tyczy prawdy ostatecznej (paramārtha-satya), możemy jedynie milczeć 8. Dlatego zgodził się z podejściem Derridy do pisma i tekstów, które uznaje je za
twory umysłu (prajñapti), a nie świadectwa o świecie pozaumysłowym 9. Magliola uważa, że logocentryzm dotyczy prawdy względnej, a pojęcia Derridy –
w tym „czysty efekt” i „czyste negatywne odniesienie” – tyczą prawdy ostatecznej. Jest to sfera milczenia Buddy pytanego o kwestie ostateczne. Świadomi
tego buddyści zastąpili powierzchowne, logocentryczne rozumienie indyjskiego
prawa karmy jako linearnego prawa przyczyny i skutku zasadą współzależnego
powstawania 10.
Zdaniem Maglioli zasadniczą różnicą między madhjamaką Nagardżuny a dekonstrukcją Derridy polega na tym, że dla buddystów ﬁlozoﬁa jest tylko środkiem
do celu (tym jest oświecenie), natomiast dla Derridy jest ona celem samym w sobie.
Jako taka, nie może nie być logocentryczna. Przezwyciężyć logocentryzm można
jedynie poprzez realizację takości (skt. tathatā), czyli ujrzenie rzeczy takich, jakimi
6 J. Derrida, Pismo i różnica, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004, s. 485.
7 R. Magliola, Derrida on the Mend, wyd. cyt., s. 89–94, 102–103. Odnośnie do podobieństwa

natury buddy do teistycznych koncepcji hinduskich zob. S. B. King, The Doctrine of Buddha
Nature is Impeccably Buddhist, w: J. Hubbard, P. L. Swanson (red.), Pruning The Bodhi Tree:
The Storm Over Critical Buddhism, Honolulu 1997, 174–192; B. H. Boruah, Atman in Sunyata
and the Sunyata of Atman, 2000, http://www.katinkahesselink.net/tibet/atmsun.htm, stan na
10.08.2010; J. Sieradzan, Koncepcja umysłu w buddyzmie, „Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoﬁcznych”, 19 (2007), s. 24.
8 R. Magliola, Derrida on the Mend, wyd. cyt., s. 104–119.
9 R. Magliola, On Deconstructing Life-Worlds: Buddhism, Christianity, Culture, Scholars

Press, Atlanta 1997, s. 141–143.

10 Tamże, s. 136–137, 164, 169. Odnośnie współzależnego powstania zob. dalej, punkt 4.
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są w swej naturze. Tylko to pozwoli przekroczyć przepaść między słowem a światem zjawisk, tożsamością a zróżnicowaniem, przeszłością a przyszłością, tym, co
skończona a tym, co nieskończone 11.
Magliola utożsamił też buddyjską pustkę (skt. śūnyatā) z różnią (fr. différance) Derridy 12, co zyskało akceptację większości badaczy 13. Ponadto zwrócił
uwagę na akcentowanie znaczenia pożądania w buddyzmie i u Derridy 14. Dopatrzył się nawet podobieństw między buddyjskim prawem karmy a myślą Derridy.
Francuski ﬁlozof miał z równą zręcznością, co talmudyści i mistrzowie cz’an posługiwać się grą słów 15.
Według Harolda Cowarda:
Z różnych powodów zarówno Derrida jak i buddyzm madhjamików rygorystycznie
dekonstruują wszelką teologię, ﬁlozoﬁę i zwykły język, które obiektywizują nasze
doświadczenie, tworząc fałszywych bogów i nierealne obecności. Dla obu [stron] jest
to błędna obiektywizacja języka, który przeszkadza naszym działaniom w starciu
z rzeczywistością 16 .

Zarówno dla Derridy, jak i buddystów tekst, bez względu na to, czy jest napisany czy wygłoszony ustnie, ma tylko jeden cel: doprowadzić umysł człowieka do
zrozumienia i pomóc mu w osiągnięciu samorealizacji 17. „Nagardżuna i Derrida
zgadzają się co do konieczności dekonstrukcji iluzji trwałości, stasis czyli obecności, które narzucają językowi zwykłe doświadczenie i wiele ﬁlozoﬁi” 18. Jednak o ile dla Derridy język jest zakorzenioną w rzeczywistości podstawą procesu
dekonstrukcji prowadzącej do samorealizacji, to dla buddystów formy języka są
równie ontologicznie puste jak wszystkie inne składniki rzeczywistości. Zamiast
czynić nas samoświadomymi, język stanowi barierę przeszkadzającą nam w czystej percepcji rzeczywistości takiej, jaka ona jest w swojej naturze 19. Podobnie
11 R. Magliola, Derrida on the Mend, wyd. cyt., s. 126–127.
12 Tamże, s. 89, 106–107.
13 Utożsamienie pustki i diﬀérance akceptują S. Odin (Derrida and the Decentered Universe
of Chan/Zen Buddhism, art. cyt., s. 65, 69–70, 82), H. Coward (Derrida and Indian Philosophy,
State University of New York Press, Albany 1990, s. 126), D. R. Loy (Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 234) i J. Humphries (The Karmic Text, art. cyt., s. 500), a odrzuca C. Olson
(Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 20, 238–239).
14 Por. np. R. Magliola, Chinese Buddhism and Derridean Deconstruction, „Moksha Journal”,
Issue 2, http://www.santosha.com/moksha/deconstruction1.html, stan na 19.07.2010.
15 R. Magliola, Hongzhou Chan Buddhism, and Derrida late and early: Justice, ethics, and
karma, w: Youru Wang (red.), Deconstruction And The Ethical in Asian Thought, wyd. cyt.,
s. 164.
16 H. Coward, Derrida and Indian Philosophy, wyd. cyt., s. 141.
17 Tamże, s. 131, 135–136.
18 Tamże, s. 139.
19 Tamże, s. 140–141, 144–145.
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jak Magliola, także Coward zauważył, że Derrida i buddyści równie mocno akcentują rolę zmiany. Uwidocznia się to w koncepcji różni i doktrynie współzależnego
powstawania 20.
Zasadnicza różnica w podejściu do języka – zdaniem Cowarda – polega na
tym, że według ﬁlozofów buddyjskich
rzeczywistości nie sposób uchwycić w napięciu istniejącym między dualizmami, co
sugeruje Derrida. Można jej doświadczyć jedynie po całkowitym zanegowaniu języka, dzięki czemu znika poziom vyāvahārika, umożliwiając ujawnienie się ostatecznego poziomu, czyli paramārtha. Dla Nagardżuny to, co rzeczywiste jest całkowicie
pozbawione (śūnya) konceptualnych tworów języka. Dla Derridy jednak nie ma
żadnego drugiego poziomu 21.

Ian Mabbett dostrzegł szereg podobieństw między buddyzmem a dekonstrukcją: unikanie wszelkich kategorycznych stwierdzeń odnośnie tego, co rzeczywiste;
skupianie się wyłącznie na tym, co istotne; podkreślanie względności wszelkich
punktów widzenia; akcentowanie współzależności wszystkich zjawisk; odrzucanie
wrodzonej realności rzeczy i skupianie się na relacjach zachodzących między zjawiskami; odrzucanie logiki binarnych opozycji; nacisk na znaczenie pustki; wykorzystywanie logiki czterech alternatyw; odróżnianie prawdy konwencjonalnej od
ostatecznej; zależność między obecnością (fr. présence) Derridy a brakiem własnej natury (skt. svabhāva) u Nagardżuny. Zarówno buddyzm jak i dekonstrukcja
pojawiły się w świecie intelektualnego fermentu, który przewartościował i odrzucił dotychczasowe style ﬁlozoﬁcznego opisu świata i kondycji ludzkiej 22. Skoro
„świat zjawiskowy jest tworzony przez nasze pojęcia, a nasze pojęcia przez język,
to jest on tworem elementów, które istnieją jedynie w relacji do samych siebie,
jak wyciągnięte ręce Eschera czy 12 ogniw (nidāna) doktryny buddyjskiej” 23.
David R. Loy postawił znak równości nie tylko między różnią (fr. diﬀérance)
a pustką (skt. śūnyatā) jak Magliola, ale także między śladem (fr. trace)
a pustką 24. Porównał też koncepcję sieci Indry z Sutry girlandy kwiatów (Ava20 Tamże, s. 137.
21 Tamże, s. 139.
22 I. W. Mabbett, Nāgārjuna and Deconstruction, art. cyt., s. 205–219. Także K. Jakubczak

wspomniał o analogii między obecnością a brakiem własnej natury, choć jego artykuł nie dotyczy
Derridy (Filozoﬁczne szkoły buddyzmu mahajany – madhjamaka i jogaczara, w: B. Szymańska
[red.], Filozoﬁa Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 228).
23 I. W. Mabbett, Nāgārjuna and Deconstruction, art. cyt., s. 210. Chodzi o 12 ogniw współzależnego powstawania (skt. pratı̄tya-samutpāda), tworzących rdzeń doktryny buddyjskiej.
24 D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 234, 238. R. Magliola najwyraźniej
zgodził się z tą identyﬁkacją, skoro pozytywnie odniósł się do niej w swojej późniejszej pracy
(On Deconstructing Life-Worlds, wyd. cyt., s. 142). Co więcej, uznał Derridy pojęcia śladu
i znaku za najbliższe używanemu przez buddystów na określenie rzeczywistości terminowi tattva
(s. 152).
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tam
. saka-sūtra) do Derridy „pojęcia centrum pozbawionego jakiejkolwiek struktury, reprezentującego to, co niemożliwe do pomyślenia” 25.
Nathan Katz doszukał się podbieństw między Derridą a czołowym ﬁlozofem buddyjskim Ćandrakirtim (ok. 600 – ok. 650). Odrzucenie logocentryzmu to
Derridy wersja odrzucenia koncepcji własnej natury (skt. svabhāva) przez Ćandrakirtiego, a odrzucenie obecności przez Derridę stanowi analogon negacji osobowej
tożsamości przez jego indyjskiego poprzednika. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że
obie koncepcje są już obecne w myśli Nagardżuny, a negacja własnej natury jest
tylko odmianą negacji istnienia osobowego „ ja” (ātmavāda), pojęcia kluczowego
już we wczesnym buddyzmie 26.
Ellen Y. Zhang zwróciła uwagę, że o ile kluczowe pojęcia Derridy, w tym
diﬀérance i dénégation są – jako „zakorzenione w języku” – z gruntu logocentryczne, to buddyjska koncepcja pustki znajduje się poza sferą aﬁrmacji i negacji 27. Z drugiej strony: „Śūnyatā/dénégation nie jest po prostu nihilistyczną grą
redukującą znaczenie do nie-znaczenia, rzeczywistość do nierzeczywistości. Przeciwnie, jest to chwila emancypacji znaczeń, jaką odnajdujemy w tradycji chińskiej
od Zhuangzi (= Czuang-tsy) do ﬁlozofów buddyjskich i mistrzów cz’an” 28.
Carl Olson w dogłębnej analizie porównawczej postmodernizmu i ﬁlozoﬁi
dzen zwrócił uwagę nie tylko na podobieństwa, ale przede wszystkim na różnice
między nimi 29. Zarówno postmoderniści jak i dzeniści odrzucają substancjalność
jaźni, oraz zgadzają się odnośnie do względnej natury czasu i historii. Akcentują
znaczenie dialogu jako spontanicznej gry językowej ujawniającej pustkę wszystkich
znaczeń, ale podkreślają też znaczenie ciszy pokazującej granice ﬁlozoﬁi. Wskazują też na niebezpieczeństwo związane z nadmiernym użyciem słów, które nigdy
nie oddają istoty rzeczywistości 30. Głoszą identyczny pogląd, że nazywanie rzeczy
jest równoznaczne z ich wymazywaniem 31. Takie pojęcia jak wymazywanie, powtórzenie, iteracja, gra i ślad oraz ich odpowiedniki u dzenistów odgrywają istotną
rolę w dekonstrukcji i ﬁlozoﬁi dzen 32. Obie grupy ﬁlozofów odrzucają powtórzenia jako nie przystające do wciąż zmieniającego się kontekstu. O ile odrzucenie
25 D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 236. Por. T. Cleary (tłum.), The Flower
Ornament Scripture, Shambala, Boston 1993, ks. 5, s. 227, ks. 12, s. 339. Por.: „I dziś jeszcze
struktura pozbawiona wszelkiego centrum przedstawia rzecz nie do pomyślenia samą w sobie”
(J. Derrida, Pismo i różnica, wyd. cyt., s. 484). „Czyż centrum, brak gry i różnicy, nie jest
innym imieniem śmierci?” (s. 508–509).
.
26 N. Katz, Prasanga
and Deconstruction, art. cyt., s. 187–188.
27 E. Y. Zhang, Ji Zang’s Śūnyatā-Speech, art. cyt., s. 120.
28 Tamże, s. 121.
29 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 211.
30 Tamże, s. 18, 211–212.
31 Tamże, s. 32–34. Temat ten poruszam w punkcie 5 niniejszego tekstu.
32 Tamże, s. 46, 212.
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powtórzeń przez mistrzów dzen miało na celu zaburzenie u ucznia nawykowego
toku myślenia i reagowania, to u Derridy powtórzenie jest aspektem iteracji zaburzającej wypowiedź. Zdaniem francuskiego myśliciela: „Zamazuje ono prostotę
linii oddzielającej to, co wewnętrzne od tego, co zewnętrzne, podkopuje porządek
sukcesji czyli uzależnienia od pojęć, zakazuje (zapobiega i bezprawnie tłumaczy)
procedury wykluczenia. Takie jest prawo powtarzalności (iterability)” 33.
Zarówno Derrida jak i dzeniści traktują język jako grę nieskończonych i nieokreślonych znaczeń, kwestionującej tradycyjne wartości i podważającej wszelkie hierarchie 34. Derrida zdeﬁniował grę jako „brak transcendentalnego znaczącego” 35. Według Olsona: „Z perspektywy Derridy nie sposób odkryć znaczenia
[czegokolwiek], ponieważ nic go nie poprzedza, ani nie kontroluje. Znaczenie udaje
się nam uchwycić w przestrzeni między terminami, zachodzącymi między nimi relacjami i interpelacjami. Najlepiej jednak pojmować je jako funkcję gry” 36.
Podobnie jak Olson, także Nick Adams suponował, że Derridy koncepcja
jaźni przypomina buddyjską, z tą różnicą, że o ile według Derridy jaźń tworzy się
w toku percepcji innych, to dla Buddy jaźń jest zawsze ułudą 37.
Według Youru Wanga, Youxuan Wang w swojej pracy porównującej myśl
buddyjską i Derridiańską
zapożycza pewne terminy i czerpie pewne inspiracje z dekonstrukcji Derridy, ale
skupia się na badaniu krytycznego potencjału wybranego zbioru tekstów buddyjskich. Dzięki temu odkrywa wzorzec dekonstrukcji w tekstach buddyjskich, a następnie wykorzystuje go jako paradygmat do studiowania tekstów Derridy. Model
buddyjski rzuca światło na jego studium dekonstrukcji Derridy i vice versa. W tym
procesie wzajemnej iluminacji i eksploracji w sposób nieunikniony porównuje je
z sobą. W ten sposób jego dzieło wychodzi poza zwykłe porównanie i próbuje uniknąć pułapki znalezienia Derridy w tekstach buddyjskich. Nie posługuje się też przykładami zaczerpniętymi z buddyzmu celem wsparcia dekonstrukcji Derridy 38.

Według Jin Young Park zarówno buddyzm jak i u ﬁlozoﬁa Derridy są „nienazywalne” (ang. unnameable), przy czym negacja dotyczy nie tyle języka, co realno33 J. Derrida, Limited Inc a b c..., w: tenże, Limited Inc, Northwestern University Press,
Evanston 1988, s. 92, podkr. J.D.
34 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 35–36.
35 J. Derrida, The Archaeology of the Frivolous, Duquesne University Press, Pittsburgh 1980,

s. 118, cyt. w: D. R. Loy, Indra’s Postmodern Net, w: J. Y. Park (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt., s. 74.
36 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 38.
37 Por. N. Adams, Wait, Was Derrida a Buddhist?, 2007, http://nickadamsstories.blogspot.com/2007/10/wait-was-derrida-buddhist.html, stan na 19.07.2010.
38 Youru Wang, recenzja z książki Youxuan Wanga (Buddhism and Deconstruction, wyd. cyt.),
s. 489.
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ści egzystencji. Według buddystów nic nie istnieje w sposób samoistny i niezależny
od innych. Każdy człowiek egzystuje w ramach skomplikowanej sieci interakcji.
Jest więc istotą pośrednią (inter-being) bez żadnego trwałego, substancjalnego ego
ani rozumu, które by określały jego/jej tożsamość. Buddyjska ﬁlozoﬁa nietożsamości (non-identity) wskazuje na współzależność wszystkich istot i zjawisk. Jest
środkową drogą między aﬁrmacją osobowej jaźni jako źródła wszystkich problemów a jej anihilacjonistyczną negacją. Z buddyjskiej perspektywy negacja jaźni
jest odwrotnością jej akceptacji; obie istnieją w ramach dualistycznego napięcia
między „ ja” i „nie-ja”. W podobny sposób ﬁlozoﬁa Derridy jest ﬁlozoﬁą środkowej drogi między bytem i obecnością z jednej, a niebytem i nieobecnością z drugiej strony. Derrida nazywa ją „środkowym głosem” (fr. voix du milieu) albo
diﬀérance. Pojęcia te są nienazywalne, ponieważ gwałcą reguły języka. Jak mówić
o czymś, co – jak diﬀérance – „nie ma (...) ani istnienia, ani istoty. Nie podpada
pod żadną kategorię bytów – obecnych ani nieobecnych” 39. Pojęć używa się wyłącznie dlatego, że chcąc coś powiedzieć, nie można się obejść bez pomocy słów.
Punktem wyjścia dekonstrukcji jest przerwa w mówieniu. Wraz z pojawieniem się
elementu przypadkowości w dyskursie pojawia się też sprzeczność, wskazująca na
istotną nieciagłość, brak spójności i tożsamości egzystencji 40.
Zdaniem Park dekonstrukcja nie jest przeciwieństwem metaﬁzyki ontoteologicznej, gdyż byłaby wtedy anty-metaﬁzyką. Jest natomiast środkową drogą między nimi. Sytuuje się w sferze pośredniej między metaﬁzyczną obecnością, a antymetaﬁzyczną nieobecnością:
Rola dekonstrukcji Derridy polega na zaznaczeniu niemożności dokonania wyboru
(ang. indecidability) między obecnością a nieobecnością. W ten sposób pokazuje
niemożność nakreślenia wyraźnej i trwałej linii między nimi dwoma. To, co środkowe
w środkowym głosie świadczy więc o rozpadzie podmiotu i przedmiotu, a ponadto
zaświadcza ich współzależność 41 .

Ponieważ zarówno buddyści jak i Derrida podkreślają, że zjawiska ani istoty nie
mają żadnej tożsamości, dlatego żadna ze szkół ﬁlozoﬁi buddyjskiej ani dekonstrukcja nie są kolejnymi formami metaﬁzyki czy ﬁlozoﬁi hiperesencjalistycznej 42.
W innym artykule Jin Young Park zajęła się analogią między buddyjską
„etyką napięcia” istniejącego między mądrością a współczuciem, którą uznała za

39 J. Derrida, Różnia, w: tenże, Marginesy ﬁlozoﬁi, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, s. 32.
40 J. Y. Park, Introduction, w: taże (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt., s. 3–4;

J. Y. Park, Naming the Unnameable, art. cyt., s. 8.
41 J. Y. Park, Naming the Unnameable, art. cyt., s. 13.
42 Tamże, s. 17.
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kwintesencję nauki Buddy jako środkowej drogi między skrajnościami, a tym, co
Derrida nazywa niemożnością podjęcia decyzji (ang. indecidability), wyrażającą
nietożsamość bytu 43. Doszukała się też czterech różnic między buddyzmem a ﬁlozoﬁą Derridy:
(1) „buddyzm jest zbyt generyczną (generic) kategorią, aby posłużyć do tego
typu studium porównawczego”
(2) buddyzm proponuje nie tylko dekonstrukcję, ale także swego rodzaju „onto-teologię”, co Derrida odrzuca
(3) „z buddyjskiej perspektywy dekonstrukcja Derridy jest wciąż zbyt logocentryczna i wymaga uzupełnienia o ‘życie-świat’”
(4) „rola buddyzmu jako krytycznego sprawcy we współczesnym społeczeństwie
zależy od jego ogólnej funkcji w określonym społeczeństwie”.
Różnice te jednak nie uniemożliwiają wymiany myśli między zwolennikami Derridy i buddyzmu, ani tego, że przyniesie ona pozytywne rezultaty 44. Derrida
z pewnością nie zgodziłby się z punktem 3, gdyż, jak sam powiedział: „Dekonstrukcja nie jest zamknięciem w nicości, lecz otwartością ku innemu” 45.
Trzech badaczy analizowało związki między ﬁlozoﬁą Derridy a ﬁlozoﬁą japońskiego mistrza dzen Dogena (1200–1253). Nawiązując do koncepcji denegacji
Derridy, Toby Award Foshay utożsamił ją z buddyjską pustką (czego np. nie uczynił Magliola). Paradoksalna natura języka, którą spostrzegł u Dogena i Derridy,
polega na tym, że języka nie można zrozumieć poza nim samym. O ile dla Derridy
każda wypowiedź deneguje samą siebie, to dla Dogena wszystkie wypowiedzi mają
charakter samowyzwalający: „kiedy woda mówi o wodzie (...) woda wyzwala się
poprzez wodę (...) woda jest urzeczywistnionym koanem” 46.
Olson porównał z sobą diﬀérance Derridy i naturę buddy w interpretacji
Dogena: „W przeciwieństwie do natury buddy, która obejmuje zarówno byt jak
i niebyt, diﬀérance nie należy do kategorii bytu, ponieważ nie manifestuje się jako
obecność i nie istnieje” 47.

43 J. Y. Park, The Ethics of Tension: a Buddhist Deconstructionve Paradigm, 2007, s. 3, http://
utcp.c.u-tokyo.ac.jp / from / events / pdf / UTCP-Park%20II-Buddhist-Deconstructionve%20
Ethics-Dec%2014%202007.pdf, stan na 19.07.2010.
44 J. Y. Park, Notes on Interlocking Deconstruction and Buddhism, art. cyt.
45 R. Kearney, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, Manchester University

Press, Manchester 1984, s. 124, cyt. w: S. Burik, The End of Comparative Philosophy and the
Task of Comparative Thinking: Heidegger, Derrida, and Daoism, State University of New York
Press, Albany 2009, s. 85.
46 Słowa Dogena cyt. w: A. Foshay, Denegation, Nonduality, and Language in Derrida and
Dōgen, art. cyt., s. 555. Odnośnie denegacji u Derridy zob. początek artykułu.
47 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 206. Por. tamże,
s. 196–204.
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Victor Forte wyszczególnił trzy podobieństwa między ﬁlozoﬁą Derridy a pismami Dogena: obaj odrzucili zarówno etykę transcendentną jak i immanentną,
uznając je za niezadowalające i pokazali, że etyczność przenika i nasyca przestrzeń
etycznego działania – Dogen pisał, że wszystko jest naturą buddy (jap. shitsū
busshō). Obaj też podkreślali znaczenie etycznego rozwoju: odpowiednikiem stopniowej ścieżki bodhisattwy jest etyczny wymiar ﬁlozoﬁi Derridy istniejącej poza
nadzieją i beznadziejnością. Jednak o ile Derrida zwracał uwagę na to, że każde
działanie etyczne powoduje wykluczenie tych, którzy w danym systemie etycznym
się nie mieszczą, to niedualistyczna etyka Dogena obejmuje sobą cały kosmos: nie
tylko wszystkie czujące istoty, ale także nieczującą naturę 48.
Douglas L. Berger wprawdzie zauważył podobne rysy między ﬁlozoﬁą Nagardżuny a dekonstrukcją, ale nie utożsamił ich z sobą, gdyż, jego zdaniem, Nagardżuna „odrzuca napięcia między prawem i sprawiedliwością czy też dawcą
i biorcą”. O ile według Derridy sprawiedliwość realizuje się na zasadach wzajemności lub poprzez przekroczenie prawa, to w przypadku Nagardżuny wolność
urzeczywistnia się w wyniku pracy na rzecz wspólnoty. Parafrazując słowa Nagardżuny stwierdził: „Niewola nie różni się pod względem istoty od wolności. Wolność nie różni się pod względem istoty od niewoli. Granice wolności są również
granicami niewoli. Pomiędzy nimi dwoma nie ma najmniejszej różnicy” 49. Ponadto, o ile dla Derridy etyka i sprawiedliwość są tworem umowy społecznej, dla
Nagardżuny (jak i dla innych myślicieli indyjskich) są one konsekwencją działań
karmicznego poprzedniego jednostki 50. Stawiając znak równości między samsarą
a nirwaną Nagardżuna pokazał, że żadne czyny nie są ani całkowicie pozytywne,
ani całkowicie negatywne, a w związku z tym „nie musimy zakładać aporetycznego
charakteru ludzkiej dobroci” 51.
Na tę samą podstawową względność etyki buddyjskiej wskazał Loy. Buddyści
nie uznają naiwnie, że każdy MUSI się ZAWSZE opowiedzieć po stronie dobra
przeciwko złu, bo to, co dla jednych jest dobrem, dla innych może być (a nierzadko
jest) złem, i vice versa 52.
Zong-qi Cai zauważył cztery paralele między ﬁlozoﬁą Derridy a buddyjską
madhjamaką:
(1) ich teorie znaczenia wspierają się na podobnych ideach różni i zróżnicowania,
odrzucających logos zachodnich idealistów i niebyt buddyjskich esencjalistów
48 V. Forte, The ethics of attainment, art. cyt., s. 200–202.
49 Por. Traktat o podstawach środkowej ścieżki (Mūlamādhyamaka-kārikā) XXV 19–20, w: Na-

gardżuna, Wybór pism, Kraków [1992], s. 148–149. Dalej cyt. jako MMK.

50 D. L. Berger, Deconstruction, aporia and Justice in Nāgārjuna’s empty ethics, art. cyt.,
s. 35–36.
51 Tamże, s. 48.
52 D. R. Loy, Lacking ethics, art. cyt., zwł. s. 101, 112.
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(2) obie posługują się identycznymi teoriami znaczenia, poddając dekonstrukcji
materię i egzystencję reiﬁkowane przez zachodnich materialistów i buddyjskich realistów
(3) obie posługują się logiką czterech alternatyw: tetralemmie (skt. catus.kot.i)
madhjamików („ jest”, „nie jest”, „zarówno jest jak i nie jest”, „ani jest,
ani nie jest”) odpowiada tetrapharmakon Derridy (dualistyczna dialektyka,
chrześcijański trynitaryzm, freudowski kompleks Edypa i pharmakon); wprowadzenie pharmakonu, słowa oznaczającego lek i truciznę pokazuje antynomie
poprzednich trzech składników tetrapharmakonu
(4) w toku dekonstrukcji ta logika zostaje obalona: w przypadku Derridy dzięki
nie zorientowanym na cel „nadliczbowym”, a u madhjamików przy pomocy
linearnej heksalemy 53.
Jego zdaniem, choć ﬁlozoﬁa Derridy i madhjamaka dochodzą do punktu,
w którym ﬁlozoﬁa staje się nie-ﬁlozoﬁą, to jednak droga dojścia do tego jest
z gruntu odmienna. O ile Derrida doszedł w swych rozważaniach do „więzienia
języka bądź nawet otchłani nihilizmu”, to celem madhjamików zawsze było „religijne oświecenie poza językiem i konceptualizmem” czyli nirwana 54.
Loy zauważył, że z punktu widzenia dekonstrukcjonistów buddyzm jest zarówno onto-teologiczny jak i logocentryczny, a z buddyjskiego punktu widzenia
dekonstrukcja Derridy jest logocentryczna 55: „wolność w rozumieniu Derridy jest
zanadto tekstualna i nadmiernie pochłonięta językiem, ponieważ szuka wyzwolenia w języku i poprzez teksty; innymi słowy – jest logocentryczna”. Niebezpieczeństwo takiej wiary w słowa tkwi, jego zdaniem, w nadmiernym znaczeniu
przydawanym sferze symbolicznej, która podlega nieustannej ewolucji 56. Loy postawił Derridzie zarzut, że podjęta przez niego „radykalna krytyka zachodniej
ﬁlozoﬁi nie jest wystarczająco radykalna: jego dekonstrukcja jest niepełna, gdyż
nie dekonstruuje samej siebie”. Derrida zdekonstruował tylko pojęcia ﬁlozoﬁczne
innych myślicieli Zachodu, ale tego samego nie uczynił z własnymi koncepcjami 57.
Dekonstrukcja ma charakter „pasożytniczy”, ponieważ „ jest wyłącznie interpretacją innych interpretacji”:
Ironia polega na tym, iż Derrida wierząc, że odrzucił wszystko, co transcendentalnie znaczące, uznając prawdę tekstu, w rezultacie rekonstytuował jego ekwiwalent,
53 Cai Zong-qi, Derrida and Mādhyamika Buddhism, art. cyt., s. 183; Cai Zong-qi, Derridean
and Mādhyamika Buddhist Theories of Deconstruction, art. cyt., s. 47, 53. O tetrapharmakonie
por. J. Derrida, Dissemination, Athlone Press, London 1993, s. 349–350.
54 Cai Zong-qi, Derrida and Mādhyamika Buddhism, art. cyt., s. 194.
55 D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 227.
56 Tamże, s. 239–240.
57 D. Loy, Nonduality: A Study in Comparative Philosophy, Yale University Press, New Haven
1988, s. 249.
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ponieważ jedynie w ten sposób jego dekonstrukcja może rościć sobie pretensje do
jakiejś prawdy. Poza całą tą interpretacją kryje się wiara w istnienie prawdy, którą
można odkryć w tekście, albo – co wychodzi na jedno – że z krytycznego odczytania
tekstu można wynieść jakąś prawdę 58.

Czy zarzut ten jest słuszny, będzie można się przekonać po zapoznaniu się z ﬁlozoﬁcznymi propozycjami buddyzmu. Tutaj wystarczy wspomnieć o tym, że Olson
broniąc Derridy przed zarzutem Loya, że dekonstrukcja jest niekompletna, ponieważ nie dekonstruuje samej siebie (jak np. buddyjska pustka, która ukazuje
swoją własną pustkę) 59, przywołał na myśl słowa Derridy, który stwierdził, że
dekonstrukcja jednak „dekonstruuje siebie (Ça se déconstruit)” 60.

2. Buddyjska i Derridiańska radykalna krytyka dotychczasowej ﬁlozoﬁi
Derrida poddał krytyce siedem tendencji dominujących w ﬁlozoﬁi zachodniej:
(1) antropocentryczne przekonanie o dominacji człowieka nad naturą pozaludzką 61
(2) egocentryczne przeświadczenie o istnieniu trwałej jaźni w człowieku, istniejącej od narodzin do śmierci 62
(3) logocentryczną wiarę w historię jako metaﬁzykę obecności oraz w istnienie
prawdy możliwej do wypowiedzenia 63

58 Tamże, s. 258.
59 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 82–83.
60 J. Derrida, Letter to a Japanese Friend [Toshihiko Izutsu], w: tenże, Psyche: Inventions of

the Other, Vol. 2, Stanford University Press, Stanford 2008, s. 4.
61 S. Odin, Derrida and the Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism, art. cyt., s. 62.

62 Por. słowa Derridy: „Podmiot nie jest jakąś metalingwistyczną substancją czy tożsamością,
jakimś czystym cogito własnej obecności; jest zawsze zapisany w języku” (cyt. w: R. Kearney,
Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, wyd. cyt., s. 123–124 i w: S. Burik, The
End of Comparative Philosophy and the Task of Comparative Thinking, wyd. cyt., s. 55–56). Wg
G. Benningtona u Derridy „deﬁnicja człowieczeństwa (w relacji do animalności i/lub boskości)
stoi pod znakiem zapytania” (Derridabaza, w: G. Bennington, J. Derrida, Jacques Derrida,
Wydawnictwo Genesis, Warszawa 2009, s. 87).
63 J. Derrida, O gramatologii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 21–24, 30–35, 146; tenże,
I Have a taste for the Secret: Jacques Derrida in conversation with Maurizio Ferraris and
Giorgio Vattimo, w: J. Derrida, M. Ferraris, A Taste for the Secret, Polity, Cambridge 2001, s. 77.
Por. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji, Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura, Studio Φ
& Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 1997, s. 146; C. Olson, Zen and the Art of Postmodern
Philosophy, wyd. cyt., s. 124; N. Lucy, A Derrida Dictionary, Blackwell Publishing, Malden
2004, s. 70–72 (hasło „Logocentrism”); N. Royle, Jacques Derrida, Taylor & Francis e-Library,
2003, s. 16.
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(4) fonocentryczne uroszczenie o przewadze słowa mówionego nad pisanym 64
(5) fallocentryczną pewność o dominacji męskości nad żeńskością 65
(6) etnocentryczne założenie o wyższości kultury zachodniej nad wszystkimi innymi 66
(7) teocentryczną wiarę w istnienie boga (bogów) decydujących o losach ludzi 67,
oraz jego zachodnią, chrystocentryczną wersję będącą przekonaniem o wyższości chrześcijaństwa nad innymi religiami. Brak akceptacji Derridy dla chrystocentryzmu widać chociażby w jego dyskusji ze studentami, jaka odbyła się
w 1998 roku w Uniwersytecie Western Cape (RPA), gdzie powiedział, że czyste wybaczenie jest niemożliwe i nie powinno się go mylić z pojęciami takimi
jak pojednanie czy usprawiedliwienie. Nie należy też wybaczania chrystianizować, bo w ten sposób zaciemnia się samo pojęcie wybaczania i wprowadza
terminologiczny chaos 68. Teocentryzm i chrystocentryzm proponował przezwyciężyć z pomocą nowej powszechnej religii, choć poza tym, że nie powinna
ona mieć charakteru semickiego, ani naturalnego, nic konkretnego na jej temat nie powiedział 69.
Budda Śakjamuni zakwestionował wszystkie istniejące w jego czasach poglądy ﬁlozoﬁczne: bramińską wiarę w istnienie tożsamości boskiego absolutn
(skt. brahman) i ludzkiego ducha (ātman), materialistyczny pogląd uznający człowieka za automat miotany nieubłagalnymi prawami natury, sceptycyzm poznawczy, fatalizm, oraz powstały w jego czasach dżinizm. Swoją metodę przedstawiał

64 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 87, 148–149. Por. C. Johnson, Derrida, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997, s. 48–51; M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką: Od Bataille’a
do Derridy, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 178–179; N. Lucy, A Derrida Dictionary,
wyd. cyt., s. 92–94 (hasło „Phonocentrism”); D. McCance, Derrida on Religion, Derrida on
Religion: Thinker of Diﬀerence, Equinox Publishing, London 2009, s. 24–26.
65 W jednym z wywiadów stwierdził, że jednym z powodów, dla których podjął się projektu dekonstrukcji ﬁlozoﬁi i fallogocentryzmu, było to, że wszyscy ﬁlozofowie to mężczyźni. Wyraził też
nadzieję, że jego wysiłki będzie kontynuować jakaś ﬁlozofka (K. Dick, A. Ziering Kofman, Derrida, ﬁlm dokumentalny, USA, 2002). Por. też jego krytykę antyfeminizmu Rousseau (J. Derrida,
O gramatologii, wyd. cyt., s. 236–242).
66 Por. analizę J. Derridy etnocentrycznego charakteru pisma w: O gramatologii, wyd. cyt.,
s. 87, 147–194, zwł. s. 158; por. też S. Burik, The End of Comparative Philosophy and the Task
of Comparative Thinking, wyd. cyt., s. 75, 186, 202, przyp. 83.
67 Odnośnie do bogów znajdujących przyjemność w stwarzaniu i kontroli zob. Bhikkhunı̄sam
. yutta 7, B. Bodhi (tłum.), The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of
the Samyutta Nikaya, Wisdom Publications, Boston 2000, s. 227. Por. S. Odin, Derrida and
the Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism, art. cyt., s. 62–63; G. Kopf, Report on Panel
„Deconstruction and Buddhism”, art. cyt.
68 K. Dick, A. Ziering Kofman, Derrida, ﬁlm‘cyt.
69 J. Derrida, Wiara i wiedza: Dwa źródła „religii” w obrębie samego rozumu, w: Religia: Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym wzięli
udział Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias i Vincenzo Vitiello, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 23.
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jako środkową ścieżkę pomiędzy skrajnościami (skt. antadvayavivarjitam) 70 bramińskiego eternalizmu (skt. śāśvata-vāda) (połączonej wiary w kosmiczne, Boskie
Ego oraz małe, ludzkie ego) i materialistycznego nihilizmu (uccheda-vāda), czyli
przeświadczenia, że żadne wysiłki człowieka nie mają sensu, gdyż kresem jego
życia i tak jest śmierć:
„Wszystko istnieje” – to, Kaććajano, jest jedna skrajność.
„Nic nie istnieje” – to, Kaććajano, jest druga skrajność.
Kaććajano, nie zbliżając się do żadnej skrajności, tathagata przekazuje ci środkową
naukę 71.

Patrząc na buddyzm z punktu widzenia dekonstrukcji, można dostrzec, że
także on jest wolny od wymienionych powyżej siedmiu negatywnych tendencji:
(1)
lekiem na chorobę antropocentryzmu jest koncepcja czującej istoty (w buddyzmie nie ma w ogóle pojęcia ani deﬁnicji człowieka)
(2)
lekiem na chorobę egocentryzmu jest doktryna niejaźni (skt. anātman)
(3–4) lekiem na choroby logocentryzmu i fonocentryzmu jest kontemplacja prowadząca do oglądu tego-co-jest czyli „poznania i widzenia rzeczy takich,
jakimi rzeczywiście są” (yathā-bhūta-jñāna-darśana): buddyzm nie jest logocentryczny, gdyż słowom nie przydaje się znaczenia ostatecznego, tylko
instrumentalne; buddyści odrzucają też typową dla ﬁlozoﬁi zachodniej i hinduizmu preferencję słowa mówionego nad pisanym 72
(5)
lekiem na chorobę fallocentryzmu jest istnienie żeńskich bóstw, traktowanych jako równie oświecone jak bóstwa męskie
(6)
lekiem na chorobę etnocentryzmu jest doktryna natury buddy (tathāgatagarbha, dosłownie „nasienia” albo „łona” [garbha]), istniejącej we wszystkich czujących istotach
(7)
lekiem na chorobę teocentryzmu jest specyﬁczne buddyjskie podejście do
bogów: choć zakłada się, że niezliczona liczba bogów egzystuje w sferach
niebiańskich, to jednak głosi się, że nie interesują się oni losami ludzi; z drugiej strony odrzuca się istnienie boga-stwórcy.
Podobnie jak Derrrida, autorzy mahajany kwestionują istnienie rzeczy samej w sobie, oraz logocentryczną wiarę w możliwość wypowiedzenia prawdy 73.
70 Podręcznik ostatecznej doktryny mahajany (Uttaratantraśastra) XII 45, w: Maitreya, Buddha
Nature: The Mahayana Uttaratantra Shastra, written down by Arya Asanga, commentary by
Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé The Unassailable Lion’s Roar, explanations by Khenpo Tsultrim
Gyamtso Rinpoche, Ithaca 2000, s. 49.
71 Nidānasamyutta 15, B. Bodhi (tłum.), The Connected Discourses of the Buddha, wyd. cyt.,
.
s. 544.
72 Por. H. Coward, Derrida and Indian Philosophy, wyd. cyt., s. 129–131, 135.
73 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 76–78. Zob. dalej, przyp. 115–116.
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Logocentryczną metaﬁzykę obecności polegającą na przywiązaniu do własnego
wyobrażenia historycznego Buddy Śakjamuniego i wizji najbardziej piętnowali
chińscy mistrzowie cz’an. Jeden z nich, Lin-czi I-hsüan (ok. 810 – ok. 865) chcąc,
aby jego uczniowie porzucili wszelkie wyobrażenia na temat Buddy przeszłości,
powiedział: „Jeśli spotkacie Buddę, zabijcie Buddę” 74.
Derrida miał świadomość tego, że absolutystyczny logocentryzm ma tendencje do przeradzania się w doktrynalny, autorytarny totalitaryzm, wykluczający
każdy inny punkt widzenia. Logocentryzm buddyści przezwyciężają medytacją.
Buddolog Peter Fuller uważa, że to, co w therawadzie rozumie się pod pojęciem
właściwego poglądu (pal. sammā-dit..thi; skt. samyak-dr..s.ti) nie jest odrzuceniem
tego, co mnisi therawady uznają za błędne poglądy (pal. dit..thi; skt. dr.s..ti), tylko
całkowicie nowym porządkiem, w którym nie ma przywiązania do żadnych poglądów 75. Według therawady przywiązanie do poglądów (z buddyjskimi włącznie) zostaje raz na zawsze usunięte już po drugim z ośmiu stopni medytacyjnego
wglądu (pal. jhāna; skt. dhyāna) 76 . Dlatego Seung Sahn (1927–2004), buddyjski
patriarcha z Korei, mógł powiedzieć: „poglądy, wierzenia i ﬁlozoﬁe nie pomogą ci
w twoim życiu, nawet te buddyjskie” 77.
Derrida, pokazujący względność wszelkich punktów widzenia – odwoływał
się do perspektywizmu Nietzschego 78. Francuski ﬁlozof mógłby uznać therawadę
za logocentryczną, gdyż przedkłada ona pisane słowo Buddy nad mówione słowo
buddyjskiego nauczyciela. Jednak dla buddystów każda ﬁlozoﬁa – buddyjska czy
niebuddyjska – jest logocentryczna, jako że posługuje się słowem. Derrida nie odsyła jednak – jak czynią to ﬁlozofowie buddyjscy – do rzeczywistości pozasłownej.
Różni czy śladu nie można doświadczyć, tak jak pustki czy nirwany. Skoro sam
Derrida rozmaicie o nich pisał, nie miał pewności jaką pełnią rolę 79. Wszystkie
tradycje buddyjskie natomiast zgadzają się, że cel ścieżki, nirwana, ostateczna
i niezłożona – w przeciwieństwie do złożonego i nietrwałego świata zjawisk i logosu – jest pozasłowna, a więc nie sposób jej zamknąć w typowych dla buddyjskiej
74 Por. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata: Szamanizm, religia starogrecka, judaizm,
chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Inter Esse, Wydawnictwo Wanda, Kraków 2005,
s. 453.
75 P. Fuller, The Notion of Ditthi in Theravāda Buddhism: The point of view, Taylor & Francis
..
e-Library, 2005, s. 145, 157.
76 Moggallānasamyutta 2, B. Bodhi (tłum.), The Connected Discourses of the Buddha, wyd.
.
cyt., s. 1303.
77 Seung Sahn, Kompas zen, Projekt Wydawniczy „Miska ryżu”, Warszawa 2005, s. 252.
78 S. Odin, Derrida and the Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism, art. cyt., s. 77.
79 Zagadnienie to dokładnie omawiam w osobnym artykule Przestrzeń (chōra), różnia (dif-

férance) i ślad (trace) Derridy a buddyjska pustka (śūnyatā) i jej synonimy jako próby opisu
rzeczywistości pozapojęciowej (tekst złożony do druku w materiałach z Festiwalu Filozoﬁi, jaki
odbył się we wrześniu 2010 roku w Olsztynie). Zob. też pkt 5 tego artykułu.
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„wyższej nauki” (abhidharma) formułach o charakterze logocentrycznym. Można
ją tylko poznać i ujrzeć w pozasłownym oglądzie (darśana). Jest to możliwe po
spełnieniu określonych kryteriów, z których głównym jest rozwinięcie umiejętności
kontemplacji.
Późniejsze kierunki buddyzmu – mahajana i tantrajana – są natomiast bardziej fono- niż logocentryczne, gdyż słowo żyjącego nauczyciela uznaje się za ważniejsze od spisanych słów Buddy (choćby ze względu na niejasność czy wieloznaczność tych ostatnich). Buddysta z aprobatą zacytowałby nie tylko powiedzenie
pewnego japońskiego profesora ﬁlozoﬁi: „Na początku trzeba stosować pojęcia,
aby uwolnić się od pojęć” 80, ale także słowa Karla Jaspersa: „Objawienie wypowiedziane zatraca się w skończoności, ba – w pojęciach. W mowie wypacza się
jego znaczenie” 81. Wszystkie buddyjskie linie przekazu, z wyjątkiem szkół ﬁlozoﬁcznych, które ze zrozumiałych względów waloryzują słowo, kierują uwagę na
kontemplację, są więc alogocentryczne.

3. Pismo Derridy a umysł buddyzmu
Próba racjonalizacji myśli Derridy jest z góry skazana na niepowodzenie z powodu sprzecznych ujęć tych samych kluczowych pojęć. Podobnie rzecz ma się
z myślą buddyjską. W związku z tym trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Derrida posiadał własne stanowisko ﬁlozoﬁczne, czy tylko ograniczał się
do krytyki stanowisk innych ﬁlozofów. Czy można o jego ﬁlozoﬁi powiedzieć to, co
Krzysztof Jakubczak pisał o madhjamace Nagardżuny jako poglądzie, który nie
ma żadnego (własnego) poglądu 82, a Nagardżunie jako myślicielu, który „występuje zawsze jako krytyk cudzych przekonań”? 83. Według Nagardżuny w pustce
nie ma żadnych „fałszywych poglądów (dr.s..ti)” 84.
Wydaje się, że centralnym pojęciem Derridy jest pismo 85. Miał on do niego
stosunek ambiwalentny. Tekst doceniał tylko wtedy, kiedy go rozumiał, bo – jak
80 Cyt. w: P. Kapleau (wybór, oprac., komentarz), Trzy ﬁlary zen, Wydawnictwo Pusty Obłok,
Warszawa 1988, s. 199.
81 K. Jaspers, Filozoﬁa religii, „Więź”, 1983, nr 5, s. 43.
82 K. Jakubczak, Filozoﬁczne szkoły buddyzmu mahajany, art. cyt., s. 227; tenże, Madhjamaka
Nagardżuny: Filozoﬁa czy terapia?, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 140–145.
83 Tamże, s. 65.
84 MMK XIII 8, wyd. cyt., s. 128.
85 „Derrida mówi wyłącznie o piśmie, właściwie Derrida mówi wciąż to samo (...) pismo bo-

wiem nigdzie się nie zaczyna” (B. Banasiak, Filozoﬁa „końca ﬁlozoﬁi”: Dekonstrukcja Jacquesa
Derridy, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1997, s. 51).
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stwierdził: „tekst, który nie wyraża niczego, jest nieznaczący” 86. Zapytywał: „Co
to jest pismo? Po czym się je rozpoznaje? Jaka dotycząca istoty pewność powinna
kierować empirycznym badaniem?” 87. I odpowiadał, że właściwym sensem pisma
jest metaforyczność 88. Komentarz Bogdana Banasiaka do rozumienia pisma przez
Derridę jako ruchu przypomina buddyjską koncepcję nietrwałości umysłu, który
podlega nieustannej zmianie 89.
Sam Derrida nie ułatwiał zrozumienia swojej ﬁlozoﬁi. O ile w O gramatologii
pisał: „Nie istnieje poza-tekst” (Il n’y a pas de hors-texte) 90, to w Disseminacji
powtórzył to zdanie wraz z jego zaprzeczeniem: „Istnieje tylko tekst; istnieje tylko
poza-tekst” (Il n’y a que du texte, il n’y a que du hors-texte) 91. Gdy wytknięto
mu sprowadzanie wszystkiego do pisma, stwierdził, że nie utożsamia tekstu ze
światem. Jak mówił: „tekst nie jest książką (...) Nie oznacza zawieszenia odniesień do historii, do świata, do rzeczywistości, do bytu, a zwłaszcza do innego” 92.
Zdaniem Derridy jego słowa „Nie ma nic poza tekstem”, oznaczają tylko tyle, że
„nie ma nic poza kontekstem” 93. Nie oznaczają one nihilistycznej negacji świata
ﬁzykalnego, co mu imputowano a tylko to, że traktuje on „świat jako tekst” 94.
Dla Maglioli zdanie „Nie istnieje poza-tekst” oznacza, że świat i „życie zachowują
się na sposób tekstu”, czyli że istnieją w ramach określonej czasoprzestrzeni 95.
Dociekania Derridy nad źródłem i istotą pisma przywodzą na myśl pytania
autora mahajany o naturę i cechy umysłu 96. W pierwotnym buddyzmie (therawadzie) odpowiednikiem pisma są składniki świata (pal. dhamma; skt. dharma), gdyż
wszystko jest z nich złożone. Nie ma niczego, co nie byłoby jakąś dharmą. Dopiero
wraz z mahajaną pojawiło się pojęcie wszechobejmującego umysłu (skt. citta)

86 J. Derrida, Pozycje: Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem
i Guy Scarpettą, FA-Art., Bytom 1997, s. 33.
87 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 112.
88 Tamże, s. 35.
89 B. Banasiak, Filozoﬁa „końca ﬁlozoﬁi”, wyd. cyt., s. 111.
90 Tamże, s. 217; J. Derrida, De la grammatologie, Éditions de Minuit, Paris 1967, s. 227.
91 J. Derrida, La dissémination, Éditions du Seuil, Paris 1972, s. 50.
92 J. Derrida, Afterword: Toward an Ethic of Discussion, w: tenże, Limited Inc, Northwestern
University Press, Evanston 1988, s. 137.
93 Tamże, s. 136.
94 J. Derrida, Confessions and „Circumfession”: A Roundtable Discussion with Jacques Der-

rida, w: J. D. Caputo, M. J. Scanlon (red.), Augustine and Postmodernism: Confessions and
Circumfession, Indiana University Press, Bloomington 2005, s. 41.
95 R. Magliola, Afterword, w: J. Y. Park (red.), Buddhism and Deconstructions, wyd. cyt.,
s. 244.
96 Por. np. rozważania nad naturą i właściwościami umysłu w klasycznym tekście chińskiego
buddyzmu Strofy ufności w umysł (Hsin-hsin ming) Czien-czih Seng-ts’ana (Faith Mind Inscription, http://www.sacred-texts.com/bud/zen/fm/fm.htm, stan na 29.08.2010).
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rozumianego w wymiarze ponadjednostkowym jako źródło i początek wszystkich zjawisk, a w wymiarze jednostkowym jako źródło ludzkich myśli i uczuć 97.
Już Budda Śakjamuni podkreślał znacznie umysłu jako źródła ludzkiego cierpienia i szczęścia 98. Gruntownej analizy umysłu dokonali autorzy sutr doskonałej
mądrości, pradżniaparamity (skt. prajñāpāramitā). Dla tybetańskiego buddysty,
wiernego tradycji ﬁlozoﬁcznej mahajany, umysł nie jest bytem, ale jest podstawą
wszystkich zjawisk:
Wszystkie zjawiska są projekcją umysłu,
lecz nie ma czegoś takiego jak umysł, jego natura jest pusta. (...)
Nie ma niczego, co byłoby rzeczywistością, nawet buddowie jej nie widzą.
Nie jest to jednak nicością, gdyż jest podstawą samsary i nirwany. (...)
Zjawiska są umysłem i pustka jest umysłem 99.

W analogiczny sposób dla Derridy chōra nie jest bytem, ale stwarza miejsce
dla zaistnienia zjawisk 100. Także
ślad nie istnieje. (Istnieć to być, być bytem, bytem obecnym, to on) 101.
Ślad nie jest ani obecny, ani nieobecny 102.

Dostrzec też można analogię między ideałem buddyzmu, jakim jest oświecenie (skt. bodhi), a procesem dekonstrukcji. Oświecony (buddha) to ktoś, kto za
sprawą medytacji wglądu (vipaśyanā) doprowadził do spełnienia radykalną dekonstrukcję swojej iluzorycznej egzystencji i stwierdził, że jego jaźń jest iluzją.
Niegdyś wierzył, że jest czymś, teraz zdał sobie sprawę z tego, że jest niczym.
Tym samym zmienił swój status egzystencjalny: z czującej istoty stał się buddą.
Tak pisał tybetański mnich Kalu Rinpocze o oświeconym:
Istnieje rzeczywistość.
Ty jesteś tą rzeczywistością.
Ale nie wiesz o tym.
.
97 D. T. Suzuki (tłum.), The Lankāvatāra
Sūtra: A Mahāyāna Text, Motilal Banarsidass, Delhi
2003, s. 9, rozdz. I 44.
98 Dhammapada 1–2, 33–43, Narada Thera (wyd. i tłum.), The Dhammapada: Pāli Text and
Translation with Stories in Brief and Notes, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taipei 1999, s. 1–5, 35–46.
99 III Karmapa, Rangdziung Dordże, Modlitwa mahamudry, w: J. Sieradzan (red.), Buddyzm,
Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego, Kraków 1986, s. 113–114.
100 J. Derrida, Wiara i wiedza, art. cyt., s. 32–33, 24.
101 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 226, podkr. J.D.
102 F. Rötzer, Conversations With French Philosophers, Humanities Press, Atlantic Highlands

1995, s. 54.
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Jeśli przebudzisz się do tej rzeczywistości,
Poznasz, że jesteś niczym.
A będąc niczym, staniesz się wszystkim.
Oto cała nauka 103.

Derrida nie stwierdził, że dekonstrukcja zmienia status egzystencjalny jednostki, gdyż nie widział możliwości uwolnienia się od władzy słów. Świadomą
egzystencję człowieka wiązał z właściwym ukierunkowaniem toku myślenia, a nie
– jak buddyści – z uwolnieniem się od niego 104. Język traktował jak absolut,
który może albo więzić, albo uwalniać, ale tylko w nakreślonych przez niego ramach. Tym niemniej można dostrzec pewną analogię między powyżej cytowanymi
słowami Kalu Rinpocze, a tym, co Derrida mówił o chōra i dekonstrukcji:
Chōra jest niczym (niczym [n’est rien] będącym i niczym teraźniejszym) 105.
Czym dekonstrukcja nie jest? Ależ wszystkim!
Czym dekonstrukcja jest? Ależ niczym! 106

Derrida mógłby być zaskoczony tym, że Illka Pyysiäinen nazwał medytację buddyjską „dekonstrukcją procesu zmysłowego”, a stan, w którym następuje
zanik aktywności mentalnej umysłu – „dekonstrukcją świata” 107. Czy taka dekonstrukcja oznacza destrukcję i negację świata zjawiskowego? Zarzut negacji świata
stawiano nie tylko Derridzie, ale także ﬁlozofom buddyjskim: Nagardżunie oraz ﬁlozofom-joginom ze szkoły jogaćara. Wasubandhu (IV w.), jeden z twórców szkoły
jogaćara, postawił znak równości między świadomością a światem: „W mahajanie
utrzymuje się, że [wszechświat złożony z] trzech sfer jest jedynie treścią świadomości” 108. Słowa te interpretowano w kontekście rzekomego solipsyzmu Wasubandhu. Jego krytycy utrzymywali, iż Wasubandhu twierdzi, że „poza umysłem nic
103 Słowa Kalu Rinpocze cyt. w: J. Goldstein, Insight Meditation: The Practice of Freedom,
Shambala, Boston 1994, s. 113.
104 J. Derrida, Kres człowieka, w: tenże, Marginesy ﬁlozoﬁi, Wydawnictwo KR, Warszawa
2002, s. 179.
105 J. Derrida, Wiara i wiedza, art. cyt., s. 32; J. Derrida, Foi et savoir: Les deux sources de la
„religion” aux limites de la simple raison, w: La Religion: Séminaire de Capri sous la direction
de Jacques Derrida et Gianni Vattimo Avec la patricipacion de Maurizio Ferraris, Hans-Georg
Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trı́as et Vincenzo Vitiello, Paris 1996, s. 31.
106 J. Derrida, Letter to a Japanese Friend [Toshihiko Izutsu], wyd. cyt., s. 6. Polskie tłumaczenie cytowanego fragmentu pt. List do japońskiego przyjaciela znajduje się w: M. P. Markowski,
Efekt inskrypcji, wyd. cyt., s. 121–122.
107 I. Pyysiäinen, Beyond Language and Reason: Mysticism in Indian Buddhism, Suomalainen
Tiedeakatemia, Helsinki 1993, s. 96, 8.
108 Wasubandhu, Dowód na wyłączne istnienie treści świadomości w dwudziestu strofach 1,
„Studia Indologiczne”, 6 (1999), s. 18.
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nie istnieje”, podczas gdy stwierdzając to, miał on na myśli dwie rzeczy: że rzeczy
poznajemy za pośrednictwem świadomości, która je zabarwia, oraz że to, co wizualizuje się podczas medytacji, jest „tylko umysłem” (skt. citta-matra) albo „tylko
wyobrażeniem” (vijñāpti-matra), czyli nie istnieje poza umysłem medytującego.
Podobnie jak madhjamikowie, jogaćarowie akceptowali teorię dwóch prawd mahajany – ostatecznej (paramārtha-satya) i konwencjonalnej (sam
. vr.ti-satya). Nie
odrzucali świata codziennego doświadczenia związanego z istnieniem konwencjonalnego „ ja”, które myśli, czuje, działa itp. Według Nagardżuny odrzucenie konwencjonalnej prawdy codziennego doświadczenia uniemożliwia realizację prawdy
ostatecznej czyli pustki wszystkich zjawisk 109. To właśnie jego zasługą jest dekonstrukcja zasad buddyzmu. Dlatego teraz przyjrzyjmy się jego ﬁlozoﬁi.

4. Nagardżuny dekonstrukcja buddyzmu
Nagardżuna w II wieku n.e. przeprowadził radykalną dekonstrukcję naszej
percepcji świata, nie wyłączając zasad buddyzmu. W swoim Traktacie o podstawach środkowej ścieżki (Mūlamādhyamaka-kārikā) zakwestionował je wszystkie po kolei, pokazując, że są one teoretycznymi konstruktami. Wszystkie rzeczy
(zjawiska)
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

powstają (skt. anutpāda)
zanikają (anirodha)
są trwałe (aśāśvata)
zostają unicestwione (anuccheda)
są jednością (anekārtha)
są wielością (anānārtha)
przychodzą (anāgama)
odchodzą (anirgama) 110.

Według niego najważniejszym praktycznym celem buddyzmu jest obalenie
wszystkich poglądów (dr.s..ti), a osiąga się to poprzez rozpoznanie ich pustki
(śūnyatā) 111. Jeśli się to uczyni, dojdzie się do przekonania, że o niczym nie sposób

109 MMK XXIV 8–10, wyd. cyt., s. 144.
110 MMK, dedykacja, w: D.J. Kalupahana, Mūlamadhyamakakārikā of Nāgārjuna: The Phi-

losophy of the Middle Way: Introduction, Sanskrit Text, English Translation and Annotation,
Motilal Banarsidass, Delhi 2004, s. 101.
111 MMK XXVII 29–30, wyd. cyt., s. 152.
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powiedzieć niczego konkretnego. Rzecz nie nazwana – nie istnieje. Jeśli się ją nazwie, powołuje się ją do istnienia, ale tylko w słowach. Słowami nie sposób wyrazić
niczego niesprzecznego, ponieważ język nie odzwierciedla ani rzeczywistości, ani
siebie samego. Język nie jest w stanie oddać najgłębszych prawd, ślizga się po powierzchni zjawisk, nie sięgając ich istoty, przez co pełni tylko prowizoryczną rolę.
Jak w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga nie można jednocześnie wyznaczyć
pędu i położenia cząstki elementarnej, gdyż próba zmierzenia jednego parametru
automatycznie zmienia drugi, tak słowo użyte do opisu jakiejś rzeczy czy zjawiska
nie określa go, tylko zmienia w coś, czym ono nie jest. Przywiązujemy znaczenie
do słów, tak jakby były cechami i właściwościami rzeczy, podczas gdy są one tylko
arbitralnie ukutymi nazwami, innymi w prawie każdym języku. Charakterystyka
rzeczy nie istnieje ani w samej rzeczy, gdyż jest tylko słowami, ani w języku, ani
nigdzie indziej 112. Zdaniem Nagardżuny powodem tego jest nieistnienie osobowej
jaźni (osobowego ego), które arbitralnie przypisuje rzeczom i zjawiskom nazwy:
Tam, gdzie nie ma charakteryzującego, nie ma też charakteryzowanego. (...) Dlatego zarówno charakteryzowane jak i charakteryzujące nie istnieją. Powtórzę to raz
jeszcze: byt pozbawiony charakteryzującego i charakteryzowanego – nie istnieje 113.

Mówiąc, nie wypowiadamy żadnych prawd o charakterze ostatecznym, gdyż
sam język nie jest w stanie adekwatnie opisać nawet najprostszej rzeczy w świecie
zjawisk, czyli tego, co buddyści nazywają prawdą względną bądź konwencjonalną
(sam
. vr.ti-satya). O świecie czy umyśle nie sposób powiedzieć niczego niesprzecznego, gdyż słowa nie mają nic wspólnego z rzeczami i zjawiskami, istnieją tylko
w ramach przyjętych konwencji. Słowa informują tylko o sposobie, w jaki to,
o czym się mówi, istnieje w umyśle. A umysł jest nietrwały i zmienia się z chwili
na chwilę. Według Dhammapady wszystko jest nietrwałe (pal. anicca), podatne
na cierpienie (dukkha) i nie mające jaźni (anatta) 114.
Jak zatem mówić i pisać o tym, co z założenia jest niewyrażalne? Budda, pytany o kluczowe kwestie, w tym o istnienie i nieistnienie jaźni – milczał 115. Nagardżuna uznawał wszystkich, którzy usiłują opisać stan buddy za więźniów i oﬁary

112 Por. Seung Sahn, Kompas zen, wyd. cyt., s. 327–328.
113 MMK V 4–5, wyd. cyt., s. 118.
114 Narada Thera (wyd. i tłum.), The Dhammapada, wyd. cyt., s. 222–224, ww. 277–279.
115 W Sutcie sieci Brahmy (Brahmajāla sutta) (1.29–3.74) Budda rozpatruje i odrzuca 62 ro-

dzaje poglądów, które uznaje za błędne (M. Walshe [tłum.], Thus Have I Heard: The Long
Discourses of the Buddha: Dı̄gha Nikāya, Wisdom Publications, London 1987, s. 73–90). Odnośnie do milczenia o jaźni zob. Abyākatasam
. yutta 10 (B. Bodhi [tłum.], The Connected Discourses
of the Buddha, wyd. cyt., s. 1393). Także Nagardżuna stwierdził, że o Buddzie nie sposób powiedzieć, że istnieje, albo nie istnieje (MMK XXII 15, wyd. cyt., s. 141).
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słów 116. Według niego nic nie posiada własnej, samoistnej natury (skt. svabhāva),
niezależnej od innych. Przykładowo, gdyby świat i cierpienie miały własną naturę,
to świat istniałby odwiecznie, a osiągnięcie wyzwolenia z cierpienia byłoby niemożliwe 117.
Nie istnieje ani absolutny duch hindusów (ātman), ani jego buddyjska negacja
(anātman) 118. Wszystkie pojęcia ﬁlozoﬁczne, jakimi Nagardżuna się posługujemy,
z pustką włącznie, mają wyłącznie znaczenie prowizoryczne, stosuje się je tylko
w celu komunikacji 119. Wyjątkami nie są też „pustka” i jej synonimy – „środkowa
droga” oraz „współzależne powstawanie” 120. Według Sarvepalli Radhakrishnana
Nagardżuna tym samym postawił znak równości między prawdą a milczeniem 121.
Klasyczny tekst buddyjski, Sutra diamentowa, stwierdza, że prawda jest niemożliwa do wyrażenia, choćby dlatego, że samo słowo „prawda” to tylko jedna z wielu
istniejących nazw 122.
W opinii Nagardżuny wszystko, co mówimy, zawiera się w dwuwartościowej
logice czterech alternatyw (skt. catus.kot.i). Posługując się słowami możemy stwierdzić, że jakaś rzecz (zjawisko): albo jest, albo nie jest, zarówno jest jak i nie jest,
bądź też ani jest, ani nie jest. Te cztery możliwości wyczerpują istniejące w czasach
Buddy koncepcje ﬁlozoﬁczne:
– eternaliści zakładali istnienie wiecznej duszy i Boga, głosząc, że przyczyną
cierpienia jest sama jednostka
– nihiliści odrzucali istnienie duszy i bogów, a przyczyn cierpienia upatrywali
w warunkach zewnętrznych, w tym, co należy do sfery „nie ja”
– dżiniści przyjmowali pogląd pośredni, odrzucając istnienie boga-stwórcy, postulowali zarazem wieczną egzystencję wyzwolonej duszy, zakładając, że cierpienie zarówno jest, jak i nie jest
– sceptycy natomiast zawieszali osąd we wszystkich kwestiach, uznając, że
o wszystkim, co istnieje, nie można powiedzieć niczego konkretnego, gdyż
ani jest, ani nie jest 123.
116 W Hymnie do [Buddy] przekraczającego świat (Lokatitastava) (28) wyraził życzenie, że cały
świata uwolni się od „niewoli znaków” (Nagardżuna, Wybór pism, tłum. J. Sieradzan, Kraków
[1992], s. 94).
117 MMK XXIV 23–24, 38–39, wyd. cyt., s. 145–147; por. MMK XV 1–11, s. 129–130.
118 MMK XVIII 6, wyd. cyt., s. 134.
119 MMK XXII 11, wyd. cyt., s. 140; XXIV 18, s. 145.
120 MMK XXIV 18, wyd. cyt., s. 145.
121 S. Radhakrishnan, Filozoﬁa indyjska, t. 1, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1958,

s. 597.

122 Sutra diamentowa XXI, A. F. Price (tłum.), The Diamond Sūtra, 2004, http://community.
palouse.net/lotus/diamond.htm, stan na 21.08.2010.
123 MMK XXII 11, wyd. cyt., s. 140. Por. P. Balcerowicz, Dżinizm i ﬁlozoﬁa dżinijska,
w: B. Szymańska (red.), Filozoﬁa Wschodu, wyd. cyt., s. 166–174.

DERRIDA A BUDDYZM

193

Krytycznie ustosunkowany do tych czterech teorii anonimowy zwolennik jogaćary pisał: „Twierdzenie [czegokolwiek] jest fałszywym dodatkiem; odrzucanie
[jakiegoś poglądu] jest fałszywą redukcją; głoszenie [istnienia] zarówno bytu, jak
i niebytu, jest fałszywą sprzecznością, a odrzucanie zarówno bytu, jak i niebytu –
to żart” 124.
W buddyzmie, jak we wszystkich indyjskich szkołach religijno-ﬁlozoﬁcznych, kwestie teoretyczne nie są oderwane od życiowej praxis. Problem istnienia
bądź nieistnienia jaźni i boga stanowi element dążenia człowieka do wyzwolenia
z cierpienia. Religia nie jest tylko zbiorem arbitralnie ustanowionych dogmatów.
Dlatego podając za przykład cierpienie, Nagardżuna odrzucił cztery powyższe
poglądy 125. Buddyjską alternatywę dla nich stanowi doktryna współzależnego
powstawania (skt. pratı̄tya-samutpāda). Nagardżuna utożsamił ją z pustką 126.
Można ją określić mianem buddyjskiego prawa grawitacji, gdyż – jak ﬁzykalna
grawitacja – nie ma ono twórcy i (przynajmniej w oczach buddystów) dotyczy
wszystkich.
Z punktu widzenia Nagardżuny nie ma różnicy między nauczaniem Buddy
o wyzwoleniu z cierpienia (co jest celem buddyzmu), a bełkotem pijaka czy majaczeniem szaleńca. Tybetański buddysta Mipham (1846–1912) stwierdził, że na
poziomie słów często nie sposób odróżnić ﬁlozoﬁi buddyjskiej od niebuddyjskiej,
a znajdującej się poza wszelkimi kategoriami pustce można nadać dowolną nazwę
– jaźni, boga itp. Jednak żadna użyta nazwa nie zmieni jej natury 127. Słowami możemy tylko wskazać na coś, albo zainspirować kogoś do zrobienia czegoś. Zdaniem
Nagardżuny, mnicha buddyjskiego, który swoje traktaty pisał na prośbę uczniów,
najważniejszym celem ﬁlozoﬁi jest zainspirowanie innych do praktyki medytacji,
gdyż tylko ona stanowi alternatywę dla chaotycznego życia zdominowanego przez
emocje i błędne poglądy.

5. Buddyzm a dekonstrukcja
Problem tych, którzy zajmują się Derridą, polega nie tylko na złożoności
i trudności jego języka, ale także na tym, że nie wiadomo, jak podejść do jego twórczości. Dwaj badacze, którzy zajmują się niemal wyłącznie Derridą, mogą mieć
124 Chang Chung-yuan (tłum. i wstęp), Original Teachings of Ch’an Buddhism: Selected from
The Transmission of the Lamp, Pantheon Books, New York 1969, s. 130.
125 MMK XII, wyd. cyt., s. 126–127.
126 MMK XXIV 18, wyd. cyt., s. 145.
127 Mipham, Prezentacja wstąpienia na [drogę] mahajany, cyt. w: K. Brunnhölzl, A Brief

„History” of Luminous Mind, w: Nāgārjuna, Third Karmapa, Rangjung Dorje, In Praise of
Dharmadhātu, Snow Lion Publications, Ithaca 2007, s. 105.
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skrajnie odmiennie stanowisko w kluczowych kwestiach 128. Chcąc opisać rzeczywistość pozapojęciową, Derrida używał słów obcych (gr. chōra), oraz stworzonego
przez siebie neologizmu (diﬀérance). To, co pisał o chōra, jest jedną z najbardziej
niezwykłych prób opisu rzeczywistości pozapojęciowej. Zaznaczył jednak, że samo
słowo chōra nie jest odpowiednie, a wybrał je tylko dlatego, że nie znalazł odpowiedniejszego 129. Greckie chōra oznacza „przestrzeń”, „kraj”, „miejsce”, „stację”
i zajmowaną pozycję 130. Według Derridy jest to „miejsce zajmowane przez kogoś, kraj, miejsce zamieszkania, konkretna siedziba, ranga, stanowisko, przypisana
pozycja, terytorium lub region” 131. Kojarzy z nią takie ﬁgury jak „naczynie, matryca, matka lub żywicielka” 132. W związku z tym Julia Kristeva postawiła znak
równości między chōra a matrix 133. Tutaj znajdujemy analogię do buddyzmu,
gdyż japoński buddolog Jikido Takasaki przełożył termin buddhagarbha („natura
buddy”) jako „matryca buddów” (ang. Matrix of the Tathāgata) 134 .
Autor słownika pojęć Derridy, Niall Lucy, zdeﬁniował chōra jako „preﬁlozoﬁczną, istniejącą przed powstaniem niemożliwą do umiejscowienia nie-przestrzeń, która istniała bez istnienia przed powstaniem kosmosu (pre-philosophical
pre-originary non-locatable non-space that existed without existing before the cosmos)” 135. Deﬁnicja ta przypomina określenie stanu buddy jako niepowstałego
136
(niestworzonego) i nieuwarunkowanego (asam
. skr.ta) , istniejącego odwiecznie
jako potencjał wszystkich czujących istot.
Chcąc dokonać porównania kluczowych koncepcji ﬁlozoﬁi buddyjskiej mahajany i Derridy, wypada zacząć od kwestii terminologicznych. Neologizm Derridy
diﬀérance tłumaczono na polski na wiele sposobów: jako „różnię” (Joanna Sko-

128 Np. B. Banasiak pisał, że badanie twórczości Derridy zacząć można w dowolnym miejscu
dowolnego utworu (Filozoﬁa „końca ﬁlozoﬁi”, wyd. cyt., s. 79), a G. Bennington, że nie można
zacząć „byle gdzie” (Derridabaza, wyd. cyt., s. 23).
129 J. Derrida, Χ¶ρα / Chora, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 21.
130 H. G. Liddell et al (red.), A Greek-English Lexicon with a revised supplement, Clarendon

Press, Oxford 1996, s. 2015.

131 J. Derrida, Chora, wyd. cyt., s. 54.
132 Tamże, s. 93.
133 J. Kristeva, Polylogue, Seuil, Paris 1977, s. 57, przyp. 1, cyt. w: P. Berry, Sky-dancing at
the Boundaries of Western Thought, w: D. Loy (red.), Healing Deconstruction: Postmodern
Thought in Buddhism and Christianity, s. 58.
134 Podział rodziny klejnotów VII 27–28, J. Takasaki (tłum.), Ratnagotravibhāga, University
of Oslo, https://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=fulltext&vid=61&view=fulltext&
mid=144172&mid=144173&mid=144174&cid=51658, stan na 13.08.2010. Por. Maitreya, Buddha Nature, wyd. cyt., s. 23.
135 N. Lucy, A Derrida Dictionary, wyd cyt., s. 68 (hasło „Khora”).
136 Podział rodziny klejnotów (Ratnagotravibhāga) II 6; Maitreya, Buddha Nature, wyd. cyt.,

s. 20.
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czylas), „różNICę” (Tadeusz Sławek), bądź „róż(ni(c)oś)ć” (Bogdan Banasiak) 137.
W kontekście postulowanych tu analogii do buddyzmu słowo to można też oddać
przez pRÓŻNIA. Uzasadnieniem dla takiej wersji może być utożsamienie przez
Tanade Hajime „absolutnej nicości” (jap. zettai mu) japońskiego ﬁlozofa Nishidy
Kitaro z diﬀérance Derridy 138, oraz sugestia Artura Przybysławskiego, który –
powołując się na znaczenie sanskryckiego terminu śūnyatā i jego tybetańskiego
odpowiednika sTong-pa nyid – zaproponował, aby przełożyć śūnyatā jako „opróżnioność” 139.
Termin śūnyatā pochodzi od rdzeni su i sū, mających konotacje wytwarzania i rodzenia 140. Loy porównał pustkę do balona, który – choć pozornie
pusty w środku – po napełnieniu jest pełen powietrza 141. W podobny sposób
pustka, choć może się wydawać „próżna” i pozbawiona treści, jest pełna nieskończonych możliwości. Pod tym względem przypomina bardziej gnostycką pełnię
(gr. plērōma), choć nie jest nią, gdyż pełnia sugeruje (totalne) objęcie sobą wszystkiego i związany z tym brak otwarcia na nowe wyzwania, a pustka jawi się jako
jej przeciwieństwo – nieograniczona przestrzeń, w której nieustannie pojawia się
coś nowego 142.
Sanskryckie śūnyatā, choć z reguły przekładane jako „pustka”, niektórzy oddają przez „pustość” (pierwszym, który wprowadził ten neologizm, był prawdopodobnie Marek Sawicki). Ten odpowiednik nawiązuje do angielskich tłumaczeń
emptiness i voidness, akcentujących pełnię (-ness) raczej niż pustkę, na co wskazuje sanskrycka końcówka tā. Wydaje się, że tworząc neologizm „różnicość”, Banasiak pragnął przekazać tę samą ideę, która legła u podstaw powstania neologizmu
„pustość”.
Według Małgorzaty Kwietniewskiej diﬀérance wskazuje wyłącznie na granicę
między czymś a czymś, np. na nieistniejący horyzont oddzielający ziemię od nieba,
„konstytutywne nic, pustkę, której nie ma”. Ta granica nadaje sens temu, co

137 J. Derrida, Różnia, wyd. cyt., s. 29; B. Banasiak, Róż(ni(c)oś)ć, w: J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 12–15.
138 Cyt. bez podania źródła w: G. Kopf, The ethical and the non-ethical: Nishida’s methodic
subversion, w: Youru Wang (red.), Deconstruction And The Ethical in Asian Thought, Taylor
& Francis e-Library, 2007, s. 128.
139 A. Przybysławski, Buddyjska ﬁlozoﬁa pustki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2009, s. 6, przyp. 4.
140 M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi 1999,
s. 1219, 1240.
141 D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 233.
142 Nad tym, czy próżnię (gr. kenon) Melissosa, Leukiposa oraz Demokryta i nicość (ouden)
Parmenidesa można utożsamić z buddyjską pustką, a tą ostatnią z gnostycką pełnią, zastanawiam się w artykule Przestrzeń ﬁlozofów, mistyków i ﬁzyków, czyli o zamazującej się granicy
między ﬁlozoﬁą, religią a nauką, „Tematy z Szewskiej”, 2011, nr 1, 161–169.
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określa, ale sama jest niczym 143. Podobnie wcześniej Geoﬀrey Bennington pisał
o różni, która poza relacjami różnicowania „ jest niczym”. Nie będąc siłą, jest
natomiast czymś, „co umożliwia siłę” 144. Tłumacząc znaczenie diﬀérance, Olson
pisał, że „nieobecność poprzedza obecność obecnej chwili czyli bycie obecnym, co
sugeruje, że obecność jest zawsze odroczona [w czasie]” 145.
Odpowiednikiem nieistniejącego, choć widocznego horyzontu, jest w naukach
buddyjskich tęcza, którą też widać, ale która nie istnieje, gdyż jest tylko grą iluzji.
Tęcza nawet lepiej niż horyzont służy za metaforę liminalnego charakteru granic
między zjawiskami, gdyż ma ona wiele barw, ale nie sposób wskazać granicy między dwoma sąsiednimi kolorami spektrum. Tęcza może służyć za przykład liminalności całej natury, akcentowanej przez buddystów tybetańskich, wedle których
całe życie człowieka składa się z przerw (tyb. bar-do) pomiędzy dwoma kolejnymi
okresami, np. jawą a snem, kolejnymi myślami i uczuciami, a w końcu życiem
i śmiercią. W tym kontekście szczególne znaczenie ma to, co w naukach dzogczien
nosi nazwę tęczowego ciała 146. Można je uznać za wizualną reprezentację pustki.
W buddyzmie pustka odsyła tylko do przestrzeni (gr. chōra; skt. ākāśa),
w której zjawiska powstają, trwają i zanikają. Jest to terminus technicus, określenie, które ma przede wszystkim unaocznić to, że pojęcia nie skrywają żadnej
rzeczywistości, są tylko pustymi skorupami, które ludzka niewiedza napełnia iluzorycznymi znaczeniami. Zarówno pustka jak różnia istnieją tylko w ramach relacji,
poza którymi są niczym.
Pustka pokazuje też bezsens myślenia w kategoriach dychotomii podmiotowo-przedmiotowej. Według Sutry diamentowej taki dualizm jest iluzją, ponieważ
„ ja nie różni się od nie-ja”, dosłownie: „to, co postrzegamy jako ‘jaźń’, nie jest
‘jaźnią’” (ātmagrāha iti... agrāha es.a) 147. Identyczne wskazanie na iluzoryczność
granicy między „ ja” i „nie-ja” znajdujemy u Derridy:
Czyste ja, źródło wszelkiej obecności, sprowadza się zatem do jakiegoś abstrakcyjnego punktu w ogóle pozbawionego miąższości, głębi, cech, jakości, własności,

143 M. Kwietniewska, Jacques Derrida – horyzont życia i śmierci, „Nowa Krytyka”, 2006,
nr 19, s. 132.
144 G. Bennington, Derridabaza, wyd. cyt., s. 71, podkr. G.B.
145 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 163–164.
146 Tęczowe ciało kwestionuje podstawy logocentryzmu. Przekaz kobiety będącej świadkiem

realizacji mistrza dzogczien, którego głowa rozpuściła się wcześniej niż reszta ciała, można uznać
za przesłankę świadczącą o tym, że to nie głowa jest ośrodkiem świadomości: „Mniszka Lumo,
która usługiwała Semo Nordzin, weszła w dniu jej odejścia do jej pokoju i stwierdziła, że siedzi
ona w pozycji medytacyjnej, „ale brakuje jej głowy i rąk; zostały tylko jej owcza szata i szarfa
[medytacyjna]” (J. Sieradzan, Metody realizacji w naukach tantry, mahamudry i dzogczien,
w: tenże (red.), Buddyjska wizja śmierci i umierania, Wydawnictwo T.T., Kraków 1997, 111).
147 Sutra diamentowa XXV, wyd. cyt.
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trwania, które można by mu przypisać. Tego rodzaju źródło nie ma więc żadnego
sensu własnego. Nie należy doń nic, co zeń wypływa. (...) To zaimek (ja, mnie) tak
uniwersalny i abstrakcyjny, który nie zastępuje, nie oznacza imienia własnego żadnej
szczególnej osoby (...) Toteż owo „ ja” nie jest jednostką, jest prawie bezosobowe,
bliskie bycia jakimś nie-ja 148.

Konsekwencją zakwestionowania granicy między „ ja” i „nie-ja” jest w buddyzmie odrzucenie istnienia istnienie stałej, substancjalnej jaźni, czyli bezjaźniowość (skt. anātman). Śūnyatā wskazuje głównie na nieistnienie osobowego „ ja”
i waloryzującego go absolutnego bytu w rodzaju boga-stwórcy. W ten sposób bezjaźniowość w buddyzmie jest deklarowana w sposób jasny i nie pozostawiający
wątpliwości. Derrida jest mniej konsekwentny. On także kwestionuje granicę między „ ja” i „nie-ja”. Pisał wprawdzie, że kluczowe dla niego koncepcje chōra i różni
nie tworzą podmiotowości 149, ale w rozmowie stwierdził kategorycznie, że nie odrzuca istnienia podmiotu 150. Jeśli tak, to trzeba założyć, że dopuszczał istnienie
podmiotu poza „ ja”. Tylko gdzie go sytuował? W bogu? W jakimś ponadjednostkowym absolucie w rodzaju hinduskiego brahamana?
Odpowiedź na pytanie, czy Derrida był teistą, ateistą, zarówno teistą jak
i ateistą, a może ani teistą, ani ateistą, nie jest prosta, bo raz mówił, że Bóg jest
„fantazmatem” (ateizm?), a przy innej okazji, że jest „patogenną mocą” (krytyczny teizm?). Z jego wypowiedzi wynika niechęć do składania jednoznacznych
deklaracji 151. Zdaniem Jasona Powella, biografa Derridy, francuski myśliciel po-

148 J. Derrida, Qual quelle: Źródła Valéry’ego, w: tenże, Marginesy ﬁlozoﬁi, Wydawnictwo KR,
Warszawa 2002, s. 346–347. To samo M. Kwietniewska zauważyła w diﬀérence Derridy: pojęcie
to odrzuca istnienie „ ja” absolutnego czy transcendentalnego, przekracza też myślenie w kategoriach tradycyjnego zróżnicowania na podmiot i przedmiot świadomości (Jacques Derrida,
art. cyt., s. 133–134).
149 „Chora nie jest podmiotem” (J. Derrida, Chora, wyd. cyt., s. 24). W chōra nie ma „dawcy,
podstawy lub źródła czegoś, co byłoby komuś dawane” (s. 33). „Nie ma podmiotu, który byłby
agensem, autorem i właścicielem różni” (J. Derrida, Pozycje, wyd. cyt., s. 29). Także komentator Derridy odrzucił próby absolutyzowania czy teologizowania chōra i różni (G. Bennington,
Derridabaza, wyd. cyt., s. 69, 71).
150 Por.: „Nigdy (...) nie powiedziałem, że nie ma podmiotu” (J. Derrida, Pozycje, wyd. cyt.,
s. 81).
151 Po tym jak w dyskusji J. Derrida stwierdził, że Bóg jest „fantazmatem” (Confessions and
„Circumfession”, wyd. cyt., s. 33), spytany, czy jest ateistą, odpowiedział, że nie wie, a odpowiedź na to pytanie zależy od zdeﬁniowania pojęcia Boga (s. 38). Powołując się na Freuda,
dodał, że „Bóg jest imieniem tej patogennej mocy, która wytwarza neurozę, psychozę, paranoję,
wojny, pokój, miłość itd. itp.” (s. 39). W innej rozmowie stwierdził, że nie jest żydem, nie-żydem,
chrześcijaninem, muzułmaninem, ani buddystą (J. D. Caputo, Y. Sherwood, K. Hart, Epoché
and Faith: An Interview with Jacques Derrida, w: Y. Sherwood, K. Hart (red.), Derrida and Religion: Other Testaments, Routledge, New York 2005, s. 29). Wskazał na podobieństwa teizmu
i ateizmu: „Jeśli wiara w Boga nie jest również kulturą ateizmu, jeśli nie przejdzie przez kilka
ateistycznych stopni, to ten ktoś nie wierzy w Boga. Musi być w niej krytyka idolatrii, wszelkiego
typu obrazów w modlitwie, zwłaszcza modlitwie, musi być krytyka onto-teologii, uwiarygodnie-
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stulował „religię bez religii” 152. W jego prywatnej religii nie było ksiąg, dogmatów, ani świętych miejsc 153. Ponieważ Derrida nawiązywał głównie do judaizmu
i chrześcijaństwa, jego podejście do religii można określić mianem bezwyznaniowego mesjanizmu. Gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia madhjamaki, to trzeba
w nim ujrzeć zarówno teistę jak i nieteistę, kogoś, kto wznosił się ponad ciasne
religijne deklaracje.
Podobnie jak Nagardżuna i inni logicy buddyjscy, Derrida odrzuca logikę
dwuwartościową dwóch alternatyw. Wydaje się jednak, że Derrida – podobnie
jak Nagardżuna – akceptuje logikę dwuwartościową czterech alternatyw. Według
niego o niczym nie można powiedzieć, że jest, że nie jest, że ani jest, ani nie jest,
bądź że zarówno jest jak i nie jest 154.
Jak Heidegger przekreślił słowo „bycie” (niem. Sein), a Derrida słowo
jest użyte w odniesieniu do różni, tak Masao Abe przekreślił słowo „pustka”
(skt. śūnyatā) 155. Pustka nie jest absolutem, gdyż sama również jest pusta (jednym z około 20 rodzajów pustki jest „pustka pustki”) 156. Wszystko, co się jawi,
nie Boga w metaﬁzyce, które – jak powiada Heidegger – nic nie wie o modlitwie ani oﬁerze.
Autentycznie wierzący wiedzą, że podejmują ryzyko stania się radykalnymi ateistami. Nawet
Lévinas mówi, że w pewnym sensie on jest ateistą, ponieważ nie rozumie Boga. Nie interpretuje Boga jako jakiejś istniejącej rzeczy. Teologia negatywna, profetyczny ﬁlozoﬁczny krytycyzm,
dekonstrukcja; jeśli nie przejdziesz przez to w kierunku ateizmu – wiara w Boga jest naiwna,
całkowicie nieautentyczna”. Jego zdaniem prawdziwa wiara jest wyłącznie udziałem mistyków,
którzy przeszli przez doświadczenie zwątpienia w istnienie i przeżyli śmierć Boga (s. 46). Dodał
też: „chociaż potwierdzam, że można o mnie mówić jako o ateiście, nie mogę o sobie powiedzieć:
‘Jestem ateistą’, tak jak nie mógłbym powiedzieć ‘jestem wierzącym’. Oba te stwierdzenia uważam za całkowicie niepoważne (ridiculous)” (s. 47). Wyraził też sprzeciw wobec słów Habermasa,
który uznał go za żydowskiego mistyka oraz Susan Handelman, która z kolei dostrzegła w nim
zagubionego syna judaizmu (F. Rötzer, Conversations With French Philosophers, wyd. cyt.,
s. 47). Por. też jego słowa, że dekonstrukcja to „Leibnizianizm bez Boga” (J. Derrida, M. Ferraris, A Taste for the Secret, Polity Press, Cambridge 2001, s. 71, cyt. w: P. O’Connor, Derrida:
Profanations, Continuum International Publishing Group, London 2010, s. 74). Tak czy inaczej,
zdaniem niektórych badaczy Derrida jest zdeklarowanym ateistą. Zob. np. K. Hart, Jacques
Derrida: The God eﬀect, w: P. Blond (red.), Post-secular Philosophy: Between Philosophy and
Theology, Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 260–262; M. Hägglund, Radical Atheism: Derrida
and the Time of Life, Stanford University Press, Stanford 2008. Odnośnie do odrzucenia przez
buddyzm idei boga-stwórcy zob. teksty zamieszczone w: J. Sieradzan (red.), Buddyzm, wyd. cyt.,
s. 193–201.
152 J. Powell, Jacques Derrida: A Biography, Continuum, London 2006, s. 195.
153 Tamże, s. 204.
154 Por. J. Derrida, Chora, wyd. cyt., s. 10. Odnośnie do akceptacji przez Derridę tetralemmy

zob. punkt 1 powyżej.

155 J. Derrida, Ostrogi: Style Nietzschego, Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 1997, s. 89; J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 32; S. Odin, Derrida and the Decentered Universe of Chan/Zen
Buddhism, art. cyt., s. 69.
156 Odnośnie podziałów na 16 bądź 20 rodzajów pustki zob. K. Brunnhölzl, The Center of
the Sunlit Sky: Madhyamaka in the Kagyü Tradition, Snow Lion Publications, Ithaca 2004,
s. 117–125; oraz A. Goldﬁeld et al (tłum.), The Moon of Wisdom: Chapter Six of Chandrakirti’s
Entering the Middle Way, with Commentary from the Eight Karmapa, Mikyö Dorje’s Chariot
of the Dakpo Kagyü Siddhas, Snow Lion Publications, Ithaca 2005, s. 455–515.
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ma naturę pustki. Sny i marzenia są równie puste jak zwykłe zdarzenia dnia codziennego, a te ostatnie są równie puste jak wizje bóstw, które dla większości
mistyków niebuddyjskich mogą być najważniejszymi wydarzeniami w życiu. Znakomicie ujął to Tomasz Sikora, pisząc, że pustka ma naturę lustra, gdyż w sposób
doskonały odbija wszystko, co się w niej pojawia 157.
Według Garmy Changa pustka nie jest ani nieobecnością, ani unicestwieniem,
tylko środkiem terapeutycznym służącym uwolnieniu się od przywiązania 158. Nie
jest też ﬁzykalną próżnią ani nicością teologów negatywnych 159. Oznacza zarówno
pozbawienie, jak i spełnienie (czegoś). Gdy w umyśle brak negatywnych treści,
manifestują się treści pozytywne. Pustki nie można zrozumieć intelektem, ani
„uchwycić” w jakikolwiek bądź sposób. Można ją tylko rozpoznać i zrealizować
poprzez intuicyjny wgląd w kontemplacji 160. Dzięki kontemplacji czyli zaawansowanej medytacji zyskuje się bezpośrednią, samowyzwalającą percepcję nieistnienia własnej natury (svabhāva), oraz natury dharm (dharma-nairātmya), co
prowadzi do „widzenia rzeczy takich, jakimi rzeczywiście są” (yathā-bhūta-jñāna-darśana). Urzeczywistnienie pustki jest równoznaczne z oświeceniem. Oświecenie
to zniweczenie dualizmu podmiotowo-przedmiotowego, „ ja” i „nie-ja”, oraz kompulsywnego, nawykowego myślenia 161. Oznacza to m.in. trudny do pojęcia zanik podziału między istniejącym w kręgu dualizmu światem cierpienia (sam
. sāra)
a niedualistycznym wyzwoleniem (nirvān.a) 162. Pustka jest zarówno sposobem istnienia rzeczy jak i warunkiem koniecznym osiągnięcia wyzwolenia 163. Podobnie
jak ein-sof kabalistów, pustka przekracza kategorie bytu i nicości, umożliwiając
zaistnienie wszystkiego 164.
Derrida zwracał uwagę na przerwy istniejące w komunikacji, która jest procesem podlegającym nieustannym zmianom. Znaczenie nigdy nie może zostać

157 Por. T. Sikora, Euoi: Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2004, s. 124.
158 G. C. C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia: Filozoﬁa buddyzmu Huayan, Wydawnictwo „A”, Kraków 1999, s. 89, 130. Terapeutyczny aspekt pustki podkreślił także K. Jakubczak
(Madhjamaka Nagardżuny, wyd. cyt., s. 181–184). Por. zwłaszcza: „Celem terapii Nagardżuny
jest wyleczenie nas z błędnego poznania, konstytuującego niewiedzę (avidyā)” (s. 183).
159 Pojęcie nicości (nirodha) występuje w buddyzmie na określenie siódmego z ośmiu wchłonięć
medytacyjnych (dhyāna), przez jakie przechodzi medytujący na drodze do nirwany będącej
wygaśnięciem osobowego „ ja”, co jest warunkiem koniecznym realizacji pustki.
160 G. C. C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia, wyd. cyt., s. 88, 94. Por. K. Jakubczak, Filozoﬁczne szkoły buddyzmu mahajany, art. cyt., s. 220.
161 MMK XVIII 5–7, wyd. cyt., s. 134.
162 MMK XXV 19–20, wyd. cyt., s. 148–149.
163 K. Jakubczak, Filozoﬁczne szkoły buddyzmu mahajany, art. cyt., s. 221.
164 S. L. Drob, Tzimtzum and ‘Diﬀerance’: Derrida and the Lurianic Kabbalah, 2004,

http://www.newkabbalah.com/Derrida3.html, stan na 28.07.2010.
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w pełni zawarte w jakiejś wypowiedzi, tym bardziej wtedy, jeśli cytujemy kogoś innego. Słowa Derridy: „Koniec zdania nie jest już tym samym zdaniem,
które było na początku” 165, znajdują analogię w Heinricha Oldenberga interpretacji słów Buddy. Komentując milczenie Buddy pytanego o istnienie i nieistnienie
jaźni, stwierdził, iż oznacza ono to, że jego konwencjonalne „ ja” z początku dyskusji z mnichem Waććhagottą, pod jej koniec już nie istnieje 166. Na chwilowość
istnienia zwrócili uwagę także Nagardżuna i autor Sutry diamentowej 167 .
Wskutek wszechobecnej chwilowości, która już w pierwotnym buddyzmie zyskała status doktryny (pal. khan.ika-vāda), nie sposób wypowiedzieć jakiegokolwiek kategorycznego stwierdzenia na jakikolwiek temat 168. Stąd nawet najprostsze i najbardziej wydawałoby się oczywiste zdanie (typu „Niebo jest niebieskie”)
jest absurdalne, ponieważ „ ja”, które zaczęło wypowiedź już nie istnieje w chwili,
w której mówiący dochodzi do końca zdania. Wprawdzie na poziomie konwencjonalnym takie oświadczenie jest jak najbardziej poprawne, ale Derrida prawdopodobnie zgodziłby się z Seung Sahnem, który zwrócił uwagę na to, że to nie
niebo, tylko człowiek nazywa niebo niebieskim 169. Frncuski myśliciel był bowiem
zdecydowanym przeciwnikiem kategorycznych stwierdzeń ontologii wyrażających
się w formułowaniu zdań typu „S jest P” 170.
Zasadnicza różnica między buddystami a Derridą polega na odrzuceniu przez
Derridę możliwości wyzwolenia od języka. Jako ﬁlozof wychowany na logocentryzmie Derrida nie mógł tego postulować. Buddyjscy ﬁlozofowie wiedzą, że słowa są
tylko mniej lub bardziej adekwatnymi reprezentacjami (skt. vijñāpti-matra) rzeczy
i zjawisk, a to, jakie one naprawdę są, można ujrzeć w bezpośrednim (a więc pozazmysłowym i pozajęzykowym) oglądzie. Kontemplatycy podkreślają, że umysł
zwykłego człowieka bez doświadczenia w medytacji, nie jest w stanie tego pojąć,
165 J. Derrida, The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation, Shocken Books,
New York 1984, s. 158.
166 H. Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy, Oﬁcyna Literacka, Kraków 1999,
s. 253. Por. Abyākatasam
. yutta 10, B. Bodhi (tłum.), The Connected Discourses of the Buddha, wyd. cyt., s. 1393.
167 Nagardżuna pisał o tym w Cennym różańcu rad dla króla (Rājaparikathā-ratnamālā) 66–69,
w: tenże, Wybór pism, wyd. cyt., s. 24. Por.: „Subhuti, nie można uchwycić przeszłego umysłu, nie można uchwycić umysłu teraźniejszego, nie można uchwycić przyszłego umysłu” (Sutra
diamentowa XVIII, wyd. cyt.).
168 Wg therawady tworzące „ ja” skupiska (pal. khandha) rozpadają się i powstają na nowo
w każdej chwili (ks.an
. a), trwającej 1/75 część sekundy (S. Radhakrishnan, Filozoﬁa indyjska,
wyd. cyt., s. 367, przyp. 74). Każdy taki rozpad autorzy buddyjscy nazywają „chwilową śmiercią” (pal. khan
. ika-maran
. a) (Visuddhimagga 229 [VIII 1–2], B. Nanomoli [tłum.], The Path of
Puriﬁcation, Buddhist Publication Society, Kandy 1991, s. 225).
169 Seung Sahn, Kompas zen, wyd. cyt., s. 327.
170 J. Derrida, Letter to a Japanese Friend [Toshihiko Izutsu], wyd. cyt., s. 5. Polskie tłuma-

czenie pt. List do japońskiego przyjaciela cyt. w: M. P. Markowski, Efekt inskrypcji, wyd. cyt.,
s. 121.
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podobnie jak ślepiec jest zrozumie, czym jest kolor. Czytając teksty Derridy można
odnieść wrażenie, że on również nie potraﬁł opanować natłoku myśli, a słowa,
którymi starał się przekazać swoje myśli, rzadko je odzwierciedlają. Daleko im do
żelaznej logiki i precyzji zdań Nagardżuny czy Wittgensteina.
W tekstach Derridy można jednak znaleźć sugestie, że tok jego myślenia podążał w podobnym kierunku, co ﬁlozofów buddyjskich. Zarówno według Nagardżuny jak i Derridy wszystkie nazwy i pojęcia mają charakter umowny, nie mówią
nam nic o rzeczach, są tylko konwencjami istniejącymi w ramach gry znaczeń 171.
Zarówno pustka jak i różnia wskazują, że niczego nie jesteśmy w stanie precyzyjnie
określić. Słowa nie odnoszą się do rzeczy ani zjawisk, a tylko odsyłają do innych
słów. Wszechobecna nietrwałość sprawia, że zmiany nie mówią nic o tym, co jest
tutaj i teraz. Odsyłają do przeszłości, która istnieje wyłącznie w umysłach ludzi,
a w każdym z nich w odmienny sposób 172. Znaczenie słów jest więc oddalone albo
opóźnione w czasie (fr. diﬀérer, od którego pochodzi diﬀérence, znaczy nie tylko
„różnić się”, ale także „opóźniać”).
Tworząc neologizm diﬀérance, Derrida po prostu zamienił w słowie diﬀérence
pierwszą literę „e” na „a” 173. Mamy tutaj interesującą paralelę z ﬁlozoﬁą pradżniaparamity, na której oparł swoje myślenie Nagardżuna. Chodzi o Sutrę doskonałości mądrości w jednej literze. Cała nauka pradżniaparamity została w niej
sprowadzona do jednej jedynej litery „A”, gdyż tekst tej sutry składa się wyłącznie z „A” 174.
Ponieważ umysł ma tendencję, aby natychmiast komentować wszystko, co
się w nim pojawia, dlatego chcąc odciąć się od przywiązania do myśli (bez czego
praktyka medytacji traci sens), należy wejść w lukę istniejącą między wrażeniem
zmysłowym a reﬂeksją na jego temat. Ta luka jest pustką pozbawioną wszelkich wyobrażeń, zawieszeniem intelektu. Wydaje się, że myśl Derridy, piszącego
o pęknięciu jako źródle doświadczenia czasu, zmierza w tym samym kierunku,
kiedy pisze: „Niesłyszalna różnica między zjawiającym się a zjawianiem (między
„światem” a „przeżyciem”) jest warunkiem wszelkich innych różnic, wszelkich innych śladów i sama już jest śladem” 175. Derridy ślad, który sam siebie wymazuje,
przypomina doświadczenie umysłu przez zaawansowanych kontemplatyków bud171 MMK XXIV 18, wyd. cyt., s. 145; Nagardżuna, Odparcie argumentów (Vigrahavyāvartanı̄)
57–58, w: tamże, s. 158; J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 323.
172 To, że wszelka wiedza jest związana z przeszłością, i że dzieli ona ludzi, podkreślał szczególnie mocno, niebuddyjski skądinąd. myśliciel indyjski Dżiddu Krisznamurti. Por. np. J. Krishnamurti, Szkoła zrozumienia, Thesaurus Press, Wrocław 1992, s. 80–82.
173 O dużym znaczeniu, jakie przywiązywał do tej zamiany, świadczy cały tekst Różni.
174 E. Conze, Preface, w: tenże (tłum.), The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines

& Its Verse Summary, Four Seasons Foundation, Bolinas 1975, s. XI.

175 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 98, podkr. J.D. O pęknięciu pisze na s. 99.
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dyjskich jako strumienia nie powiązanych ze sobą wrażeń, nie tworzących żadnej
trwałej, substancjalnej świadomości (ego, duszy itp.) i w związku z tym nie pozostawiającej po sobie żadnego śladu 176. Myśli i emocje ulegają „samowyzwoleniu
w momencie powstania”. Przypomina to „pisanie na wodzie”, które znika w chwili
pisania 177.
Zdaniem samego Derridy dekonstrukcja nie jest ani techniką, ani hermeneutyką, ponieważ teksty niosą z sobą wiele znaczeń, które nie mogą zostać wypowiedziane w najlepszej choćby ich analizie 178. Jest to sztuka stawiania pytań 179.
W analogiczny sposób pustka nie jest metodologią, której zastosowanie w ﬁlozoﬁi
daje złudzenie zrozumienia świata, tylko sposobem pozbycia się przywiązania do
świata. Jak pisał Nagardżuna: „Percepcja lgnięcia rodzi stawanie się. Jeżeli nie
ma lgnięcia, osiąga się wyzwolenie od stawania się” 180. Buddysty nie powinna
interesować nawet pustka, gdyż także ona jest pusta i nierealna. Nawiązując do
Derridy, Loy pisał: „Śunjata (śūnyatā), jak różnia, nieustannie znajduje się pod
tym, co zostało wymazane (fr. sous rature; ang. under erasure), umieszczona tam
z powodów taktycznych, ale nie mająca żadnej semantycznej, ani konceptualnej
stabilności” 181. Zdaniem Olsona funkcja wymazywania jest u Derridy ściśle związana z procesem nazywania:
Skupiając się na tym jak język działa, a nie jak przedstawia on rzeczy, możemy zrozumieć, że nadając jakiemuś obiektowi nazwę, przyczepiamy ją do niego i niszczymy
czystość idiomu, ponieważ nie uznajemy innego jako czystego innego. Ten proces
sugeruje radykalną dyslokację rzeczy. Zatem nazywając jakiś obiekt, równocześnie
wymazujemy go 182.

Za buddyjski odpowiednik sous rature można uznać często pojawiące się w tekście
palijskim określenie „pisanie na wodzie” 183. W omawianym tutaj kontekście oznacza ono, że nauczanie buddyjskie nie pozostawia po sobie żadnego śladu ani osadu,
podobnie jak czyjaś agresja słowna nie wywiera żadnego wpływu na człowieka ze
zrównoważonym umysłem. Powszechna nietrwałość i niesubstancjalność nadaje
pisaniu na wodzie charakter nie-nauki głoszonej przez nie-mistrza nie-uczniowi.
176 Por. H. Coward, Derrida and Indian Philosophy, wyd. cyt., s. 137–138.
177 Dilgo Khjentse Rinpocze, Cztery jogi, w: tenże, Cztery jogi. Autobiograﬁa, Kraków [1994],

s. 11.
178 F. Rötzer, Conversations With French Philosophers, wyd. cyt., s. 44–45.

179 Tamże, s. 55.
180 MMK XXVI 7, wyd. cyt., s. 149.
181 D. R. Loy, Deconstruction of Buddhism, art. cyt., s. 234.
182 C. Olson, Zen and the Art of Postmodern Philosophy, wyd. cyt., s. 20.
.
183 Lekha sutta, w: Anguttara-nikāya
III 130, http://pratyeka.org/a2i/tipitaka/an/an03/an03.

130.than.html, stan na 10.03.2011.
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Zarówno nauka o pustce (śūnyāvāda) Nagardżuny jak i dekonstrukcja Derridy spotkały się z oskarżeniami o nihilizm 184. Przed tym zarzutem ﬁlozoﬁi Nagardżuny bronił sam jej autor i liczni komentatorzy 185. Według Przybysławskiego
pustka nie ma charakteru nihilistycznego, gdyż jej doświadczenie daje przeżycie
radości 186. Z kolei Steve Odin broniąc Derridy przed zarzutem nihilizmu, zauważył, że różnia wprawdzie unicestwia wszystkie absolutne punkty widzenia, ale
powraca jako „ślad” 187. Problem jednak w tym, że Derrida w tym samym tekście
pisał, że „ślad nie istnieje” 188. Trudno orzec, czym jest ślad, gdyż sam Derrida
pisał o nim w różny sposób w zależności do kontekstu. Wydaje się, że jest to
coś nieuchwytnego i niemożliwego do opisania, co jednak – podobnie jak różnia
w ujęciu Kwietniewskiej – nadaje wszystkiemu sens 189. Dla Richarda Rorty’ego
różnia i ślad to „magiczne słowa”. W opinii Małgorzaty Kowalskiej ślad to swego
rodzaju antypojęcie będące „kwintesencją ambiwalencji” 190. Zdaniem Vincenta
Descombesa: „ślad oznacza pierwotnie obecny znak nieobecnej rzeczy, znak, jaki
owo nieobecne postawiło po swym przejściu w miejscach, gdzie było obecne” 191.
Zważywszy na dokonaną przez Derridę identyﬁkację śladu z różnią i stwierdzenie ontologicznego nieistnienia chōra i śladu, można powiedzieć, że skoro „ślad
nie istnieje”, także różnia nie istnieje 192. Ponieważ – jak wspomniano – Magliola
utożsamił ślad z pustką, Loy ponadto z różnią 193, a pustkę można też utożsamić
z chōra, stąd możemy postawić znak równości:
chōra = różnia = ślad = pustka = synonimy pustki 194.
184 Por. np. A. Miś, O genezie współczesnego antyhumanizmu, w: B. Banasiak (red.), Derridiana, Inter Esse, Kraków 1994, s. 30; K. Jakubczak, Filozoﬁczne szkoły buddyzmu mahajany,
art. cyt., s. 224; S. Burik, The End of Comparative Philosophy and the Task of Comparative
Thinking, wyd. cyt., s. 55–58.
185 Por. np. Nagardżuna, Cenny różaniec rad dla króla (Rājaparikathā-ratnamālā) 8–9, 43–44,
50, 57, 60, 119, 123, 268, w: tenże, Wybór pism, wyd. cyt., s. 20, 22–23, 28, 40; K. K. Inada, Nāgārjuna: A Translation of his Mūlamadhyamakakārikā, Hokuseido Press, Tokyo 1970,
s. 13–14; I. W. Mabbett, Nāgārjuna and Deconstruction, art. cyt., s. 211.
186 A. Przybysławski, Buddyjska ﬁlozoﬁa pustki, wyd. cyt., s. 39.
187 S. Odin, Derrida and the Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism, art. cyt., s. 63. Por.:

„różnica (...) nie daje się pomyśleć bez śladu” (J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 87).

188 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 226.
189 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 98; M. Kwietniewska, Jacques Derrida, art. cyt.,

s. 132.

190 R. Rorty, Deconstruction and Circumnention, „Critical Inquiry”, 11 (1984), s. 3; M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką, wyd. cyt., s. 364.
191 V. Descombes, Różnica, w: B. Banasiak (red.), Derridiana, Inter Esse, Kraków 1994, s. 71.
192 J. Derrida, O gramatologii, wyd. cyt., s. 95, 98.
193 R. Magliola, Derrida on the Mend, wyd. cyt., s. 89, 106–107; D. R. Loy, Deconstruction of

Buddhism, art. cyt., s. 234, 238.

194 Więcej na ten temat piszę w artykule cyt. w przyp. 79.
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6. Kilka końcowych obserwacji
Myśl buddyjska i derridiańska mają charakter otwarty, antydogmatyczny
i antyhierarchiczny. W sporze o to, czy Derridę można kojarzyć z dialektyką
(teologią) negatywną, który nie przyniósł deﬁnitywnego rozstrzygnięcia 195, autor stoi po stronie tych, którzy udzialają twierdzącej odpowiedzi. Mimo iż sam
Derrida stwierdził: „to, co ja piszę, nie jest ‘teologią negatywną’” 196, to przeprowadzona przez autora analiza pokazała, że choć niektóre treści wiązane z użytymi przez niego określeniami chōra, różni i śladu mają charakter pozytywny,
to jednak ogromna ich większość ma charakter negatywny. Szczególne znaczenie
dla autora ma to, że niemal wszystkie znajdują odpowiedniki w pismach buddyjskich 197. Jak się wydaje, świadczy to nie tyle o wpływie buddyzmu na myśl
Derridy, co o ograniczeniach intelektu, który próbując opisać to-co-jest, ucieka
się do metafor, odzwierciedlających wspólną dla ludzi na całym świecie strukturę umysłu.
Zauważone analogie nie oznaczają więc, że buddyzm i dekonstrukcja są tym
samym. Autor zgadza się z Robertem Haasem, który zauważył: „Dekonstrukcja
bez współczucia jest przydawaniem sobie splendoru. Dekonstrukcja i współczucie
– to buddyzm” 198.
Czy Derrida i dekonstrukcjoniści mają do zaproponowania coś więcej niż starożytni sceptycy, którzy podważali wszystkie punkty widzenia? W odróżnieniu
od dekonstrukcji, która wydaje się być grą dla samej gry, buddyzm proponuje
pozytywną metodę wyzwolenia się nie tylko od poglądów, ale także od źródłowej
niewiedzy (skt. avidyā), uznawanej za główną przyczynę wszystkich ludzkich problemów. Z perspektywy buddyjskiej nie widać natomiast, czemu miałaby służyć
dekonstrukcja.
W przeciwieństwie do Derridy buddyści są świadomi – jak ujął to wspomniany wyżej Japończyk – że słów używa się tylko po to, aby się od nich uwolnić.
Mimo iż – podobnie jak buddyści – Derrida zdawał sobie sprawę z nieistnienia
osobowej jaźni i granic między „ ja’ i „nie-ja” 199, to wydaje się, że Derrida nie
195 Pro: J. D. Caputo, Mysticism and transgression: Derrida and Meister Eckhart, w: H. J. Silverman (red.), Derrida and Deconstruction, Routledge, New York 1989, 24–39; T. A. Foshay,
Denegation, Nonduality, and Language in Derrida and Dōgen, art. cyt., s. 543–548; H. Oosterling, ICTheology and local interesse: Desacralizing Derrida’s chora, w: L. Nagl (red.), Essays zu
Jacques Derrida and Gianni Vattimo, Religion, Peter Lang, Frankfurt am Main 2001, 116–119;
contra: G. Bennington, Derridabaza, wyd. cyt., s. 68–69; B. Banasiak, Filozoﬁa „końca ﬁlozoﬁi”, wyd. cyt., s. 113; J. Y. Park, Naming the Unnameable, art. cyt., s. 17.
196 J. Derrida, How to Avoid Speaking, art. cyt., s. 7.
197 Zob. tabelę i końcowe wnioski w artykule cyt. w przyp. 79.
198 Cyt. bez podania źródła w: D. R. Loy, Lacking ethics, art. cyt., s. 100.
199 Sutra diamentowa XXV, wyd. cyt.; J. Derrida, Qual quelle, art. cyt., s. 346–347.
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miał świadomości buddystów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że język i pismo
to tylko media, służące do komunikacji z innymi, zawodzą natomiast jako sposoby opisania świata i rzeczywistości pozapojęciowej. Dla buddystów język jest
tylko jednym z elementów ludzkiego ego. To „ ja” uznaje się ﬁltr, poprzez który
człowiek stara się zrozumieć siebie i innych. Język, pismo i ego raczej zaciemniają, niż odsłaniają zjawiska. A prawda (gr. aletheia) – wedle często cytowanego
przez Derridę Heideggera – to nieskrytość 200. Jako taka jest związana z naturą
(physis), a nie opinią (doksa): „Prawda należy do istoty bycia” 201. To samo możemy powiedzieć o prawdzie w rozumieniu buddystów (skt. satya) jako mającej
etymologiczny związek z bytem (sat).
Aby uniknąć nieporozumień, które mogą się pojawiać wtedy, gdy ktoś – idąc
w ślad niektórych uczonych uzna naturę buddy za buddyjski odpowiednik niezniszczalnego hinduskiego ducha (skt. ātman) – trzeba wspomnieć, że madjamikowie z taką identyﬁkację nigdy się nie zgadzali i nigdy się nie zgodzą. Natura
buddy to tylko techniczna nazwa na określenie potencjalności oświecenia tkwiącej
we wszystkich czujących istotach. Nie jest to jakaś wrodzona, substancjalna, duchowa czy nieduchowa istota. Jest to wyłącznie widzenie tego-co-jest po usunięciu
z umysłu tego, czym on nie jest. Według Nagardżuny nirwana jest tym, „co nie zostało wyeliminowane ani osiągnięte, nie jest przerwane ani stałe, co nie powstaje,
ani nie zanika” 202. Po usunięciu z umysłu splamień (skt. kleśa) o charakterze
emocjonalnym i intelektualnym, widzi się to-co-jest. To coś można nazwać dowolnym określeniem. Buddyści mówią o oświeceniu, nirwanie, takości, naturze buddy,
prawdzie ostatecznej itp. Ale to są tylko nazwy wymyślane przez intelekt, a sama
percepcja w tym stanie ma charakter niedualistyczny, a więc pozasłowny. Istotne
jest rozpoznanie nieistnienia podmiotu (takiego jak ātman) konstytuującego jaźń,
który mógłby obserwować i komentować coś zewnętrznego wobec niego. Granice
między rzeczami zamazują się. Wraz z nimi przestają istnieć pojęcia, a wszystko
jest na wyciagnięcie ręki.
Rzeczy takimi jakie są w swej naturze ujawnić się mogą dopiero wtedy, kiedy
wyjdzie się poza ograniczenia mowy, pisma i ego. A to jest możliwe wyłącznie dzięki koncentracji (dhāran.ā) prowadzącej do medytacji (dhyāna) i będącej
jej spełnieniem kontemplacji (samādhi). Z buddyjskiego punktu widzenia zwykły
człowiek z umysłem nie wyćwiczonym w kontemplacji – bez względu na reprezentowany poziom intelektualny – nie jest w stanie zrozumieć ani siebie, ani innych,
ani świata, w którym żyje. Jego wizja zawsze będzie ograniczona do zmysłów

200 M. Heidegger, Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 309.
201 M. Heidegger, Wprowadzenie do metaﬁzyki, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 97.
202 MMK XXV 3, wyd. cyt., s. 147.
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i umysłu. Jak ślepiec porusza się w ciemności, tak on porusza się w kręgu iluzji,
biorąc pozór za rzeczywistość.
Zarówno madhjamaka, najważniejszy nurt myśli buddyjskiej, jak i dekonstrukcja to ﬁlozoﬁe końca ﬁlozoﬁi. Obie doszły do punktu, w którym zaczyna
się nie-ﬁlozoﬁa. Jak buddyjska pradżniaparamita to ﬁlozoﬁa nie-umysłu, tak dekonstrukcja to ﬁlozoﬁa nie-sensu (non-sense) 203. Poza tym, że pierwsza powstała
w II, a druga dopiero w XX wieku, główna różnica między nimi polega na tym,
że o ile celem buddystów jest oświecenie, czyli widzenie rzeczy takich jakimi są
w swej istocie, uwaga Derridy skupiała się głównie na właściwym użyciu słów
i nieskończonej grze znaczeń. Czy w ogóle możemy sobie wyobrazić Derridę w rzeczywistości pozapojęciowej, gdzie nie ma żadnych myśli, które można by poddać
dekonstrukcji, a jeśli nawet się pojawiają, to i tak nie mają żadnego znaczenia? 204
Budda spoczywa w kontemplacji, w której myśli nie pojawiają się, gdyż niczemu
nie służą. Derrida nieustannie gra z samym z sobą w grę, której reguły i sens zna
on sam oraz jego zwolennicy zapewniający, że rozumieją jego pismo.

Summary
The paper analyze possible analogies between philosophies of Jacques
Derrida and Buddhism, especially that of Nagarjuna’s Madhyamaka. Buddhism and Derrida are similar for their radical criticism of main currents of
existing philosophies. Derrida’s conception of writing is akin to Mahayana
Buddhism idea of mind as source of everything. In conclusion author shows
that both Mahayana Buddhists describing emptiness and its synonyms, and
Derrida writing about chora, diﬀerance and trace have used words of very
similar and sometimes identical meaning. The diﬀerence is that main aim of
Buddhist authors, including Nagarjuna’s deconstruction of Buddhism, is realizing enlightenment, and Derrida’s philosophy is showing philosophizing as
pure play of endless meanings.

203 Por. Cai Zong-qi, Derridean and Mādhyamika Buddhist Theories of Deconstruction,
art. cyt., s. 58.
204 Por. np. Maitreya, Buddha Nature, wyd. cyt., s. 30.
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Chariot of the Dakpo Kagyü Siddhas, Snow Lion Publications, Ithaca 2005.
Goldstein J., Insight Meditation: The Practice of Freedom, Shambala, Boston 1994.
Hart K., Jacques Derrida: The God eﬀect, w: P. Blond (red.), Post-secular Philosophy:
Between Philosophy and Theology, Taylor & Francis e-Library, 2003, 259–280.
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(Kraków)

CIAŁO JAKO PRZEDMIOT PRAKTYK ASCETYCZNYCH
W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
(OPAŁKA, DUDEK-DÜRER, ORLAN)

Wprowadzenie
W poniższej wypowiedzi chciałbym potraktować działania trójki artystów –
Romana Opałki, Dudka-Dürera i Orlan – jako współczesną formę ascezy. Jeśli za
normę uznać dążenie do homeostazy między ciałem i mentalnym aspektem istnienia człowieka, to w praktykach ascetycznych następuje jej radykalne zaburzenie.
Ciało okazuje się balastem, który podlega deprecjacji i umartwieniu. O ile tego
typu zachowania zyskują pewną legitymizację w kontekstach religijnych, o tyle
w kontekście sztuki – w zsekularyzowanej kulturze – wydają się aberracją. Tak
przynajmniej postrzega je gros opinii publicznej. Chciałbym przyjrzeć się motywacjom wspomnianych artystów oraz relacjom między ciałem a „duchem”, które
kształtowane są w ich sztuce. Czy faktycznie działają na granicy patologii, czy raczej wyrażają – być może w sposób ekstremalny – współczesną kondycję człowieka
i jego ciała?

Decyzja na całe życie
Krytyka artystyczna, historia sztuki i estetyka określają działania Romana
Opałki, Andrzeja Dudka-Dürera i Orlan mianem dzieła w procesie lub sztuki w procesie 1. Do konstytutywnych cech sztuki w procesie należą rozciągnięcie w czasie
1 Zob. Ł. Białkowski, Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego, „Estetyka i Krytyka”, nr 11
(2/2006), s. 93–106.

216

ŁUKASZ BIAŁKOWSKI

i otwarta struktura, pozwalająca włączać ciągle nowe elementy w zakres już istniejącego dzieła. Istnieje wiele przykładów sztuki w procesie, obejmujących wiele
różnych praktyk i podejmujących różną tematykę. Spośród tych działań wybrałem artystów, którzy – w moim mniemaniu – odnoszą się w interesujący sposób
do problematyki ciała, dotykając jego odmiennych aspektów: tabu, tożsamości
i starzenia się.
Warto zaznaczyć, że wszyscy artyści debiutowali mniej więcej w tym samym
okresie: w połowie lat sześćdziesiątych. Tło ich aktywności stanowiły ruchy kontrkulturowe tamtego okresu i ewokowane przez nie postrzeganie ciała, które po wielu
perypetiach znowu okazało się stanowić istotny element ludzkiej tożsamości. Ekstremalny charakter działań podejmowanych przez wymienionych artystów można
potraktować jako przejaw neoﬁckiej gorliwości, z jaką ciało zostaje eksplorowane
i przywracane tak osobistemu, jak kulturowemu doświadczeniu.
a) 1965/1-∞

Projekt Romana Opałki, zatytułowany 1965/1-∞, składa się z rosnącej
w miarę upływu czasu liczby płacht płótna, na których równomiernie pisane są
liczby. Każda z owych płacht nazwana jest przez autora Detalem i uważana za
skończone dzieło. Pierwszy Detal rozpoczyna się liczbą 1 a kończy liczbą powyżej
10 000, drugi rozpoczyna się od liczby o 1 większej niż ostatnia liczba poprzedniego Detalu, i tak dalej. Opałka rozpoczął projekt w 1965 roku i kontynuuje go
nieprzerwanie do dzisiaj.
Malowanie Detali każdorazowo poprzedzone jest wykonaniem fotograﬁcznego
autoportretu. Prócz tego Opałka każdą pisaną liczbę wymawia na głos nagrywając
na taśmę magnetofonową. Według zapewnień artysty, ten swoisty rytuał, jeśli nie
przerywa go choroba, trwa codziennie osiem godzin. Skutkiem aktywności artysty
jest – co najbardziej interesujące w kontekście tej wypowiedzi – blisko piętnastotysięczny zbiór fotograﬁi własnej twarzy oraz nagrania z głosem wypowiadającym
kolejne liczby. Ta osobliwa kolekcja dokumentuje proces starzenia się artysty. Owe
dźwiękowe i fotograﬁczne dokumentacje bardzo często są prezentowane podczas
wystaw razem z Detalami.
b) Sztuka butów, spodni i włosów

Andrzej Dudek-Dürer w 1969 roku zdecydował, że jego osoba stanie się żywym dziełem sztuki. Zgodnie z tym postanowieniem zogniskował swoje życie wokół kilku obiektów: butów, spodni i włosów. Od czterdziestu lat chodzi w tych
samych butach (jak mówi, w momencie, kiedy się zepsują, naprawia je i nie może
wychodzić z domu), które są tematem, wystawianych przez niego fotograﬁi. Artysta twierdzi, że buty kupił 16 kwietnia 1969 roku, a w roku 1989 pozwolił sobie
na ich generalną renowację, wymieniając podeszwy. Równie stare są spodnie An-
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drzeja Dudka-Dürera. Także od 30 lat artysta nie obcina włosów. Każdy z obiektów objęty jest osobną nazwą: sztuka butów, sztuka spodni, sztuka włosów, poza
tym istnieją jeszcze: sztuka ciała i – generalnie – sztuka Andrzeja Dudka-Dürera.
Te nieco komiczne zabiegi nabierają sensu w perspektywie wyznania artysty, że
po tragicznej śmierci ojca przeżył głęboki kryzys i doświadczył obsesji śmierci.
Owe wydarzenia skłoniły go do medytacji, podczas praktykowania której – jak
mówi – zrozumiał powagę życia i jego istotność. Miał się również przekonać, że
jest siódmym wcieleniem Albrechta Dürera, stąd właśnie pochodzi pseudonim artysty. Dudek-Dürer przekonuje, że podjęte przez niego działania aﬁrmują życie,
nadają mu powagi i głębi, np. sztuka ciała bazuje na wegetarianizmie i stanowi
przejaw szacunku dla cielesności, aﬁrmuje ciało i życie. W oczach wrocławskiego
artysty, używanie tych samych butów i spodni manifestuje ideę reinkarnacji 2.
c) La Re-incarnation de Sainte-Orlan

Wydaje się, że spośród przedstawionych tu osób najwięcej kontrowersji budzi
Orlan, francuska artystka zajmująca się performance i multimediami. Jej podjęty
w 1991 projekt o nazwie La Re-incarnation de Sainte-Orlan (Re-inkarnacja świętej Orlan) polegał na poddaniu się dziesięciu operacjom plastycznym. Cel operacji
stanowiło uzyskanie wyglądu, który przypominałby fragmenty twarzy kobiet z obrazów mistrzów renesansu i manieryzmu. Czoło Orlan miało przypominać czoło
Mony Lisy Leoanrada da Vinci, a policzki odwoływać do policzków Wenus z obrazu Boticellego. W czasie jednej z operacji nad brwiami Orlan umieszczono dwie
silikonowe wypukłości, które drastycznie ingerują w wygląd twarzy artystki. Operację ﬁlmowano i transmitowano na żywo do Centrum Pompidou w Paryżu i do
Centrum Mac Luhana w Toronto.
Twórczość Orlan, przez samą artystkę rozumiana jest z jednej strony jako
penetracja myśli feministycznej (postrzeganie kobiet w historii sztuki, narzucanie
kobietom przez mężczyzn standardów urody i wyglądu), z drugiej strony, jako
dotykanie kwestii świętości czy nienaruszalności tabu ciała w kulturze.

Reakcje
Jak widać, działalność Opałki, Dudka-Dürera i Orlan stanowi permanentny
eksperyment na styku ciała i wolnej woli. Są to praktyki ekstremalne. Eksplorują
przestrzeń norm tak samo biologicznych, jak obyczajowych.
2 A. Olędzka, Przekraczanie potoczności, „Wegetariański Świat”, http://www.wegetarianski.pl/podstrona/czytnik.php?dzial=rozmowy&artykul=6 [data dostępu: 06.07.2011].
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Poniżej chciałbym przytoczyć wypowiedź, która, w moim odczuciu, wyraża
jedną ze standardowych reakcji na działania podejmowane przez wymienioną
trójkę artystów. David Morris w tekście opublikowanym na łamach Tygodnika
Powszechnego stwierdził, co następuje: „Sztuka współczesna skoncentrowała się
na wegetatywno-ﬁzjologicznych aspektach ludzkiej cielesności. Ciało przestało
w niej być ciałem, stało się po prostu mięsem. Emocje, jakie wynikają z zetknięcia z cielesnością w sztuce, mają dziś najczęściej charakter negatywny, żerują
na podstawowym ludzkim lęku, którym jest strach przed naruszeniem integralności ludzkiego ciała. Każdy boi się operacji, dlatego sztuka pokazuje operacje.
Weźmy przykład pierwszy z brzegu, choć może zarazem skrajny: francuską artystkę Orlan (...)”.
Orlan raczy zwabionych do galerii widzów projekcją video i wykładem traktującym o jej dziewięciu operacjach plastycznych. (...) Drastyczne ﬁlmy dokumentują proces przykrawania i sztukowania ciała Orlan. Co ciekawe, rzecz cała,
myślę że dla artystki dosyć dochodowa, odbywa się pod patronatem i nadzorem
jakiejś agencji reklamowej. Gdy proces przemiany dobiegnie końca, agencja reklamowa nada Orlan nowe imię. Można powiedzieć, że nie ma nic dziwnego w tym,
że starzejąca się kobieta próbuje ratować swoją twarz przy pomocy operacji plastycznych. Oto nowy sposób sakralizacji i ubóstwienia: do doskonałości poprzez
zeszpecenie” 3.
Jak się można domyślać, podobne poglądy wyrażają stanowisko przeciętnego odbiorcy. Powyższa ocena stanowi właściwie jedną z dwóch modelowych
reakcji. Albo – jak w przypadku cytowanej wypowiedzi – artystów pokroju Orlan traktuje się jako perﬁdnych graczy, którzy zdecydowali się na podobną praktykę za cenę zaistnienia na rynku sztuki. Albo uważa się ich za społecznie niedostosowanych dziwaków, którzy motywowani kuriozalnymi kaprysami marnotrawią życie.
Tymczasem wydaje się, że praktyki wskazanych artystów są osobliwą odpowiedzią na wyzwania, które współczesność stawia cielesności. Stanowią rodzaj
komentarza wobec postaw konsumpcyjnych, kultu młodości i powierzchownej aﬁrmacji ciała lansowanych przez kulturę masową. W tym sensie przywołani artyści,
działając być może na granicy „patologii”, wyrażają – czasem w sposób ekstremalny – współczesną kondycję człowieka i jego ciała.

3 D. Morris, Dusza z ciała wyleciała, „Tygodnik Powszechny Online”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/04/moris.html [data dostępu: 06.07.2011].
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Ascetyzm
Wielu religioznawców dowodzi, że religia czy religijność stanowi przede
wszystkim funkcję życia wspólnotowego 4. W tym sensie normy religijne, rytuały i tabu można traktować jako sposób, w który dana wspólnota odnosi się do
rzeczywistości i zapośrednicza ją. Przyjąwszy to przekonanie, możemy uznać ascetyzm nie tylko za skrajną konsekwencję przekonań religijnych panujących w ramach określonej wspólnoty, ale również za radykalny ruch, który posuwa do granic
reguły uznawane przez społeczność, w ramach której się pojawia i do której się
odnosi. Jeśli religia wyraża kondycję kulturową, wówczas ascetyzm stanowi proces
tematyzowania – niejako przepracowania – tych norm poprzez ich radykalizację.
Wedle artykułu Janusza Maciuszko – obszernego hasła w Encyklopedii religii
– „o ascezie w sensie ścisłym można mówić, kiedy poszczególne praktyki spaja
jasna metoda i klarowne wzorce, zaś osobę ją stosującą cechuje trwałe nastawienie,
regularność praktyk i stały zamiar osiągnięcia celu soterycznego oraz doskonalenia
osobowości” 5.
Istotnym elementem tak rozumianej ascezy jest – jak nazywa to Maciuszko –
„samoudręczanie” i poniżanie, walka z własnym „ ja” 6. Ów cel realizowany zostaje
poprzez wyznaczenie przez praktykującego ascezę różnego rodzaju nakazów i tabu;
dotyczą one sfery pokarmu, zachowań seksualnych, snu i innych aspektów życia.
Opisując kolejne wymiary ascetyzmu Maciuszko stwierdza: „Asceza w wymiarze historycznym oznaczała zazwyczaj separację od świata, który był uznany
za wartość negatywną, przeszkadzającą w osiągnięciu dóbr religijnych i/lub w poszukiwaniu doskonałości moralnej i etycznej. Dla zaistnienia ascezy konieczne jest
więc określenie świata jako wartości świeckiej, antagonistyczne ujęcie tego, co duchowe, i tego, co świeckie, a następnie przekonanie o skutecznym przezwyciężeniu
materii (świata) przez ducha” 7. Właśnie ów „eskapistyczny” aspekt podkreślał
Paul Evdokimov w książce Wieki życia duchowego, pisząc o współczesnym ascetyzmie. Rosyjsko-francuski teolog stwierdzał, że dzisiejsza asceza to „niekoniecznie praktyki umartwiania się, ale przed wszystkim narzucanie sobie ograniczeń
i trzymanie się na uboczu, z dala od zgiełku i pośpiechu życia” 8.
Jakkolwiek ascetyzm uznaje świat za „wartość negatywną”, to rzecz jasna
nie pojawia się w kulturowej próżni. Praktyki ascetyczne odwołują się do pewnej
4 Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
5 J. T. Maciuszko, hasło Asceza, w: Religia. Encyklopedia, t. I, red. T. Gadacz, B. Mierski,
PWN, Warszawa 2003.
6 Tamże, s. 30.
7 Tamże, s. 30.
8 P. Evdokimov, Wieki życia duchowego, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1996.
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tradycji, norm, wartości społecznych w kontekście, których się pojawiają. Mimo
że asceza – zarówno w przypadku grup monastycznych, jak w przypadku samotnie
praktykujących – oznacza rezerwę wobec życia społecznego i szukanie miejsca na
jego marginesach, to stanowi wyraz pewnej kultury i do niej się odnosi. Nawet
gdy „świat” – zawsze jakiś konkretny „świat”, zapośredniczony przez kategorie
pojęciowe danej kultury – jest przedmiotem krytyki nadal kształtuje praktykę
ascetyczną, stanowiąc przedmiot negatywnych odniesień.
Podsumujmy: wśród najważniejszych cech ascezy można wyróżnić stałość
praktyki, jej transgresyjny charakter (samoudręczenie, „walka” z własnym ja),
wyznaczenie tabu, separacja od świata i dobrowolne plasowanie się na marginesie
życia społecznego.

Praktyka artystyczna jako transgresja, tabu i separacja
Opałka, Dudek-Dürer i Orlan wychodzą od pewnego kulturowego doświadczenia, a następnie je radykalizują. Ekstremalność ich praktyki sprawia, że sytuują
się na marginesie życia społecznego, niemniej odnoszą się do problemów zaistniałych w ramach wspólnoty, w której żyli i która ich ukształtowała.
W niniejszej wypowiedzi podkreślam cechy ascezy, które pozwalają abstrahować od teologicznego kontekstu tych praktyk. Jakkolwiek działania Opałki,
Dudka-Dürera i Orlan są pozbawione odniesień teologicznych (przynajmniej wyrażanych explicite) – tzn. nie są podejmowane w imię wartości transcendentnych
wobec świata – to z pewnością posiadają kontekst teleologiczny. U ich początku
znajduje się jasno określona wizja – cel – który uzasadnia i motywuje praktykę
na tyle mocno, że artyści decydują się na całkowite podporządkowanie mu życia.
W tym sensie przedstawione przez mnie praktyki zachowują pierwszą z wymienionych cech – trwałość praktyki. Są to działania permanentne i trwające przez
długi okres. Opałka i Dudek-Dürera realizują swoje projekty konsekwentnie od
ponad 40 lat, a Orlan niemal dwóch dekad. Biorąc pod uwagę, że są to działania,
które radykalnie sprzeciwiają się życiowej pragmatyce, można się domyślać, że
ich kontynuowanie wymaga pracy, samokontroli, dyscypliny wewnętrznej, aby nie
przerwać projektu. Oznaczają ciągłą walkę z sobą.
W przypadku Orlan przekraczanie „ ja” nabiera specyﬁcznego wymiaru. Podkreśla się, że przekształcając anatomię twarzy, Orlan gra również ze swoją tożsamością i ewokuje jej płynność 9. Łącząc elementy kilku twarzy na swojej, Orlan
9 J. Krawczyk, Transgresyjna sztuka Orlan. Dylematy wokół granic artystycznej wypowiedzi,
„Pokaz. Pismo krytyki artystycznej”, nr 37, s. 17–25.
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rezygnuje z własnej indywidualności, staje się hybrydą, która symbolizuje represyjność wyobrażeń o ideale kobiecego ciała. Czytelny w działaniu Orlan element
negacji jej własnej tożsamości jest jedną z płaszczyzn, na której uwidacznia się
pokrewieństwo z praktyką ascezy.
Jeśli wyznacznikiem kondycji współczesnego człowieka Zachodu jest przywiązanie do wolności we wszelkich jej wymiarach, to Opałka, Dudek-Dürer rozumieją to przywiązane w sposób zdecydowanie odmienny od potocznego. Postępują
wbrew nakazom pragmatyki życiowej, która na ogół uczy, aby pozostawiać jak
największy wachlarz możliwych wyborów. Ich wolność wyraża się w możliwości
samograniczenia. Oznacza to po pierwsze, że trwają przy wykonywaniu jednego,
głęboko ingerującego w życie projektu, po drugie, że zdecydowali się przestrzegać rozlicznych nakazów i tabu. Opałka hiperbolizuje regularność życia, wpisując
je w rytm malowania, liczenia i fotografowania, niejako czuwając przy procesie
starzenie się własnego ciała. Dudek-Dürer plasuje zakaz tam, gdzie współczesny
człowiek znajduje okazję do konsumpcji.
Kontynuując wątek tabu można by powiedzieć, że w przypadku Orlan tabu
stała się sama artystka. Na stronie internetowej Orlan widzimy napis: „Odkryj
moją twarz. Nie obawiaj się dotknąć mojej twarzy” 10, dopiero po kliknięciu na
wizerunek Orlan możliwe jest przeglądanie zawartości strony. Francuska artystka
zdaje sobie sprawę, że dla osoby, która po raz pierwszy widzi jej wizerunek może
być to widok odpychający. Naturalnym odruchem odwiedzającego może być uczucie analogiczne do wstrętu, który towarzyszy oglądaniu „wybryków natury”, mutantów – odrażających dlatego, że w radykalny sposób naruszają zasadę tożsamości, powodują zakłopotanie umysłu i w odruchu obronnym spychane są w obszar
milczenia.
Omawiani artyści przede wszystkim sami ograniczają przestrzeń możliwego
doświadczenia, „separując się od świata” w takim sensie, że wszelkie bodźce płynące z zewnątrz stają się zbędnym naddatkiem do projektu, który podejmują
i który de facto jest ich życiem. Chociaż należy się spodziewać, że razem z owym
ograniczeniem pojawiają się możliwości zazwyczaj niedostępne, to jednak w perspektywie stylu życia praktykowanego przez większość działania omawianych artystów wydają się przekreślać bogactwo możliwości niesionych przez życie. Maksymalistyczne roszczenia, które podejmowany projekt wysuwa wobec autora: konieczności podporządkowania dziełu, redukcji pola aktywności życiowej, plasują
omawianych artystów na marginesie życia społecznego.
Przekreślając fakt wyjątkowości życia jako jednej, tylko raz danej możliwości żyją postawą współczesnych eremitów. Jesteśmy w stanie zrozumieć taką postawę, jeśli chodzi o mnichów, którzy podejmują swoją praktykę ze względu na
10 http://www.orlan.net/fr/ [data dostępu: 06.07.2011].
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jasno określony, soteriologiczny cel. W ich decyzji tkwi bowiem element pewnej interesowności. Natomiast przypadek omawianych artystów budzi zdumienie.
Niepoparty żadnym transcendentnym uzasadnieniem akt poświęcenia się jednej,
w zasadzie bezproduktywnej czynności, wydaje się absolutnym marnotrawstwem
dobra, jakim jest życie. Tym samym – jakby w wyniku sprzężenia zwrotnego –
następuje dalsze pogłębienie dystansu, który dzieli Opałkę, Dudka-Dürera i Orlan
od głównego nurtu życia społecznego. Nie tylko sami „separują” się od świata,
ale raz przekroczywszy granicę, brną dalej, skazując się na niezrozumienie i los
dziwaków.

W stronę asymilacji i świadectwa
Mimo że mnisi, asceci, eremici odwracali się od świata, nie znaczyło to, że
również świat odwracał się od nich. Pamiętamy podania Theodoretusa z Cyru,
w którym przedstawia Szymona Słupnika jako postać otaczaną kultem za życia,
odwiedzaną przez szukających wsparcia i rady. Podobnie literatura piękna – chociażby w powieściopisarstwie Fiodora Dostojewskiego – przedstawia mnichów jako
postacie obdarzone szacunkiem, żyjące na uboczu, lecz pełniące istotną funkcję
w obrębie wspólnoty.
Przynajmniej na pierwszy rzut oka podobny los nie jest udziałem Opałki,
Dudka-Dürera i Orlan. Z pewnością na niekorzyść artystów działa autonomizująca funkcja zinstytucjonalizowanego pola współczesnej sztuki. Procesy fragmentaryzacji pół kulturowych – problematyzowane i krytykowane z różnych punktów
widzenia – dystansują twórców i dzieła sztuki od „świata życia”, jak powiedziałby
Jürgen Habermas. Praktyka artystyczna najczęściej adresowana jest do ekspertów
funkcjonujących w ramach owego zautonomizowanego pola, a stąd też nie jest podatna na rozumienie przez „laików”, nie dysponujących odpowiednim wykształceniem, znajomością kontekstów, odniesień itp. Fakt, że jej tematyzację podejmują
operujący hermetycznym językiem eksperci jest kolejnym czynnikiem, który zamyka sztukę współczesną w ramach instytucji.
Autonomizacja pola sztuki nie jest jednak czynnikiem decydującym. Niejako
sama w sobie jest to praktyka wymagająca zarówno od twórcy, jak odbiorcy. Radykalność działań podejmowanych przez Opałkę, Dudka-Dürera i Orlan wzbudza
niepokój odbiorcy, którego kultura – szczególnie kultura masowa – nie przyzwyczaiła do tak ekstremalnych wrażeń. Jeśli zaś uzna się, że działania podejmowane
przez wskazanych artystów sytuują się na granicach doświadczenia, wówczas całkiem naturalna wydaje się wątpliwość, czy omawiane praktyki podejmują ludzie
psychicznie zdrowi – a tym samym czy mają one intersubiektywnie komunikowalny sens.
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Wskazywałem wcześniej, że każdy z realizowanych projektów motywowany
jest rozmaitymi zamierzeniami. Roman Opałka dokumentuje proces starzenia się
swojego ciała, określa się mianem „rachmistrza czasu rzeczywistego” 11. Andrzej
Dudek-Dürer bada szczególnie (a może raczej powinniśmy powiedzieć „zmaga
się z”) kategorię tabu – żyjąc w ramach systemu ekonomiczno-politycznego opartego na konsumpcji i przepływie dóbr, postanowił odmówić konsumowania pewnych dóbr, uczynił je dla siebie „nietykalne”. Orlan podejmuje kwestię opresyjności patriarchalnej kultury. Przekształcając swoją twarz w hybrydę modelowaną przez mistrzów malarstwa, ironizuje i jakby mówi: „Oto kobieta, której oczekujecie!”.
Jak widać, Opałka, Dudek-Dürer i Orlan odnoszą się do kwestii, które istotnie
kształtują kondycję kulturową. Kult młodości, konsumpcjonizm, opresyjne kategorie patriarchalnej kultury – wszystkie te zagadnienia w osobach omawianych
artystów znajdują specyﬁcznych badaczy. Ich wyjątkowość polega na tym, że obszar badań nie wkraczają w teorii, ale praktycznie – dając exemplum. Różnica
między Dudkiem-Dürerem a np. ﬁlozofem krytykującym postawy konsumpcyjne
byłaby więc taka sama jak różnica między teologiem, a praktykującym, dającym
świadectwo eremitą.

Summary
I’d like to consider the activities of three artists – Roman Opałka, Andrzej
Dudek-Dürer and Orlan – as a contemporary form of asceticism. If we envisage a homeostatic relation between body and mind to be a “normal state”,
the asceticism tends to undermine it. In the perspective of asceticism body
is a ballast which should undergo practices of depreciation. Although these
practices are justiﬁed in religious contexts, in a context of the art and secularized culture they seem to be an aberration. I’d like to outline motivations of
Opałka, Dudek-Dürer and Orlan and relations between body and mind which
their art evokes. Do they really act at the edge of pathology or do they rather
express – may be extremely – the condition of contemporary human being and
his or her body?

11 B. Kowalska, Roman Opałka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
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ZARYS I KONSEKWENCJE MYŚLI TEODYCEALNEJ
JANA PAWŁA II

Celem niniejszej wypowiedzi jest analiza myśli teodycealnej Jana Pawła II.
Nie rości sobie ona pretensji do wyczerpującego omówienia, aczkolwiek porusza,
jak się wydaje, najważniejsze jej wątki. Warto na początku dla formalności podkreślić – chociaż dla Czytelnika uwaga ta może wydawać się zbędna – że reﬂeksja
papieska nie jest specyﬁcznie ﬁlozoﬁczna, ale nade wszystko religijna i teologiczna.
W jednym i drugim przypadku zostaje przedstawiona jednak w sposób zrozumiały
i skonceptualizowany, czym zaprasza do krytycznej reﬂeksji i dyskusji. Z drugiej
strony, jeżeli jesteśmy na gruncie teodycei, trudno oczekiwać – bez względu na
to, kto by ją uprawiał – absolutnej niezależności od takich czy innych założeń
religijnych, gdyż w sposób ewidentny byłaby to psychologiczna i kulturowa ﬁkcja.
Wiadomo również, że Jan Paweł II nie jest myślicielem proponującym złożone,
gruntownie uargumentowane teorie – również myśli na temat sensu zła takiego
charakteru nie posiadają. Nietrudno zauważyć, iż mówi do nas osoba, która wie,
że jest autorytetem i że ważność jej twierdzeń spoczywa na tym autorytecie raczej
niż na jakichś argumentach rzeczowych. Oznacza to, że reﬂeksja papieska posiada
rys zupełnie obcy dla myślenia czysto ﬁlozoﬁcznego, które autorytet traktuje albo
przynajmniej powinno traktować (jak wiadomo, praktyka, również tu, rozmija się
zbyt często z ideałem) tak samo, jak papież traktuje grzech. Myśl Jana Pawła II
była i jest częścią wydarzenia kulturowego, jakim był jego pontyﬁkat i jeżeli interesują nas poglądy papieża w kwestii teodycei – podobnie jak jego poglądy na inne
tematy – to właśnie przede wszystkim ze względu na bycie tą częścią, a mniej
ze względu na jakąś ich szczególnie poznawczo atrakcyjną treść samą w sobie.
Interesuje nas również myśl tego papieża ze względu na fakt, że w polskim społeczeństwie funkcjonuje jako nieomylny autorytet w licznych dyskursach religijnych
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i pozareligijnych – jako swego rodzaju nowy prorok, alter Christus. Pytanie nasze zatem brzmi: czego dokładnie w trudnym zagadnieniu teodycei autorytet ten
naucza? Jak sprawdza się w odpowiedzi na najbardziej bolesne strony ludzkiej
egzystencji?

Teodycea oskarżona
Najpierw trudno nie wspomnieć o wyrażonym w jednej z książek Jana
Pawła II przekonaniu, że reﬂeksja teodycealna w ogóle nie posiada religijnego
uzasadnienia – odwrotnie, że jest aktem wrogim religii. Kiedy w pracy Przekroczyć próg nadziei przeprowadzający z papieżem wywiad dziennikarz (książka ta
ma formę wywiadu) zadał pytanie, jak pogodzić fakt cierpienia z tezą o istnieniu wszechmocnego i miłosiernego Boga, Jan Paweł II odpowiedział w sposób
szczególnie zaskakujący. Na każdym kolejnym etapie papieskiego rozumowania
zamiast podania prób wyjaśnienia tej kwestii, pojawia się coraz to gruntowniejsze
oskarżenie każdego, kto takie pytanie zadaje. Papież nie tłumaczy, jak pogodzić
zło z ideą dobrego i wszechmogącego Boga, lecz z każdym krokiem swojego wywodu stawia teodyceę w coraz to gorszym świetle. Owa niechęć do teodycei jest
o tyle nieoczekiwana, że przez stulecia rzymsko-katoliccy ﬁlozofowie i teologowie
tę reﬂeksję o Bogu uprawiali i że również współcześnie jest ona przedmiotem studiów w każdym katolickim seminarium. W książce Przekroczyć próg nadziei Jan
Paweł II rozpatruje jednak teodyceę jako zagrożenie, jako postawienie Boga na
ławie oskarżonych. Otóż trudno nie przyznać, iż taki oskarżycielski wątek w reﬂeksji o Bogu pojawia się dość często, gdyż to przecież fakt istnienia zła, zwłaszcza ﬁzycznego, jest najczęstszym argumentem przeciw teizmowi; z drugiej jednak
strony teodyceą zajmują się dość licznie osoby szczerze wierzące w Boga – w tym
sam Jan Paweł II w innych swoich tekstach, o czym mowa za chwilę – gdyż to na
gruncie teizmu problem sensu zła pojawia się z całą ostrością. W pytaniu o źródło
i sens zła Jan Paweł II widzi jednak w Przekroczyć próg nadziei wyłącznie bezbożne intencje pytającego. Według papieża, kto takie pytanie zadaje, jest podobny
do Piłata 1. Zadawane przez stulecia pytanie Unde malum? zostaje zdemaskowane
jako wrogość do Ukrzyżowanego 2. Zauważmy, że w tym sporze Jan Paweł II postawił wszystko na jedną kartę. Aby wygrać w debacie o sensie zła, a ściślej,
1 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 65.
2 „I ostatecznie wobec Ukrzyżowanego bierze w nas samych górę człowiek, który jest uczest-

nikiem Odkupienia, nad człowiekiem, który jest zagorzałym sędzią Bożych wyroków (...) Sąd
nad Bogiem staje się sądem nad człowiekiem”; tamże, s. 66.
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aby ją po prostu zawiesić, zaryzykował sam rdzeń chrześcijańskiego przesłania:
Krzyż i Odkupienie na Krzyżu. Według tego rozumienia sprawy każdy, kto stawia
pytanie o sens zła, godzi w Krzyż; i odwrotnie, każdy, kto wierzy w Krzyż, nie
powinien stawiać takiego pytania. W papieskiej metodzie kryje się niewątpliwie
pewna niewypowiedziana, ale dość oczywista metoda zastraszania: każdy chrześcijanin, który uznaje Krzyż, powinien odtąd odrzucać wszelkie myśli, które za
punkt wyjścia brałyby przerażenie widokiem cierpienia na tym świecie. Jakikolwiek znak zapytania związany z tym cierpieniem jest natychmiast zakwaliﬁkowany
przez niego jako akt fundamentalnie antychrześcijański. Jan Paweł II umieszcza,
jak widzimy, każdą osobę pytającą o istotę zła na granicy chrystianizmu – osoba
ta ma wiedzieć, że przy odrobinie nieostrożności może znaleźć się poza jego granicami.

Teodycea zaakceptowana: cierpienie jako tajemnica, kara i próba
W innych swoich wypowiedziach papież postępuje odmiennie, usiłując wyjaśnić, dlaczego istnieje zło psychiczne i ﬁzyczne (czyli cierpienie) i jaki jest jego
sens. Tym wysiłkom poświęcimy uwagę na najbliższych stronach. Jak zobaczymy,
główną ich uderzającą właściwością jest to, że nacechowane są licznymi ambiwalencjami.
Najpierw sprzeczności dotyczą kwestii, czy – jeżeli podejmiemy się w ogóle
wyjaśnienia zła – dotrzemy kiedykolwiek do odpowiedzi, która byłaby czymś więcej, niż prostym wyznaniem naszej niewiedzy. Rzeczywiście, kiedy pojawia się
problem zła, reakcją na jego pojawienie się może być w oczach teisty zwątpienie
w możność dostarczenia zadowalającej odpowiedzi. Większość teistycznych poszukiwań odpowiedzi na problem zła kończy się zresztą właśnie w ten sposób.
Otóż rozważania papieskie w sposób zdumiewający balansują między stwierdzeniem niemożności a uznaniem możności zrozumienia cierpienia – między stwierdzeniem, iż istnienia cierpienia nie da się wyjaśnić a zaprezentowaniem bardzo konkretnych jego wyjaśnień. Jest to zdumiewająca i ostatecznie niezwykle szokująca
niekoherencja, której znaczenia dla oszacowania całości reﬂeksji teodycealnej Jana
Pawła II trudno przecenić. Co szczególnie zastanawiające to fakt, że owo balansowanie toczy się w sposób niezwykle spektakularny w najważniejszym dokumencie
papieskim na ten temat: w liście apostolskim poświęconym „chrześcijańskiemu
sensowi ludzkiego cierpienia” Salviﬁci doloris. W dokumencie tym odnajdujemy
kluczowe sprzeczności nawet w jednym i tym samym paragraﬁe. Przyjrzyjmy się
paragrafowi 11. Otóż najpierw Jan Paweł II stwierdza w nim, że cierpienie jest
tajemnicą:
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W końcu także sam Bóg upomina przyjaciół Hioba za ich oskarżenia i przyznaje, że
Hiob nie zawinił. Jego cierpienie jest cierpieniem niewinnego; trzeba je przyjąć jako
tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny do końca przeniknąć swym rozumem 3.

Cierpienie okazuje się zatem faktem niewyjaśnialnym, którego tajemniczość
poświadczona zostaje przez świadectwo samego Boga w Księdze Hioba, natchnionej księdze Starego Testamentu 4. Twierdzenie takie jest całkiem zrozumiałe na
gruncie teizmu – jak zostało powiedziane przed chwilą, większość teologów i ﬁlozofów teistycznych parających się tą kwestią dochodzi do takiej właśnie konkluzji. Warto jednak zwrócić uwagę na inną rzecz. Otóż wygłoszenie takiej konkluzji
przez teologa – kapłana, biskupa, papieża – jest z pewnością zawsze czymś problematycznym. Wszak wszyscy oni deklarują przecież, że dysponują odpowiedziami
na najbardziej ukryte zagadnienia, łącznie oczywiście z wyjaśnieniem tego, jak te
czy inne ludzkie sprawy osądza sam Pan Bóg. Wielokrotnie i na różne sposoby
powiadamiają swój lud, jaki stosunek do niego żywi Najwyższy. Jeżeli więc jakiś
duchowny wyznaje, że nie wie, dlaczego ma miejsce fakt tak ściśle egzystencjalny
i związany z działaniem Boga, jakim jest cierpienie, to nie jest to zwyczajne wydarzenie – nie jest to wydarzenie podobne do tego, kiedy po prostu zwykły człowiek
świecki wyznaje, że czegoś ze spraw boskich nie rozumie. Można by powiedzieć, że
fakt, iż duchowny wyznaje, że nie wie, dlaczego istnieje zło, jest wręcz kościelnym
skandalem, gdyż większość kościołów „ jest w stanie” dostarczyć odpowiedzi na
niemal każdy temat związany z Bogiem i ludzką egzystencją. Jest to skandal, który
powinien dać nam do myślenia. Bowiem, prawdę mówiąc, najpierw o bolesnych
sprawach chcielibyśmy z duchownymi porozmawiać, a dopiero potem dowiedzieć
się o całej reszcie, tak rzekomo jasnej. Jeżeli Kościół nie wie, dlaczego istnieje zło
– to samo zło, którego doświadczenie skłoniło przecież wierzącego do życia religijnego – to jego misja staje pod wielkim znakiem zapytania. Kościół, który tego nie
wie, wydaje się nie mieć prawa głosić chwały i miłości Boga – albo przynajmniej
nie ma prawa tego czynić w sposób tak stanowczy, jednoznaczny i niemal tryumfalny, jak obecnie przeważnie to czyni. Jeżeli Kościół nie wie, dlaczego istnieje zło,
to powinien zamilknąć lub chociażby ściszyć głos, pozwalając jednostkom na ich
prywatne zgadywanie i domniemywanie tej Boskiej chwały i miłości.
3 Salviﬁci doloris, 11. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan pawel ii/listy/salviﬁci.html. Podkr. moje – Z. K. Również w przemówieniu do pacjentów szpitala pediatrycznego
w Olsztynie w 1991 roku papież stwierdził podobnie: „Cierpienie jest tajemnicą szczególnie
nieprzeniknioną (...)”; Naucz nas być wolnymi. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny,
Warszawa 1995, s. 164.
4 Pojawiają się wątpliwości terminologiczne: Czy coś może być w ogóle tajemnicą, jeżeli da się
to znacząco przeniknąć? Zwrot „do końca” z wypowiedzi papieskiej wyraźnie sugeruje bowiem, że
jednak znacząco da się wyjaśnić cierpienie, a tylko brakuje niewielkiej liczby pewnych elementów,
które pozostaną „do końca” niewyjaśnione. Sądzić więc należałoby, że papieżowi chodzi po prostu
o tajemnicę jako taką, bez żadnych ograniczeń.
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Można by rzec, że sytuacja ta nie dotyczy nauki papieskiej, gdyż potraktowanie zła jako tajemnicy nie jest, jak zobaczymy za chwilę, jedyną odpowiedzią,
jaką przedstawia papież. Naturalnie jesteśmy w stanie stwierdzić ten fakt na poły
ironicznie, gdyż uznając, że coś jest tajemnicą, nie sposób, logicznie rzecz ujmując, wygłaszać żadnych innych wyjaśnień. Jan Paweł II jednak przedstawia inne
wyjaśnienia. Zaraz po stwierdzeniu tajemniczości cierpienia w paragraﬁe 11 Salviﬁci doloris powiada on mianowicie – co wprowadza nas w inną konfuzję, gdyż
przypadek Hioba przecież tego w ogóle nie dotyczył, a papież w tym miejscu jego
przypadek omawia – że cierpienie bywa karą za grzechy:
Jeśli prawdą jest, że cierpienie ma sens jako kara wówczas, kiedy jest związane
z winą – to natomiast nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy
i posiada charakter kary 5.

W kontekście tej wypowiedzi pojawia się pytanie: Jeżeli cierpienie trzeba
przyjąć jako tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny przeniknąć, jak można
twierdzić, że niekiedy cierpienie może być karą za grzechy? Przecież to ostatnie w sposób jasny odbiera mu charakter tajemniczości, gdyż w pewnym zakresie
przypadków osób cierpiących wyjaśnia sprawę cierpienia w sposób ostateczny. Takie czy inne cierpienie można mianowicie w świetle tej tezy wyjaśnić, określając je
jako kara. Problemem pozostanie to, w jaki sposób można by wejść w posiadanie
kryterium, które pozwalałoby rozróżnić cierpienie zawinione od innego rodzaju
cierpienia. Zauważmy, że trzeba by było zaprawdę bardzo dużo wiedzieć – i „do
końca przeniknąć swym rozumem” wszystkie postaci cierpienia – aby móc stwierdzić, że dane cierpienie, to, z którym aktualnie się spotykamy, jest karą, następnie
dlaczego jest karą, a w końcu uznać, że inne cierpienie ewentualnie karą nie jest
oraz dlaczego nią nie jest. Musimy się jednak chyba zgodzić, że nawet gdybyśmy
nie decydowali się na wytłumaczenie sensu cierpienia w każdym poszczególnym
przypadku i w podobnych detalach, to i tak stwierdzenie, iż cierpienie bywa karą,
w żaden sposób nie można pogodzić z tezą, że cierpienie jest tajemnicą.
Kiedy podążamy dalej za myślą papieża, napotykamy następną ambiwalencję. Nie wiadomo bowiem, jak powiązać niewyjaśnialność cierpienia z faktem, że
później w tym samym paragraﬁe 11 Salviﬁci doloris Jan Paweł II stwierdza – jakby
dopiero wtedy przypominając sobie, o co w Księdze Hioba de facto od początku
chodzi, a mianowicie, że powody cierpienia Hioba nie są przecież wcale tajemnicze – że istnieją przejrzyste powody, które nakłoniły Boga, aby zesłać na Hioba
cierpienie. Teraz papież stwierdza, że cierpienie ma pełne i jasne wytłumaczenie
– jest próbą:
5 Salviﬁci doloris, 11.
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Jeśli Bóg godzi się doświadczyć Hioba cierpieniem, to – aby wykazać jego sprawiedliwość. Cierpienie ma charakter próby 6.

Jak widzimy, jeżeliby trzymać się prezentacji tych spraw przez Jana Pawła II,
trzeba by przyjąć, że ten sam Bóg, który objawił tajemniczość cierpienia Hioba
i każdego człowieka w ogóle, teraz ujawnia, że sens cierpienia Hioba i każdego
człowieka jest bardzo jasny.
Kiedy opuszczamy feralny paragraf 11, dostrzegamy w dalszych partiach Salviﬁci doloris kolejny kryzys tej – rozwijanej, jak widzimy, przez logiczne meandry
– reﬂeksji teodycealnej papieża. Otóż w paragraﬁe 13 pisze on:
Aby móc poznać prawdziwą odpowiedź na pytanie „dlaczego cierpienie”, musimy
skierować nasze spojrzenie na objawienie Bożej miłości, ostatecznego źródła sensu
wszystkiego, co istnieje. (...) Chrystus pozwala nam wejść w tajemnicę i odkryć
„dlaczego cierpienie”, o ile jesteśmy zdolni pojąć wzniosłość miłości Bożej 7.

Okazuje się zatem, że poprzednie wypowiedzi papieża o cierpieniu, powołujące się na to, co powiedział Bóg w Starym Testamencie, straciły nagle aktualność.
Wszystkie z wcześniej zaprezentowanych odpowiedzi zostają najwyraźniej potraktowane przez Jana Pawła II jako nieprawdziwe, skoro teraz zamierza przedstawić
odpowiedź „prawdziwą” – wbrew temu zatem, co tłumaczył wcześniej, cierpienie
nie jest ani próbą, ani karą, ani tajemnicą. „Prawdziwą odpowiedź” na pytanie
o sens cierpienia może nam przynieść jedynie Chrystus. Przyjrzymy się za chwilę,
jak tę odpowiedź Chrystusa rozumiał papież z Polski. Jak zobaczymy, również tę
odpowiedź pojmie Jan Paweł II w sposób ambiwalentny, chociaż bynajmniej to
nie ta ambiwalencja będzie głównym źródłem naszego największego niepokoju.
Na koniec tej części naszej reﬂeksji odnotujmy jeszcze jedną sprzeczność.
Jak pamiętamy, w Salviﬁci doloris Jan Paweł II uznał, że cierpienie bywa karą.
Kiedy jednak czytamy przemówienie papieża w szpitalu pediatrycznym w Olsztynie w 1991, słyszymy coś odmiennego:
Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka 8.

Zgodzimy się zapewne, że wszystkie te sprzeczności są tym bardziej uderzające, że dotyczą tak fundamentalnej życiowo kwestii, jaką jest cierpienie. Szczegól-

6 Tamże, 11.
7 Tamże, 13. Podkr. moje – Z.K.
8 Naucz nas być wolnymi, wyd. cyt, s. 164. Podkr. moje – Z.K.
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nie one zatem pozostają tak bardzo w ostrym kontraście z domniemaną nieomylnością duszpasterza, będącego, według własnych deklaracji, „zastępcą Chrystusa” 9.

Cierpienie bliźniego jako okazja do miłosierdzia
Podstawą dla dalszych rozważań uczyńmy wypowiedź z książki Wstańcie,
chodźmy. Papież wspomina w niej swoje dawne podejście do cierpienia bliźnich
i ewolucję tego podejścia:
Chorzy niejako „prowokują” miłosierdzie. Przez swoją modlitwę i oﬁarę nie tylko
wypraszają miłosierdzie, ale stanowią „przestrzeń miłosierdzia” (...). Swoją chorobą
i cierpieniem wzywają do czynów miłosierdzia i stwarzają możliwość ich podejmowania 10.

Zacznijmy od drugiego sensu przypisywanego cierpieniu w tym fragmencie.
Sens ten właściwie dotyczy ludzi niecierpiących, którzy mają kontakt z osobą
cierpiącą. Według Jana Pawła II sens cierpienia tej osoby polega na dostarczeniu
dla tych pierwszych okazji dokonywania wobec niej czynów miłosierdzia. Dzięki
jej cierpieniu inne osoby mają możność pełnienia dobrych uczynków, rozwijania
cnoty, zdobywania zasług.
Podstawowy zarzut, jaki nasuwa się, kiedy zapoznajemy się z tym poglądem,
to całkowity instrumentalizm oraz związany z nim jego faktyczny immoralizm.
W ujęciu papieskim cierpienie nie ma żadnego sensu dla danej cierpiącej osoby,
a jedynie dla innych niecierpiących osób. Cierpiący pełni jedynie rolę narzędzia
dla rozkwitu moralności u bliźnich. Można by powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście
taki wzniosły moralny plan mieściłby się w zsyłaniu na ludzi cierpienia, to byłoby rzeczą minimalnie moralną zapytać kandydatów na cierpienie, czy chcieliby
przyczynić się do rozwoju moralności na świecie w ten sposób. Jeżeli bowiem
o rozkwit moralności tu chodzi, to czy nie byłoby moralne, aby Bóg, który rzekomo uprawia tę pedagogikę, zapytał daną jednostkę, czy pragnie brać udział
w tych planach? Oczywiście – co jest całkiem zrozumiałe – papież nie napomyka
o tym, że taka zgoda rzeczywiście leży u podstaw tego całego, domniemanego bosko-pedagogicznego wybiegu. Tym samym trzeba by było uznać, że postawiony

9 Zob. Jan Paweł II, O życiu zakonnym. Przemówienia. Listy apostolskie. Instrukcje, wybór
tekstów i opracowanie: E. Weron, A. Jaroch, Pallottinum, Poznań–Warszawa 1984, s. 80. Zob.
także: Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, par. 936.
10 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, s. 65.
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zarzut instrumentalizmu nie jest nietrafny. Nietrudno zauważyć, że taki instrumentalizm nie licuje z personalistycznym nastawieniem, które papież gdzie indziej
chwali w imperatywie kategorycznym Kanta, widzącym, jak wiadomo, główne źródło niedoskonałości moralnej w traktowaniu innych jedynie jako narzędzi 11. Cały
personalizm Jana Pawła II zasadza się między innymi na tym, że człowiek nie
może być traktowany przez innego człowieka jako narzędzie do realizacji swoich
celów. Co jest bardzo niepokojące to fakt, że uznaje on, iż człowiek może być
traktowany niepersonalistycznie przez samego Boga.
Przejdźmy teraz do drugiej z zarysowanej w cytowanym fragmencie z Wstańcie, chodźmy myśli teodycealnej – myśli, która głosi, iż sensem cierpienia jest
wypraszanie miłosierdzia przez modlitwę i oﬁarę osób cierpiących.

Ludzkie cierpienie dla zbawienia świata
Koncepcja głosząca, iż cierpienie ludzkie jest oﬁarą, dzięki której dokonuje
się zbawienie świata, została rozwinięta najszerzej w Salviﬁci doloris. Biblijnym
uzasadnieniem dla tej koncepcji jest w zasadzie jedno zdanie z Listu do Kolosan,
w którym czytamy:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół 12.

Zdanie to, ujawniając w jego przekonaniu, „zbawczą wartość cierpienia” 13 ,
staje się przesłanką dla Jana Pawła II, aby ogłosić pogląd, iż poprzez swoje cierpienie ludzie mogą przyczyniać się do zbawiania świata. Łącząc swoje cierpienia
z oﬁarą Chrystusa, poszczególne jednostki dokonywałyby czynu zbawczego podobnego do jego czynu, aczkolwiek zapewne o jakimś zmniejszonym rozmiarze.
Historycznie patrząc nie jest to koncepcja nowa, ale też niezbyt stara. Pojawiła się szerzej w duchowości katolickiej na początku XIX wieku, mając wcześniejszą reprezentantkę jedynie w osobie Weroniki Giuliani (żyjącej w latach
1660–1727) 14. Do zwolenników tej koncepcji zaliczały się prawie same kobiety,
11 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 150.
12 Kol 1, 24. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia.
13 Salviﬁci doloris, 1. Podkr. moje – Z.K.
14 Weronice Giuliani miał Chrystus dać przekaz w wizji, że przez swoje cierpienie jest „pośredniczką” między nim a grzesznikami, tak by przez jej cierpienie każdy grzech został odpokutowany.
Zob. M. P. Carroll, Catholic Cults and Devotions. A Psychological Inquiry, McGill-Queen’s University Press, Kingston, Ont 1989, s. 92.
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mistyczki i wizjonerki: Teresa z Lisieux 15 (1873–1897), Anna Katarzyna Emmerick 16 (1774–1824), Louise Lateau (1850–1883), Gemma Galgani (1878–1903), Teresa od Jezusa z Andów (1900–1920), Faustyna Kowalska (1905–1938), Ojciec Pio
(1887–1968). Teza o cierpieniu dla zbawienia świata występuje również w objawieniach maryjnych w Fatimie (1917) 17 oraz w encyklice Mystici Corporis Christi
Piusa XII (1943) 18. Jej nieobecność widoczna jest natomiast w sposób znamienny
w duchowości katolickiej sprzed XIX wieku. Co interesujące, nie występuje u umiłowanego przez Jana Pawła II Doktora Kościoła i piewcy rozmaitych form cierpienia – Jana od Krzyża 19. Kiedy wkraczamy na teren osobistego doświadczenia
papieża, okazuje się jednak, że on sam pewne wydarzenia swojego życia interpretował według tej zasady. Jan Paweł II był dla przykładu przekonany, że w czasie
wojny nie cierpiał, bo cierpiała za niego w obozie koncentracyjnym przyjaciółka
(poznana zresztą wiele lat po wojnie), Wanda Półtawska 20. Sądził również, że jego
wstąpienie na tron Piotrowy i sukcesy duszpasterskie były okupione cierpieniem
bliskiej osoby, którą był Andrzej Maria Deskur 21.
Zdaniem papieża chrześcijanie mają misję i obowiązek cierpienia dla zbawienia świata. W przemówieniu podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum w Wielki
Piątek w 2004 roku Jan Paweł II mówi o tym obowiązku i misji, powołując się
właśnie na wspomniany cytat z Listu do Kolosan:
15 (...) Aby zostać świętą, trzeba dużo cierpieć, szukać zawsze tego, co najdoskonalsze i zapomnieć o sobie. Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni świętości, a każda dusza posiada swobodę
w daniu odpowiedzi na zaproszenie Naszego Pana, może czynić dla Niego mało lub wiele, jednym
słowem, ma możność wyboru pomiędzy oﬁarami, o które On prosi. Św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, Dzieje duszy, rozdz. 1, http://www.karmel.pl/klasyka/dzieje/baza.php?id=01.
16 Anna Katarzyna Emmerick, podobnie jak Teresa Neumann (1898–1962), należała do osób,
które brały na siebie cierpienie innych po to, aby oni nie cierpieli. Różniło się to od cierpienia
za grzechy innych. Zob. M. P. Carroll, dz. cyt., s. 92.
17 Matka Boska miała w Fatimie powiedzieć do pastuszków: „Módlcie się, wiele się módlcie
i umartwiajcie się w intencji grzeszników, wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za
nie, ani nie umartwia”; S. M. Kałdon, Mali orędownicy, Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 84.
Chora Hiacynta mówiła o swojej wizji Matki Boskiej: „Mnie zaś [Matka Boska] zapytała, czy
chcę [przez chorobę] nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam, że tak; tamże, s. 85.
18 Aczkolwiek Pius XII mówi raczej o zależności zbawienia ludzi od umartwień innych ludzi, nie od cierpienia w ogóle: „Straszliwa zaiste tajemnica – powiada Pius XII – nad którą
nigdy dostatecznie się nie zastanawiamy – że mianowicie zbawienie wielu ludzi zależy od
modlitw, od dobrowolnych umartwień członków Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, gdy je
w tej intencji spełniają (...)” (34). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius xii/encykliki/mystici corporis 29061943.html.
19 Zob. Z. Kaźmierczak, Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana
od Krzyża, Białystok 2009, s. 347–540.
20 Zob. Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Częstochowa 2009, s. 353.
21 Ksiądz Adam Boniecki powiedział, że papież widział związek między jednym a drugim wydarzeniem. Zob. J. J. Arias, Das Rätsel Wojtyla. Eine kritische Papstbiographie, Aus dem
Spanischen von Christine Gawlas, Bad Sauerbrunn 1991, s. 21.
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Adoracja krzyża przypomina nam o zobowiązaniu, od którego nie możemy się uchylić – misji, którą św. Paweł wyraził w słowach: «dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24) 22.

Również wiele lat wcześniej, prawie na początku swojego pontyﬁkatu, 24 maja
1981, jedenaście dni po zamachu na swoje życie, z okna kliniki Gemelli Jan Paweł II wygłosił podobny pogląd:
(...) Cierpienie przyjęte w zjednoczeniu z cierpiącym Chrystusem ma nieporównywalną z niczym skuteczność w urzeczywistnianiu Bożego planu zbawienia” 23.

Na koniec zacytujmy fragment z Salviﬁci doloris, w którym Jan Paweł II
również naucza o tym uniwersalnym wezwaniu do cierpienia:
Każdy też jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez które Odkupienie
się dokonało. Jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu, przez które każde
ludzkie cierpienie zostało także odkupione 24.

Dokonajmy teraz analizy tego poglądu.
Pierwszą rzeczą, jaka się narzuca od razu w związku z poglądem papieża, to
fakt, iż według podstawowych założeń każdego wyznania chrześcijańskiego Jezus
Chrystus już zbawił świat, zbawił go doskonale i dlatego też nazywany jest Zbawicielem. Doskonałość tę papież zresztą potwierdza, mówiąc, że oﬁara na Krzyżu
przyniosła „zadośćuczynienie o nieskończonej wartości” 25. Jeżeli zatem zadośćuczynienie było nieskończone, dlaczego Jan Paweł II mówi o niedostatkach oﬁary
Jezusa, które wierzący powinni jeszcze dopełniać? Skoro papież uznaje, że Jezus
jest rzeczywiście zbawicielem świata, do czego potrzebni są jeszcze inni zbawiciele?
Jeżeli Jezus nie odkupił ludzkości całkowicie i jeżeli wciąż jest potrzebne dodatkowe cierpienie w celu odkupienia, dlaczego właściwie nazywa go nadal Odkupicielem i Zbawicielem? Pytania te wskazują na jedną z najbardziej dramatycznych
kontrowersji w całej reﬂeksji papieża, nie tylko w tej teodycealnej.
Z poglądu papieskiego można wyprowadzić również, jak się wydaje, szereg
konsekwencji, które noszą wyraźne znamiona absurdalności. Jeżeli cierpiący przyczyniają się do zbawiania świata, papież powinien był potępić medycynę. Powinien

22 Jan Paweł II, Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan
pawel ii/przemowienia/wpiatek 25032005.html.
23 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom XV, Kraków 2010, s. xxvii.
24 Salviﬁci doloris, 19.
25 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005,

s. 30.
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był również sam nie korzystać z usług medycznych (będących w jego przypadku
na najwyższym światowym poziomie), zbawiając według własnego przekonania
grzeszników i dając wzór do naśladowania dla innych chorych. Bez medycyny na
pewno pojawiłoby się znacząco więcej cierpienia zarówno w jego życiu, jak i w życiu innych ludzi, a więc pojawiłaby się również szansa, aby – zgodnie z poglądem
papieskim – zbawić o wiele więcej osób. Można by powiedzieć, że samo zwiększenie
cierpienia wśród ludzi nie przysłuży się sprawie zbawiania, gdyż pogląd papieski
sugerowałby zapewne, że cierpienie trzeba intencjonalnie oﬁarować w jedności
z Oﬁarą Chrystusa, aby zdobyło ono zbawczy charakter, a nie ma przecież podstaw, aby przypuszczać, że każdy cierpiący intencjonalnie oﬁaruje cierpienie w ten
sposób. Z drugiej jednak strony, trudno nie zauważyć, że nie sposób oﬁarować
cierpienia, jeżeli ono realnie nie istnieje – stąd papieskie rozumowanie zakłada,
że pewna eskalacja cierpienia na świecie byłaby mile widziana, gdyż statystycznie
rzecz ujmując, wraz z nią zwiększa się prawdopodobieństwo pojawienia się osób,
które zechcą złożyć swoje cierpienie w oﬁerze.
Pewna marginalizacja oﬁary Chrystusa zawarta implicite w poglądzie Jana
Pawła II oznacza, że może powstać przekonanie, iż zbawienie świata leży całkowicie w rękach ludzi i że dopiero od nas zależy właściwa praca na rzecz odkupienia.
Można by więc odnieść wrażenie, że to nie Bóg zbawia człowieka, ale człowiek
zbawia człowieka w tym sensie, że pewni ludzie decydują się na cierpienia dla
zbawienia innych. Zauważmy, że wizja zaprezentowana przez papieża nie tylko
marginalizuje oﬁarę Chrystusa, ale również teistycznie pojętego Boga – Boga,
którego miłosierdzie i moc nie mogą de facto nic uczynić, aby przełamać ów mechanizm zbawiania, który zdaje się leżeć całkowicie w rękach ludzkich. Taka wizja
wyłania się z zapisków Faustyny Kowalskiej, którą Jan Paweł II cenił niezmiernie – wydaje się jakby w jej świecie jedynie wówczas mogło pojawić się jakieś
dobro albo zażegnane zostać jakieś zło, jeżeli ktoś w intencji jednego lub drugiego cierpiał, świadomie (jak ona czy inne osoby zakonne) albo nieświadomie
(jak dzieci 26).
Zatrzymajmy się na chwilę nad kwestią nieświadomego przyczyniania się do
zbawienia przez cierpienie u Jana Pawła II. Otóż dokładna analiza poglądów papieskich pokazuje, że w jego rozumieniu nie zawsze cierpienie zbawcze musi się
wiązać z intencją jego oﬁarowania czy też z trwaniem w jedności z Oﬁarą Chrystusa. Jest to, zauważmy, szczególnie intrygujący element tej ogólnie intrygującej
doktryny. Analiza wypowiedzi papieskich pokazuje, że przykładem nieświadomego
i niezamierzonego rodzaju zbawiania ludzkości, i niewątpliwie niezwiązanego intencjonalnie w żaden sposób z Oﬁarą Chrystusa jest cierpienie Żydów w Holokauście. Przemawiając 14 czerwca 1987 do społeczności żydowskiej w Warszawie,
26 F. Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2002, s. 286.
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a następnie – uznając najwidoczniej, iż jest to kwestia wielkiej wagi – powtarzając
te same słowa cztery lata później, Jan Paweł II powiedział:
Wasze zagrożenie było i naszym zagrożeniem. To nasze się nie zrealizowało w takiej
mierze, nie zdążyło się zrealizować w takiej mierze. Tę straszliwą oﬁarę wyniszczenia
ponieśliście Wy, można powiedzieć, ponieśliście za innych, którzy także mieli być
wyniszczeni 27.

A zatem według tej wypowiedzi cierpienie pewnych Żydów miało moc zbawczą, gdyż dzięki nim, mocą jakiegoś nadprzyrodzonego związku, inni ludzie zostali
uratowani. Ważne w tym kontekście jest stwierdzenie, że bez wątpienia ci pierwsi
nie mieli intencji, aby ze swoim cierpieniem wiązać taką oﬁarę na rzecz tych
drugich. O tym papież nie wspomina. Ważne jest to, że intencja cierpienia za innych przez samych żydowskich myślicieli jest negowana. Istotnym komentarzem
do stwierdzenia papieskiego jest wypowiedź skądinąd przychylnie nastawionego
do chrześcijaństwa rabina Byrona L. Sherwina, który stanowczo odrzuca papieską
interpretację Holocaustu, zgodnie z którą „systematyczne wymordowanie jednej
trzeciej narodu żydowskiego, w tym ponad miliona dzieci, miało jakąś wartość
odkupieńczą” 28. Rabin dodaje również, że „Żydzi nie aspirują do roli ‘Chrystusa
narodów’” 29.
Przyjrzyjmy się dalszym konsekwencjom papieskiej nauki o cierpieniu ludzkim dla zbawienia świata. Otóż nauce tej można zarzucić swego rodzaju negację
aktu stworzenia. Jak łatwo zauważyć, wszystkie instynkty bytów ożywionych pragną istnienia i wolności od cierpienia. Owe „przesłanie” instynktów powinno być
chyba zrozumiane jako przesłanie samego Stwórcy – jeżeli w istnienie Stwórcy się
wierzy. Dlatego można by argumentować, że ktokolwiek wzywałby do cierpienia,
pragnąłby pośrednio sparaliżować cały ten dynamizm bytowy i w ten sposób stać
się przeciwnikiem Stwórcy.
Zauważmy również, że nauka Jana Pawła II może prowadzić do niezdrowego
kwietyzmu – znoszenia przejawów przemocy w imię Boga, z niejaką wręcz wdzięcznością do Boga, bez zamiaru zmiany niesprawiedliwej sytuacji. Jeżeli bowiem Bóg
pragnie, abyśmy cierpieli – na przykład będąc bici przez małżonka lub wykorzystywani przez pracodawcę – jakim prawem moglibyśmy temu pragnieniu nie uczynić
zadość? 30
27 www.vatican.va/.../hf jp-ii spe 19870614 comunita-ebraica pl.html. Podkr. moje – Z.K.
28 Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, wybór i opracowanie B. L. Sherwin, H. Kasimow,

tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2001, s. 169.

29 Tamże.
30 W takich kategoriach swoje pozostawanie w niszczących związkach opisują Rita Nakashima

Brock i Rebecca Ann Parker. Zob. R. Nakashima, R. A. Parker, Proverbs of Ashes. Violence,
Redemptive Suﬀering, and the Search for What Saves Us, Boston 2001.
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Wizja papieska wydaje się także pozostawać w niezgodności z podstawowym
doświadczeniem leżącym u źródeł wszelkiej religijności jako takiej. Chyba zgodzimy się z tezą, że jeżeli człowiek zwraca się do jakiejś religii, to czyni to, aby
prosić Bóstwo o pomyślność dla siebie i swoich bliskich – o wybawienie go z jakiejś udręki. Nauka papieża, nakłaniająca do akceptacji, a może nawet rozwijania
udręki, przeczy temu podstawowemu doświadczeniu, destruując w swoim pełnym
rozwinięciu uniwersalny fakt religijny jako taki. (Nie da się dostrzec w pismach
Jana Pawła II ograniczeń ważności jego koncepcji jedynie do jakiejś nieuniwersalnej, wyjątkowo „heroicznej” elity) W tym kontekście niezbyt optymistycznie
jawiłyby się perspektywy nawrócenia kogoś na katolicyzm w rozumieniu Jana
Pawła II. Któż bowiem pragnąłby przystąpić do religii, która przedstawia jako
swoją najwznioślejszą ofertę nie ulgę w cierpieniach, ale ich eskalację? Kto pragnąłby stać się członkiem religii, która wzywałaby go do zbawiania innych, sama
nie oﬁarując mu zbawienia, ale jedynie poczucie misji?
Możemy zastanowić się również, czy stanowisko papieża nie zakłada permanentnej traumy, która wszelkie czynności naturalne zamienia w nieczyste, niemal
grzeszne. Obrońcy poglądu papieskiego mogliby twierdzić, że nie chodzi w nim
o aktywne dążenie do cierpienia, ale o zgodę na cierpienie wówczas, kiedy stanie
się zupełnie nieuniknione. Człowiek oﬁarowywałby swoje cierpienie dla zbawienia
świata wówczas, gdyby nie dało się go w żaden sposób uniknąć, nie pragnąłby
go natomiast jako swojego powołania w życiu. Otóż taka interpretacja nie wydaje się przekonująca, gdyż papież wyraźnie powiada – w cytowanych wcześniej
kluczowych stwierdzeniach – o wezwaniu, misji i zobowiązaniu, jakich mamy się
podjąć 31. Wskazuje to na postawę aktywną, chociaż szczegóły tej aktywności nie
są wyraźnie zakreślone. Fakt, że papież się biczował, zdawałby się również potwierdzać tę tezę i przynosiłby odpowiedź na pytanie o to, jak on sam rozumiał tę
misję. Musimy poza tym przyznać, że kwestia cierpienia zupełnie nieuniknionego
nie jest w większości przypadków sprawą jasną do rozstrzygnięcia. Skąd wiadomo,
czy nie da się jeszcze czegoś zrobić, aby dane cierpienie zlikwidować? Pojawia się
również pytanie – które sugeruje dość niebezpieczną perspektywę – czy stanowisko
papieża nie zachęca do zbyt pospiesznego odtrąbienia klęski i ogłoszenia danego
cierpienia nieuniknionym?
Ale nawet jeżeli przyjmiemy, że papież nie nakłania do jakiegoś aktywnego
szukania cierpienia, to i tak jego wizja zdaje się nieść ze sobą traumatyczne skutki
psychologiczne. Człowiek myślący według jej zasad musi bowiem czuć się zmuszonym – o ile rzeczywiście aspiruje do bardziej niepospolitej duchowości – do przyjęcia na siebie możliwie największego Krzyża. Powinien być świadomy – a świadomość ta słusznie chyba powinna napełniać go lękiem najsroższym – że Bóg, który
31 Zob. cytowane w tym artykule fragmenty Listu do Kolosan.
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chce zbawiać ludzi, życzy sobie od niego właśnie cierpienia, którego potrzebuje do
tego zbawiania. W każdej czynności naturalnej powinien zatem spodziewać się nie
spełnienia, ale chcianej przez Boga frustracji.
W Evangelium vitae papież przedstawia obszar, w którym może się szczególnie dobrze „wykazać” dusza pobożna, zaangażowana w realizację zasad doktryny
papieskiej. Otóż Jan Paweł II stwierdza w niej całkiem konsekwentnie, że w przypadku bólu towarzyszącego agonii, czymś „godnym pochwały” i „heroicznym”
jest nieżądanie środków przeciwbólowych:
Jeśli bowiem można uznać za godną pochwały postawę kogoś, kto dobrowolnie przyjmuje cierpienie, rezygnując z terapii uśmierzającej ból, aby zachować pełną świadomość i uczestniczyć świadomie – jeśli jest wierzący – w męce Chrystusa, to nie
sposób utrzymywać, że wszyscy są zobowiązani do takiej „heroicznej” postawy 32.

Zwróćmy również uwagę, że papieska nauka o cierpieniu ludzkim dla zbawienia świata pozostaje w niezgodności z działalnością uzdrowicielską Jezusa. Jezus
musiał kierować się inną niż papieska teorią cierpienia, skoro według relacji Ewangelii uzdrawiał chorych, nie przekazując im Dobrej Nowiny w postaci przesłania,
że lepiej jest cierpieć niż być zdrowym.
W Salviﬁci doloris Jan Paweł II syntetyzuje naukę na temat związku między
cierpieniem a dobrem następująco:
Chrystus nauczył człowieka równocześnie świadczyć dobro cierpieniem – oraz świadczyć dobro cierpiącemu. W tym podwójnym aspekcie odsłonił sens cierpienia do
samego końca 33.

Poprawna analiza ukazuje wyraźnie, że w pewnych kontekstach obydwa zadania pozostają wobec siebie w wyraźnej sprzeczności. Jeżeli bowiem sądzilibyśmy,
że cierpienie tego czy innego bliźniego przyczynia się do zbawiania świata, to czy
wolno byłoby nam przerwać ten proces, „świadcząc mu dobro”? Przerwanie ewentualnych aktów oﬁarowania cierpienia dla zbawienia świata mogłoby okazać się
czynem o nieprzewidywalnych skutkach – byłoby aktem zupełnie bezlitosnym –
bezlitosnym nie dla cierpiącego, ale dla zbawianych przez cierpiącego. Jest wyobrażalne wprawdzie, że powinno się każdorazowo zapytywać cierpiącego, czy życzy
sobie, aby mu pomóc, gdyż nie chce się naruszyć cudownego procesu ratowania
grzeszników dzięki jego ewentualnemu oﬁarowaniu – papież jednak o takim osobliwym scenariuszu nigdzie nie wspomina.
32 Evangelium vitae, 65. Podkr. moje – Z.K. http://www.vatican.va/holy father/john paul ii/
encyclicals/documents/hf jp-ii enc 25031995 evangelium-vitae pl.html
33 Salviﬁci doloris, 30.
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Na koniec analizy konsekwencji nauczania Jana Pawła II o zbawczym charakterze ludzkiego cierpienia warto zauważyć, że jego nauka jest również w stanie
rzucić pewien cień na miłosierdzie Boga. Jeżeli bowiem cierpienie oﬁarowane dla
zbawienia świata rzeczywiście przynosi tak błogosławione skutki, dlaczego Bóg nie
zsyła nieustannie cierpienia na ludzkość w potężnej ilości, tak aby wszyscy mieli
nigdy nieprzerwaną okazję oﬁarowania go dla zbawienia świata? Drugie pytanie
brzmi: dlaczego o owym narzędziu zbawienia Bóg poinformował jedynie rzymskich
katolików – i dopiero na dobre ustami mistyczek w XIX w. – a nie uczynił tego
wobec innych wyznań chrześcijańskich i innych religii świata (żadna z nich nie
przedstawia nauczania o cierpieniu ludzkim dla zbawienia świata)? Skoro katolicy należą do religijnej mniejszości, można sobie wyobrazić, ile dusz – rozumując
w kategoriach papieskich – musiało i musi doznać duchowego uszczerbku, a może
nawet zatraty wiecznej, z powodu tak ograniczonego dostępu do nauki o zbawieniu
świata przez ludzkie cierpienie.

Wnioski
Jak widzieliśmy, myśl teodycealna Jana Pawła II obejmuje kilka niezgodnych
między sobą koncepcji, których treść wewnętrzna rodzi wiele trudności natury
logicznej, teologicznej i ﬁlozoﬁcznej. Jak sądzę, jest to główna, uderzająca jej
cecha.
Zarzut braku wewnętrznej koherencji, jaki można postawić przedstawionej
w tym artykule reﬂeksji teodycealnej Jana Pawła II, brzmi: nie może być, jak
twierdzi papież, cierpienie ludzkie tajemnicą, a zarazem zostać określone jako
próba, kara, okazja dla miłosierdzia czy narzędzie zbawiania świata. Należałoby
również stwierdzić, że żadna z tych niegłoszących tajemnicy koncepcji nie może
stanowić uniwersalnego wyjaśnienia, bo wówczas wejdzie w konﬂikt z pozostałymi
wyjaśnieniami. W tekście Wstańcie, chodźmy koncepcja cierpienia jako okazja do
miłosierdzia i koncepcja cierpienia jako narzędzie zbawienia przedstawione są,
jak pamiętamy, jako dwie niezależne, ale wypełniające wszystkie możliwe opcje
koncepcji. Nie wiadomo jednak, jak pogodzić jedną z drugą, a następnie, jak można
by powiązać te dwie koncepcje z rozumieniami cierpienia jako próby czy kary.
Problem kary przywołuje koncepcję grzechu pierworodnego. Jest to koncepcja kluczowa dla myśli chrześcijańskiej, gdyż dzięki niej tłumaczy się, jak jest
możliwe, że dobry Bóg stworzył świat, w którym jest tyle zła. Jeżeli nie ma pełnego przekonania co do trafności tej koncepcji wśród współczesnych teologów, nie
widać też żadnej innej, która mogłaby aspirować do wyjaśnienia tej metaﬁzycznej
dysproporcji. Ma więc ona nadal istotne znaczenie w metaﬁzyce chrześcijańskiej.
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Jak jednak pokazuje analiza myśli teodycealnej Jana Pawła II, idea grzechu pierworodnego nie odgrywa istotnej roli jako koncepcja egzystencjalna, tzn. jako koncepcja, której celem jest niesienie pocieszenia ludziom w obliczu zła. Nie pojawia
się ona w Salviﬁci doloris i innych tekstach jako odpowiedź na pytanie człowieka
cierpiącego: „Dlaczego cierpię?”. Oczywiście sytuacja ta niezbyt nas dziwi. Odpowiedź dana cierpiącemu, że cierpi dlatego, że tysiące czy dziesiątki tysięcy lat temu
zgrzeszyli pierwsi ludzie, zakrawałaby na ciężki rodzaj ironii. Zakładałaby bowiem
odpowiedzialność zbiorową, która jest dla nas – choć może nie była dla teologów
sprzed stuleci, którzy, żyjąc w społeczeństwie mało zindywidualizowanym, ją stworzyli – najzwyklejszym barbaryzmem. Koncepcja grzechu pierworodnego prowadzi
więc, jeżeli tak się wolno wyrazić, podwójne życie: w metaﬁzycznym wyjaśnieniu
zła jej usługi są wciąż nieocenione, zaś w egzystencjalnym (i duszpasterskim) znaczeniu jest zupełnie bezużyteczna. Problem w tym, że jeżeli nie przydaje się do
wyjaśnienia poszczególnego faktu cierpienia, a służy do wyjaśnienia faktu cierpienia w ogóle, to nie ma, jak się wydaje, a raczej nie powinna mieć żadnego
znaczenia dla metaﬁzyki chrześcijańskiej. Nie spełnia bowiem zupełnie minimalnych wymogów racjonalności teza, że dana teoria doskonale wyjaśnia jakiś fakt
w ogóle, a nie jest zdolna do wyjaśnienia poszczególnych faktów. Fakt w ogóle
bowiem nie istnieje.
Koncepcja Jana Pawła II o cierpieniu ludzkim dla zbawienia świata reprezentuje sobą dość interesujący przypadek myśli teodycealnej, gdyż przedstawia
cierpienie ludzkie w ten sposób, że z punktu widzenia jej twórcy zostaje ono właściwie całkowicie wyjaśnione. Trzeba by przyznać, że jeżeli przyjmie się przesłankę
głoszącą, że cierpienie oﬁarowane Bogu jest narzędziem zbawienia świata, wyjaśnienie cierpienia w zaproponowanej przez papieża wersji jest w zasadzie pełne.
Inna sprawa, że cieniem na jego wywód rzuca się – patrząc z punktu widzenia
innych jego poglądów – założona w nim marginalizacja Oﬁary Chrystusa. Następuje przy tym interesujący zwrot aksjologiczny. Teodycea bywa określana jako
reﬂeksja zmierzająca do usprawiedliwienia Boga. W koncepcji zaprezentowanej
przez papieża role jednak odwracają się o sto osiemdziesiąt stopni. Teraz człowiek, a raczej poszczególni ludzie stają się przedmiotem zainteresowania – teraz
ich należałoby jakoś usprawiedliwić. Papieska teodycea zamienia się zatem w antropodyceę. Ukryte oskarżenie dotyczy braku miłości ludzi do innych ludzi, jeżeli
wciąż nie zdecydowali się na oﬁarowanie swojego cierpienia dla zbawienia świata.
A przecież mogliby w każdej chwili, w warunkach dostępnych każdemu, zrealizować
swoje najwyższe przeznaczenie życiowe w czynie tak podniosłym, jak wybawienie wielu dusz z okowów grzechu, rozpaczy czy nawet otchłani piekielnych. Ów
niespodziewany argument zwrotny jest już, zauważmy, znany teologii chrześcijańskiej we wspomnianej koncepcji grzechu pierworodnego, która przenosi uwagę
z odpowiedzialności Stwórcy na odpowiedzialność człowieka – w jej ramach to
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pierwsi ludzie w ogrodzie edeńskim, a nie Bóg, ściągnęli na świat ogrom cierpienia, w jakim ludzkość tkwi do dzisiaj. Tam człowiek był winien, gdyż ściągnął
na siebie (i nawet cały świat) cierpienie, tu również winien jest człowiek, gdyż
nie chce zmniejszyć cierpienia swoich bliźnich. Kwestia odpowiedzialności Boga
zostaje przesunięta na dalszy plan – na plan tym dalszy, im bardziej uzna się
człowieka za winnego za zło na świecie. W tradycyjnej teologii to Oﬁara Chrystusa, nowego Adama, była kontrapunktem dla grzechu pierworodnego „starego”
Adama. Teraz, wraz z marginalizacją Oﬁary Chrystusa, okazuje się, że los ludzkości leżał i leży – w jakimś dużym, acz bliżej nieokreślonym stopniu – w rękach
samego człowieka. To, co złe, jest w istocie dziełem samego człowieka, a nie Boga.
Jak było na początku, tak i teraz Bóg nie jest niczemu winien – to ludzie ludziom
zawsze gotują „ten los”. Mamy więc tutaj do czynienia z osobliwym myśleniem
religijnym, w którym, tam gdzie w grę wchodzą kwestie wagi najwyższej, mianowicie cierpienie i śmierć, Bóg nie pełni w ogóle decydującej roli – tak jakbyśmy mieli
do czynienia nie z religią, ale z jakimś projektem humanistycznym o nadprzyrodzonym kontekście. (Inna sprawa, że, jak sygnalizowaliśmy wcześniej, zużytkowanie
koncepcji grzechu pierworodnego na potrzeby egzystencjalne jest minimalne, stąd
też i realna perspektywa oskarżenia ludzi za całe zło jest w praktyce również minimalna. W całej swojej anachroniczności koncepcja ta może przysłużyć się jednak
całkiem dobrze koncepcji cierpienia ludzkiego dla zbawienia świata jako swoisty
retoryczny kontrapunkt).
Obydwie koncepcje – grzechu pierworodnego i cierpienia ludzkiego dla zbawienia świata – zakładają zatem, jak widzimy, pewne oddalenie Boga od świata,
akcent na jego transcendencję kosztem obecności i działania w świecie. Dokładniejszej analizie należałoby poddać kwestię, jaka w takim kontekście się nasuwa:
Czy owo oddalenie zakładane w myśli papieskiej nie jest w zasadzie synonimem
ograniczenia mocy Boga, jakie występuje w innych, nieteistycznych teodyceach?
Czy koncepcja Jana Pawła II nie grawituje w rzeczywistości w stronę jakiegoś
niezbyt konsekwentnego, zamazanego deizmu?

Summary
The aim of the article Outline and Consequences of Theodicy of John
Paul II is to present the main ideas of the Polish pope on suﬀering (the moral
evil is not analyzed). In Crossing the Threshold of Hope he accuses theodicy
of judging God himself, of being a kind of Pilate. His main document on the
suﬀering Salviﬁci doloris brings us a variety of answers, including contradictory
ones. For on the one hand the pope declares suﬀering to be a mystery, but on
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the other hand he gives quite clear, ‘not mysterious’ solutions of suﬀering
(a punishment, a trial, an occasion to do good, suﬀering for the salvation
of others). It is surprising to realize that on other occasions he decisively
abolishes the Old Testament’s conviction by saying that suﬀering cannot be
called a punishment. The main idea of Salviﬁci doloris is, however, his view
that human suﬀering can have a redemptive value. The article goes in more
detail about the consequences of this view.
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A TRANSFORMATION IN ISLAMIC THOUGHT:
THE HOUSE OF WISDOM (BAYT AL-HIKMAH)
IN THE CONTEXT OF OCCIDENTALISM
VERSUS ORIENTALISM

One may speak of diﬀerent factors and sources that might have played some
role in the formation of a thought, a philosophy, a culture, and a civilization.
The richness and vividness of all these human products is also assessed according
to the diversity of the sources from which they are nurtured. In this context,
one may talk of an ancient Egyptian, an ancient Greek and a Roman thought
and civilization as well as of a variety of intellectual, cultural and civilizational
components and propensities that might have impacted them. While some of these
inﬂuences took place through the centuries-long interactions between diﬀerent
peoples, the others occurred as a result of the interplays between the conquering
and the conquered nations and civilizations. In this sense, we ﬁnd that the ancient
Egyptian civilization merged into the Greek civilization which in turn coalesced
into the Latin and Islamic civilizations, all of them ﬂowing into the European
civilization as consequence of the process inaugurated by the Renaissance. But
one should note that these successive incorporations are more a reincarnation
of the earlier civilization in the later than the annihilation of the former in the
latter. Therefore, it is indispensible for the survival of any civilization to ﬁnd the
channels of self-enrichment. As one of such channels is the voluntary interaction
with the neighbors, the other is the material and spiritual shocks a civilization
undergoes in the course of time. 1

1 Consult Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri (Grammar of Civilizations), Turkish translation by M. Ali Kılıçbay, Istanbul: İmge Publishing, 2001, pp. 40–67.
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However, there is another way that played a decisive role in the formation
of Islamic thought and civilization: the conscious endeavors to have access to the
intellectual and scientiﬁc achievements of another civilization through translations. As pointed out by the late Turkish historian of thought, Hilmi Ziya Ülken
(1901–74), any substantial intellectual awakening in the history of mankind has
always been preceded by a great translation activity. For instance, the ancient
Greek renaissance followed the Anatolian, Phoenician and Egyptian translations,
the Islamic renaissance arose in the wake of the Greek and Indian translations,
and the Western renaissance came about through the Islamic (Arabic, Turkish,
and Persian), Greek and Hebrew translations. The German renaissance that began in the eighteenth century added new products of the Latin and Anglo-Saxon
world to the old heritage. So this vigorous German translation activity, prepared
by the Enlightenment, gave birth to the creative German thought. If the ancient
Greeks, the Muslim nations, the Renaissance nations, the German romanticism
created anything new and partook of the constant civilizational expansion, this
took place primarily as a result of the very rich preparatory translations and
then of the profound and intrinsic reactions to this cultural and intellectual grafting. 2 This process is well exempliﬁed by the Muslim endeavors to comprehend
the philosophical thought produced mainly if not solely by the ancient Greeks,
and by the impact this thought had on the Islamic culture in both material and
spiritual realms.
As we will discuss soon, philosophy in its strict technical sense seems to be an
alien element introduced into the body of Islamic thought by the external eﬀorts
and motives. But this does not mean that no Islamic thought had existed prior
to the Muslim encounter with the ancient Greek philosophy. From this point of
view, one should well consider the rise and development of Islamic thought.
Though it stemmed primarily from the Qur’ān, the revealed book of Islam,
and the hadı̄th, known as the sayings of the Prophet Muhammad, Islamic thought
assumed a systematic form as a result of the creative amalgamation of the genuinely Muslim achievements and foreign elements. Some Orientalists claim that
even the methodology of jurisprudence (usūl al-ﬁqh) and syllogistic reasoning
(qiyās) are the results of the Jewish and Christian inﬂuence even before the Muslim encounter with the Greek philosophy. 3
However, most of the modern researchers of the Islamic thought hold that
the Muslims from the very beginning of their civilization have progressed step
2 See H. Z. Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Istanbul: Ülken Publishing, 1997,
pp. 15–16.
3 See Muhammad ‘Alı̄ Abū Rayyān, Ta’rı̄kh al-Fikr al-Falsafı̄ fı̄ al-Islām, Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyya, 1976, pp. 19–20.
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by step in search of knowledge. In the early years of Islam, they were engrossed
in the sciences of the Qur’ān and sunna, namely, the practice of the Prophet,
reaching legal rulings by deepening in these sciences and setting forth religious
postulates to defend and justify their positions against their religious and sectarian
adversaries. 4 This process gave rise to the science of dialectical theology and
jurisprudence. As a result of their focusing on the creedal and legal issues, the
methodology of jurisprudence developed. Therefore, one can hardly describe this
intellectual progress as an exclusive result of the alien inﬂuences.
Some of the Muslims in this stage of history searched Greek philosophy by
translating the Greek philosophical lore into Arabic and by studying its problematics and achievements. In the next stage, they tried to harmonize the tradition of
Greek philosophy with the teachings of Islam. 5 Thus, although Islamic philosophy
and the philosophers exercised a deep impact on most of the Islamic disciplines,
one cannot reduce the Islamic thought to Islamic Philosophy in the strict sense
of the term. It would therefore be more in harmony with the historical facts to
regard Islamic Philosophy as one of the major components of Islamic thought,
and not as the whole of it.
Besides the linguistic and religious disciplines, medical science was the only
science to receive a due attention from the Muslims in the early years of Islam.
Since all the people needed a medical treatment and care, this non-religious science
suﬀered no popular antipathy. Though one may consider this attitude to be simply a result of natural need and necessity, we however want to call attention to the
recommendation related as the saying of the Prophet Muhammad: “O servants
of God, try to heal yourselves because God created no disease but that he also
created its cure, except for senility.” 6 In the course of time, the Muslims however
did not shy away from borrowing the intellectual, institutional as well as administrative instruments necessary to their social, political, and economic life. One
such institute was the House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) that paved the way for
systematic thought in the Muslim lands.
That the sources of reference other than the Qur’ān and the sunna came into
play in company with the mental transformation boosted by the House of Wisdom should be taken as a consequence of the process that had been at work from
the very outset. Therefore, one needs to pay a due attention to the intellectual
4 For such a theological-philosophical debate, see Tahir Uluç and Kemal Argon, “Reﬂections on
the Unity/Trinity Polemics in Islamic Philosophy: Yahyā bin ‘Adı̄ and His Maqālah fı̄ al-Tawhı̄d
(Treatise on Unity)”, Journal of Middle Eastern and North African Intellectual and Cultural
Studies, vol. 4, issue 2, Fall 2006, p. 133 and on.
5 Abū Rayyān, Ta’rı̄kh al-Fikr, p. 21.
6 See Abū Qāsim ibn Sa‘id al-Andalusı̄, Tabaqāt al-Umam, Beirut: Imprimerie Catholique,

1912, p. 47.

248
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atmosphere in the Umayyad rule preceding the ‘Abbasid reign. Without going
into much detail, we can make the following remarks on the issue: The Umayyad
period may be viewed from an intellectual and ideological perspective as a period
of gestation in which the Muslim community began to discuss its internal problems aloud – a process that would result in the rise of various Islamic schools
of thoughts. In other words, rudiments of the intellectual currents that would
become full-ﬂetched schools in the subsequent years appeared in the Umayyad
period. This is why all of the classic and modern currents, creedal, legal, or political, have always tended to establish their legitimacy with an unfaltering reference
to this formative phase of Islam. But one should note that the philosophical foundations upon which the dialectical theology as wielded by diﬀerent schools as
means of defending and expressing their respective doctrines and ideologies relied
were laid as early as the late years of the ﬁrst century of Islam. 7
We also observe that the ﬁrst steps of science were also taken in the Umayyad
period, in which the Muslims showed a particular interest in medical sciences.
The biographers and historians of Islamic science draw a special attention to the
studies and activities of Khālid bin Yazı̄d (d. 704) in the ﬁeld of chemistry. 8 The
Muslim community however experienced its fundamental transformation under
the ‘Abbasid rule for the scope of change in this period transcended the political
and territorial expansion of the Empire, characterized by a huge diversity in the
social, religious, and intellectual sources of reference in parallel to the variegation
of ethnic and religious components of the Empire.
This transformation goes as far back as to the early years of the ‘Abbasid rule.
We know that the second ‘Abbasid caliph al-Mansūr (reigned 754–775) adopted
the Sasanid political doctrine, selecting his top functionaries from the former
Sasanid bureaucrats due to the fact that the Persians reached their apogee in
political culture and administrative skills long ago. Since the Persians embraced
and surrendered to Islam, they would serve al-Mansūr and the ‘Abbasid dynasty
faithfully. It seems that al-Mansūr’s successors followed in his footsteps for we
observe a deep and continuing Persian inﬂuence over the ‘Abbasid rule and court
life. For example, we can mention the Barmakı̄ and Nawbakht families that had
a considerable political and intellectual power in the Empire. This strong Persian
inﬂuence persisted until the year 818 when al-Fadl ibn Sahl, the vizier and close
friend of al-Ma’mūn, was assassinated. 9
7 See Khalı̄l Dāwūd Zarou, al-Hayāt al-‘Ilmiyya fı̄ al-Shām, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadı̄dah,
1971, pp. 209–210.
8 Al-Andalusı̄, Tabaqāt al-Umam, pp. 47–48; Ibn Abı̄ Usaybi‘a, ‘Uyūn al-Anbā’ fı̄ Tabaqāt
al-Atibbā’, Beirut: Dār Maktabat al-Hayāh, 1965, p. 161, 171, 175, 176, 177, 179.
9 Dimitri Gutas, “al-Fikr al-Yūnānı̄ wa al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah”, Arabic translation by
Nicola Ziyādah, Beirut, 1998, Ircica 44175.
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The fact that the ‘Abbasid family came to power with the Persian support
earned the Persian subjects a privileged position in the nascent Empire. This
collaboration brought them close to the caliphs and earned their favor. In fact, this
should be taken as something new that would lead to the formation of Islamdom
in the fullest sense of the term. Diﬀerently from the Umayyad period, the Arabs
thus came into contact with the non-Arabs and came under their inﬂuence. This
paved the way for the inﬂux of foreign cultural and intellectual elements into the
Arabic language, leading to the rise of free intellectual movements under the rules
of Hārūn al-Rashı̄d (reigned 752–774) and al-Ma’mūn (reigned 786–808), a period
to be viewed as the Golden Age of Islam or the Islamic Enlightenment. 10
Given the fact that many scientists and scholars of diﬀerent ethnicities and
faiths oﬀered valuable services in particular to the ‘Abbasid rulers, one can assert
that the ‘Abbasids opened their doors not only to the people of Persian oﬀspring
but also to other ethnic as well as religious groups. This is well documented by
the following statement in Tabaqāt al-Umam: “There was a group of Christian
and Sabean scholars who were not known whether Greek or Roman or from other
neighboring peoples.” 11 These people not only oﬀered a practical use in medicine,
but also acted as the messengers and conveyors of their native cultural and intellectual heritage into the growing Islamic civilization. In this context, we can
say that this ethnically and culturally cosmopolitan settings united the Eastern
and Western culture. 12 I want to mention some of the scholars and scientists who
lived in the early years of the ‘Abbasid rule.
Buhtishu’: Being an Assyrian name, it means literally the “servant of Messiah.” It is a generic title that was given to many a scholar in this period. Therefore
it seems impossible to identify the real names of the scholars who were invested
with this title. However, what is of interest to us here is that the holders of this
title came from a foreign religious and cultural background. 13
Yuhanna bin Masawayh: He was born in Jundishapur in the year 777 and
grew up in Baghdad. Such biographers as Ibn Nadı̄m, Qiftı̄, Ibn Abı̄ Usaybi‘a, and
Ibn Juljul enumerate his many books. 14 He is said to be one of the early translators

10 See Abū Rayyān, Ta’rı̄kh al-Fikr, p. 61; Şahin Filiz and Tahir Uluç, “Mawlānā Jalāl al-Dı̄n
Rūmı̄: A Suﬁ Representative of Turkish Urban Religiosity (A Philosophical and Sociological
Inquiry)”, The Islamic Quarterly, vol. 48, Issue 4, Fourth Quarter 2004, p. 68.
11 Al-Andalusı̄, Tabaqāt al-Umam, p. 36.
12 See Ramziya Muhammad al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah al-Baghdādı̄ wa Atharuhū fı̄

al-Harakah al-‘Ilmiyyah”, al-Muarrikh al-‘Arabı̄, Baghdad, vol. 14 (1980), p. 333.

13 Ibn Abı̄ Usaybi‘a, ‘Uyūn al-Anbā, p. 186.
14 See Bahjat Kāmil ‘Abdullatı̄f, “Yuhanna bin Masawayh: Awwalu Raı̄s li-Bayt al-Hikma

al-Baghdādı̄ wa Rāid min Ruwwādi ‘Ilm al-Tashrı̄h wa al-Tibb fı̄ al-Khilāfah al-‘Abbāsiyyah”
(in Bayt al-Hikma al-‘Abbāsiyyah ‘Araqat al-Mādı̄ wa Ru’yat al-Hādir, 2001) vol. II, pp. 7–35.
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in the Islamic period. He served as a royal physician to the ‘Abbasid rulers like
Hārūn al-Rashı̄d, al-Ma’mūn and kept this oﬃce until the reign of al-Mutawakkil.
Hārūn al-Rashı̄d put him in charge of the translation of the ancient works. From
the books attributed to him, he seems to have specialized in medical sciences. 15
Hunayn bin Ishāq: Being a pupil of Yuhanna bin Masawayh, he mastered
the Greek and Arabic languages. He edited and clariﬁed the previously translated books in medical sciences. Having two sons, Ishāq and Dāwūd, he wrote
books in logics and medical sciences. While Ishāq specialized in translation and
mathematical sciences, Dāwūd studied medical sciences. 16
Abū al-Hassan Thābit bin al-Qurrā: Of Sabean origin, Abū al-Hassan
is a polymath scholar and an expert in philosophy. He wrote books on logics,
mathematics, geometry, and astronomy. He is a contemporary of al-Kindı̄ and
Qusta bin Luka. These three are famous in science and philosophy in their age in
the Muslim world.
During the reign of al-Ma’mūn, Thābit bin al-Qurrā carried out solar observations in Baghdad, which he wrote down in a book explaining his views on the
solar year. His son Sinān bin Thābit (d. 942) was also an expert in mathematics,
geometry, and medical sciences. Sinān had a son who was well-versed in medical
sciences. 17 Kātib Chalabı̄ (d. 1656) in his Kashf al-Zunūn underlines the role
Thābit played in the translation activities with some exaggeration as the following:
“Were not for the translations of Thābit bin al-Qurrā, no one could have made
use of the books on wisdom because no one knew Greek. As a matter fact, all
the books that he had not translated remained as such and none could beneﬁt
from them.” 18
At the time when the ‘Abbasids came to power, there had been a strong
tendency to revive the literary and human sciences. The second ‘Abbasid caliph
al-Mansūr took the lead in this revival. He founded new institutes in the new
capital city of Baghdad and acquired many books on mathematics and astronomy
from India. 19
Al-Ma’mūn, who succeeded Hārūn al-Rashı̄d in the year 813, was an intelligent and ambitious caliph. He adopted and backed up the Mutazilite doctrine
that advocated the interpretation and defense of the Islamic principles on ra-

15 Al-Andalusı̄, Tabaqāt al-Umam, p. 36.
16 Al-Andalusı̄, ibid, p. 37.
17 Al-Andalusı̄, ibid, p. 37.
18 Kātib Chalabı̄, Kashf al-Zunūn ‘an Asāmı̄ al-Kutub wa al-Funūn, Istanbul: 1941, vol. II,

p. 1594.
19 Colin A. Ronan, “The Earliest Science in Arabia”, The Cambridge Illustrated History of the
World’s Science, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 204–205.
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tional grounds, just as done by the Greek and Alexandrian philosophers earlier.
Then the Mutazilite discourse elicited a need to translate more Alexandrian and
Greek literature on philosophy. Thus, al-Ma’mūn set up in Baghdad the House
of Wisdom (Bayt al-Hikmah) that functioned mainly as a translation oﬃce, most
of whose staﬀ were Christians. Hārūn acquired most of the manuscripts from the
Byzantine. 20
In fact, the acquisition of books from abroad was a well-established custom
prior to al-Ma’mūn and he thus just continued this custom because we know that
al-Mansūr and Hārūn al-Rashı̄d also had acquired books from abroad and Hārūn
accepted books for tax. 21 Though one may view Hārūn’s interest in the ancient
books as a personal passion, it is however more probable that this is a reﬂection
of the growing Muslim interest in foreign intellectual and cultural products.
Developed as an important cultural and scientiﬁc center after the ‘Abbasids
coming to power, Baghdad and the House of Wisdom with its staﬀ and products
reﬂected the ethnic, religious and cultural diversity of the ‘Abbasid aristocracy and
politics. Baghdad then exhibited a quite cosmopolitan picture, hosting scholars
and medical scientists of all religions and ethnicities. 22
The historical sources that address the rise of science and philosophy in the
Islamic world agreed that rational and positive sciences entered into the Islamic
world through the translations from the Greek, Assyrian, Indian and Pahlawi
sources. Furthermore, the same sources, ranging from al-Fihrist by Ibn al-Nadı̄m
(d. 385/995) to al-Muqad-dima by Ibn Khaldūn (d. 808/1406) acknowledge that
these translations were accomplished mostly by the non-Arab and non-Muslim
scholars. 23 Therefore, the fact that a variety of languages came into play in the
transmission of the Greek philosophy into Arabic seems to be quite normal. Of
the languages that served as a bridge between the Greek and Islamic philosophy, Assyrian is undoubtedly the most important one for it was the medium of
the Greek philosophy prior to Arabic. Nevertheless, it seems diﬃcult to make
an accurate assessment of the precise role the Assyrian language played in the
process of the transmission because most of the Assyrian philosophical literature
got lost. The surviving Assyrian manuscripts are limited to a few treatises on the
Aristotelian logics and almost nothing has come down to us of the Galenic and

20 See Ronan, ibid., p. 204–205.
21 See Hadar Ahmad ‘Atāullāh, Bayt al-Hikmah fı̄ ‘Asr al-‘Abbāsı̄yyı̄n, Cairo: Dār al-Fikr

al-‘Arabı̄, no date, p. 30.

22 See al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah”, p. 317.
23 See George Saliba, “Translation and Translators, Islamic”, Dictionary of the Middle Ages

ed. by Joseph R. Strayer, New York: American Council of Learned Societies, 1989, vol. XII,
pp. 127–133.
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Hippocratic medical literature. Therefore, it is diﬃcult to establish Assyrian’s role
of intermediacy except for few anecdotes. 24
However, the sources of history inform of the existence of a center in the
‘Abbasid period where the ancient works were translated and studied. This center,
which can be well regarded as an oﬃcial and institutional expression of the mental
transformation taking place in the Islamic world, is usually referred to as Bayt
al-Hikmah, i.e., the House of Wisdom. The House of Wisdom therefore begs for an
in-depth survey in connection with the formation of the classic Islamic thought.
For though the early translations focused on the medical works and seemed to
have been largely motivated by practical needs, they however in the subsequent
stages came to introduce their native immaterial culture, namely, philosophy into
the Islamic world. Posterior to these translations, the Muslims began to make
references to diﬀerent sources. The majority began to hold the notion that if one
is sick, he should seek the remedy from the medical sciences, and if one seeks the
sound thinking, he should take recourse to logics. In short, the people came to
realize that religion and religious thought is not the right place to seek the solution
of all sorts of worldly problems. Moreover, the Muslims came into acquaintance
with philosophy whose origin is largely human reason. In doing so, they added
to the body of Islamic thought an important dialectical element versus the pure
religious thought.
The ‘Abbasids set up the House of Wisdom to facilitate the translation and
study of ancient sciences. We have already pointed out that the then Baghdad
had a very cosmopolitan character and was one of the most important cultural
and scientiﬁc centers to which the scholars and physicians of diﬀerent religions
and ethnicities made their way. 25 Some researchers describe the House of Wisdom
in similar terms.
The House of Wisdom was the ﬁrst center of higher education founded in
Baghdad. Next to this school, there was a translation oﬃce and an observatory, three of them forming the complex of the House of Wisdom. Departing
from the various functions of the House of Wisdom, some sources make exaggerated remarks, describing the House of Wisdom as one of the oldest universities
in the world. 26
Some sources credit the honor of establishing the House of Wisdom to Hārūn
al-Rashı̄d. However, it seems impossible to ascertain when and where of Baghdad
the House of Wisdom was founded. As it might be inside the haram of the court,
it might be built outside the court to facilitate the public access, too. The sources
24 Saliba, ibid., p. 129.
25 See al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah”, p. 317.
26 See al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah”, p. 318.
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provide no detailed information on the vicinity of the House of Wisdom. But one
can estimate that the House must have had saloons for scholarly sessions, oﬃces
for the translators and for the other staﬀ. Given the fact that Hunayn bin Ishāq
worked on translation and on the related jobs together with his assistants in the
House, one may assume that there was a school or a similar institute where the
skill of translation was taught. For Ibn Abı̄ Usaybi‘a (d. 668/1270) and some other
historians inform that a number of translators worked in the House, most of them
being Persian. 27
The House of Wisdom reached its peak of development during the reign
of al-Ma’mūn for the movement of translating the scientiﬁc works from diﬀerent languages into Arabic began to bear fruit. Ibn Abı̄ Usaybi‘a relates that
after the Muslim expansion into the Byzantine lands like Ankara and Amuriya,
Hārūn al-Rashı̄d put Yuhanna bin Miskawayh in charge of Khizānah al–Hikmah,
i.e. the Library of Philosophy. 28 In fact, Bayt al-Hikmah and Khizānah al-Hikmah were used interchangeably, a fact showing that Bayt al-Hikmah was initially
a library. 29
The term Bayt al-Hikmah referred to the private houses of learning founded and sponsored by the caliphs and governors. In fact, the Bayt al-Hikmah was
primarily a library where there were scholars and teachers as well as translators, scribes, and bookbinders. Though this institute was set up by al-Mansūr
al-‘Abbāsı̄, it assumed a special character under the reign of al-Ma’mūn, who
entitled Hunayn bin Ishāq to translate into Arabic as many Greek works as possible. 30 Because the functions and activities of the Bayt al-Hikmah increased,
the number of its staﬀ did so. 31 In the reign of al-Ma’mūn, the Bayt al-Hikmah
opened its doors to all scholars who wished to study therein. 32 From this point
of view, the Bayt al-Hikmah can be held to have played the same role as the
Royal Society, founded in 1660, did in the emergence of the modern science and
weltanschauung in seventeenth century England. 33
27 Kamāl al-Samarrāı̄, Mukhtasar Ta’rı̄kh al-Tibb al-‘Arabı̄, Baghdad: Yayınevi yok, 1984,
vol. I, p. 350.
28 “Bayt al-Hikmah”, Mawsū‘ah al-Hadārah al-Islāmiyyah, Cairo: 1426/5, S. 200, pp. 513–515.
29 See Françoise Micheau, “The Scientiﬁc Institutions in the Medieval Near East”, Ecyclopedia
of the History of Arabic Science, ed. by Roshdi Rashed, London: Routledge, 1996, vol. III,
ss. (985–1007), p. 986.
30 Mahmūd Hamdı̄ Zaqzūq, “Bayt al-Hikmah”, al-Mawsū‘ah al-Islāmiyyah al-‘Āmmah, Cairo:
Wizārāt al-Awqāf, 2001, p. 308.
31 See Rafı̄q Jujātı̄, “Bayt al-Hikmah”, al-Mawsū‘ah al-Islāmiyyah, Damascus: 2002, vol. V,
pp. 678–679
32 See al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah”, p. 338.
33 See Steven Shapin, Bilimsel Devrim (The Scientiﬁc Revolution), Turkish translation by

Ayşegül Yurdaçalış, Istanbul: İzdüşümü Publishing, 2000, p. 53.

254
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It is also related that the Bayt al-Hikmah was established by al-Ma’mūn in
Baghdad on the model of the ancient Jundishapur Academy. Its primary mission
was to translate the Greek works in science and philosophy that were brought
from the Byzantine libraries by the delegate sent by al-Ma’mūn. Its director was
Sahl bin Hārūn and its vice director was Sa‘ı̄d bin Hārūn. Banū al-Munajjim was
one of the most famous translators and bookbinders who worked there. 34
This library, founded as described and often referred to as Khizānah al-Hikmah, seems to date back to Hārūn al-Rashı̄d and the Barmakı̄s, who initiated
the translations. For Hārūn al-Rashı̄d, having captured Amuriya and Ankara, put
Yuhanna bin Miskawayh and his assistants in charge of protecting and examining
the precious manuscripts existing there. With the encouragement of the Barmakı̄s,
he also had some Indian books translated into Arabic and Persian. When the size
of the original manuscripts and translations increased, Hārūn al-Rashı̄d felt a need
to keep these works in a special place that would be known later as Khizānah
al-Hikmah. And this name turned to Bayt al-Hikmah in the reign of al-Ma’mūn. 35
So al-Ma’mūn seems to have given a new momentum to the progress of Islamic
thought and culture. 36 And though he was not the founder of the Bayt al-Hikmah,
he boosted the scientiﬁc activities of this institute and opened his private library
to the public use. 37
The view that the Bayt al-Hikmah and the Khizānah al-Hikmah functioned as a library is corroborated by the fact that al-Ma’mūn put Sahl bin Hārūn
in charge of the library of philosophy given by the ruler of Cyprus as a sign
of the peace he made with al-Ma’mūn. 38 The following account of Ibn Nadı̄m
also shows that the Bayt al-Hikmah was initially named “Khizānah al-Hikmah”,
i.e., The Library of Philosophy: “The three collections that the Byzantine Empire
sent from Constantinople to the Khizānah al-Hikmah at the behest of al-Ma’mūn
contained the works of Plato, Aristotle, Hippocrates, Galen, Euclid, and Ptolemy.” 39
Though we cannot precisely date the foundation of the Bayt al-Hikmah, the
movement of opening to the external world and the interest in the ancient cultural
and intellectual works, though halted in the reign of the caliph al-Mahdı̄, gained
a new vigor during the reigns of Hārūn al-Rashı̄d and al-Ma’mūn. 40 So we can
34 D. Sourdel, “Bayt al-Hikma”, Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1960, vol. I, p. 1141.
35 Jujātı̄, “Bayt al-Hikmah”, vol. V, pp. 678–679.
36 D. Sourdel, “Bayt al-Hikma”, p. 1141.
37 Micheau, “The Scientiﬁc Institutions”, p. 986.
38 See “Bayt al-Hikmah”, Mawsū‘ah al-Hadārah al-Islāmiyyah, pp. 513–515.
39 “Bayt al-Hikmah”, Mawsū‘ah al-Hadārah al-Islāmiyyah, pp. 513–515.
40 See ‘Atāullāh, Bayt al-Hikma, p. 29–30.
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say that the Bayt al-Hikmah was set up under the reign of al-Mansūr and reached
its maturity under the rule of Hārūn al-Rashı̄d and al-Ma’mūn. But the period
of al-Ma’mūn and his contributions to the Bayt al-Hikmah deserve a particular
attention. For with al-Ma’mūn, the Bayt al-Hikmah gained an economic freedom
and was no longer dependent upon the generosity and sponsorship of the caliphs
and governors, enjoying its full institutionalization with its staﬀ being put on
a regular salary. 41
The translation activities in the Bayt al-Hikmah can be divided into three
periods:
The ﬁrst period extends from the reign of al-Mansūr to that of Hārūn
al-Rashı̄d, i.e. between the years 136 and 198 after the Hijra. This period is marked by the intensity of the translations from Persian and Indian. However, the
quality of the translations was quite low. Of the most skilled translators of this period are Yahyā bin Bitrı̄q, Jurjis bin Jabrāı̄l, ‘Abdullāh bin Muqaﬀā, Yuhanna bin
Masawayh, Salām al-Abrash, Bāsit bin Matrān, Sālih bin Bahk, Manka al-Hindı̄,
Dahn al-Hindı̄, and Ibrāhı̄m al-Fazarı̄.
The second period covers the time from the reign of al-Ma’mūn to the end
of the third Hijri century, i.e., between the years 198 and 300 after the Hijra.
In this period, translation of the works in a wide range of ﬁelds gained a full
speed, and science progressed. Of the important translators, we can mention Hunayn bin Ishāq, Yahyā bin Batrı̄q, Hajjāj bin Matar, Qusta bin Luka, ‘Abdulması̄h bin Nā‘ima al-Himsı̄, Ishāq bin Hunayn, Thābit bin Qurrā, and Hubash
bin A‘sam.
The third period covers the time between the years 300 and 350 after the
Hijra. The prominent translators of this period are Matta bin Yūnus (d. 300/920),
Sinān bin Thābit (d. 360/974), Yahyā bin ‘Adı̄ (d. 364/974), Abū ‘Uthmān
al-Dimashqı̄, Abū ‘Alı̄ bin Zur‘a (d. 368/978 or 378/988), Hilāl bin Hilāl al-Himsı̄,
and ‘Īsā bin Sahranjat. 42
As a result of the vigorous activities carried out in the Bayt al-Hikmah, most
of the Greek works were translated into Arabic by the turning of the ninth century. 43 In this context, we would like to point out that the translation of the works

41 See ‘Atāullāh, Bayt al-Hikma, p. 203.
42 See Ibn al-Nadı̄m, Abū al-Faraj Muhammad bin Abū Ya‘qūb Ishāq (d. 385/995), al-Fihrist,

pp. 504–507, 586–593; Ibn Abı̄ Usaybi‘a, ‘Uyūn al-Anbā’, pp. 246–255, 257–275; Jamāl al-Dı̄n
Abū al-Hassan ‘Alı̄ bin Yūsuf al-Qiftı̄, Akhbār al-‘Ulamā’ bi-Akhbar al-Hukamā’, Cairo:
1326 H., pp. 173–178; Zahı̄r al-Dı̄n al-Bayhaqı̄, Ta’rı̄khu Hukamā’ al-Islām, Damascus: 1946,
pp. 16–18, 20; Abū Rayyān, Ta’rı̄kh al-Fikr, p. 21, 98–104.
43 For the list of the Greek works translated, see Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin
Rolü, p. 128–167; Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Istanbul: Litera
Publishing, 2004, p. 218–232.
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of the Babylonians and the Indians, who had a profound interest and expertise in
mathematics and philosophy paved the way for the rise of an Islamic institute that
would survive for several centuries. In this age, the Islamic civilization evolved into
a main stream into which the tributaries of other civilizations ﬂowed. Therefore,
one should not underestimate this comprehensive movement centered on the Bayt
al-Hikmah by regarding it as an interest limited to the Greek philosophical works.
On the contrary, philosophy simply received its lot from this overall orientation
though survived longer due to the decisive role it played in the speculative and
religious thought in the following centuries.
Given the diversity of the languages and the sources of translations, one may
ask why the translations of the Greek philosophical works have enjoyed a dominantly frequent reference in the sources of the history of science and philosophy.
One can explain this fact on the diﬀering degrees of appeal and charm the Greek
philosophy and the intellectual products of other cultures possessed. The special
interest the Muslims showed in the works translated from the Greek and their
passionate pursuit of the translations from diﬀerent languages for accessing the
Greek philosophy and the Muslim philosophers’ holding the Greek masters of philosophy in high esteem as their masters –all these demonstrate that the Muslims
considered the Greek thought to be superior and more attractive in rational terms
than the intellectual products of other peoples. So we can conveniently say that
the translations from other languages enjoyed no so much interest as the translations of the Greek works did in the Islamic world. This holds true as far at least
as the references to the Greek philosophy and philosophers in the available classic
works of Islamic philosophy are concerned.
But one should call a special attention to the conditions in the Islamic world
that were conducive to and increased the aspirations to access the scientiﬁc and
philosophical accumulation of the East and the West, opening its door to the
diﬀerent cultural and intellectual currents. So it must be an interesting and crucial
task from the viewpoint of political and religious thought to investigate the reasons
why the tree of philosophy bore fruit in the Muslim soil.
As known to the students of philosophy, the Emperor Justinian closed down
the Platonic Academy in 529. However, the Greek philosophy spread in the East
long ago. 44 While the Byzantines took a negative attitude towards the Greek philosophy, Islam encouraged its believers to think and seek knowledge and wisdom
regardless of its origin, holding the scholars in high esteem. These encouragements
and principles set the stage for the intellectual and scientiﬁc progress spearheaded

44 See Etienne Gilson, Ortaçağda Felsefe (La Philosophie au Moyen-âge), Turkish translation
by Ayşe Meral, Istanbul: Kabalcı Publishing, 2007, p. 341.
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by the Bayt al-Hikmah. Al-Ma’mūn wrote a letter to the Byzantine Emperor
to assist the Muslim scholars with getting the Greek philosophical manuscripts.
Initially refused this request, the Emperor however accepted it later. The caliphs
made similar demands in their agreements with the Byzantine Empire and with
other rulers. Al-Ma’mūn was reported to be so generous to the scholars that he
granted them gold in the weight of the book they translated. This oﬃcial patronage must have played an important role in that the works translated from Greek
and Persian outnumbered the books translated from other languages.
Philosophy seems to have ﬂourished in the Islamic world in some periods
with state support as an expression of the oﬃcial political attitude. But this is
not the case all the time. For, while the translation of the philosophical works
received an oﬃcial support in the reigns of al-Mansūr, who was sympathetic with
the Mutazilite doctrine, as well as under the rule of Hārūn al-Rashı̄d, al-Ma’mūn,
al-Mu‘tasim, and al-Wāthiq, philosophy however did not enjoy the same patronage under the rule of al-Mutawakkil, who made deliberate endeavors to check the
inﬂuence and popularization of the Greek philosophy. Nevertheless, the historical facts show that al-Mutawakkil’s anti-philosophical attitude could not prevent
philosophy from its laying deep roots in the Islamic soils. Therefore, one cannot ground the rise and decline of philosophy in the Islamic world exclusively in
the oﬃcial support or ban. On the contrary, both states of philosophy should be
explained in connection with the transformation in social, political, intellectual,
and religious realms in the Islamic world.
One can notice such transformation in both the popular mind and the oﬃcial
ideology from the early years of the ‘Abbasid rule onwards. Al-Ma’mūn brought
the books to Baghdad which he appropriated during his military expedition to the
Byzantine in the year 830. He also allotted a considerable budget to be spent on
the enrichment of the library. Moreover, he dispatched to the Byzantine a delegate
that consists of Salm, the director of the Bayt al-Hikmah, Ibn al-Bitrı̄q, Hajjāj
bin Matar, and Yuhanna bin Masawayh, requesting the Byzantine Emperor to
send the books the delegate would select from the Byzantine libraries. Acquiring
books from the Byzantine for big amounts of money is not conﬁned to the caliph.
On the contrary, rich and powerful families like the Banū Mūsās acquired books
in the same way, expending big amount of money for this aim. 45

45 See M. M. Abdulmalik al-Ānı̄, “Abnāu Mūsā wa ‘Ilm al-Hiyal” (in Bayt al-Hikma
al-‘Abbāsiyyah ‘Araqat al-Mādı̄ wa Ru’yat al-Hādir, 2001), vol. II, pp. 70–89; Mahmut Kaya,
“Beytülhikme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Istanbul: 1992, vol. VI, pp. 88–90.
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The Dream of al-Ma’mūn and the Vision of Islamic Thought
According to the interpretation of al-Jābirı̄, the translation activities particularly those performed during the reign of al-Ma’mūn are not a neutral and
“innocent” result eﬀected merely by the cultural change. On the contrary, it is
an important part of the general strategy the ‘Abbasids set against the adversary
forces, the major of which was the Persian aristocracy who decided to wage an
ideological war on the ‘Abbasid rule as a result of the failure of its political attack.
Relying on the ideology and popular feeling of commitment to the Household
of the Prophet during the uprising against the Umayyad dynasty, the Persian
aristocracy came to realize that the authority perception of the then Arab Muslim
society rested primarily on ideology, namely, Islamic faith. It was Islam which
alleviated the intertribal wars and checked the interclass conﬂicts or canalized
them into the wars against the external enemies of Islam. Therefore, the Persian
aristocracy decided to concentrate their ﬁght on the power center of the Arab
Empire, namely, on the ideological realm. Its weapon was its religious and cultural
heritage resting mainly on the gnostic thought, which implies the belief in the
existence of a supra-rational source of knowledge. In fact, this is some kind of
divine revelation that does not cease with the ending of the prophets.
Making use of its religious and cultural heritage that derived from the Magian, Mazdakist and Zoroastrian teachings, the Persian aristocracy launched its
far-reaching ideological attack. In doing so, it aimed at undermining and destroying the Arab religion by creating doubt in it, eventually exterminating the Arab
rule and seizing the state. Therefore, the ‘Abbasid dynasty backed the Mutazilite
ideology as part of an intellectual and religious counter-attack. The ‘Abbasids
both upheld the Mutazilite ideology and got translated the scientiﬁc and philosophical works of the Romans who had been the historical adversary of the Persians.
So the dream of al-Ma’mūn 46 was not an ordinary dream, regardless of whether
it is real or ﬁctive. 47
The remarks of al-Jābirı̄, inspired by the dream of al-Ma’mūn, on the Persian thought in particular and on gnostic thoughts in general in the context of
46 When speaking of the start of the translations of the Greek philosophical works, classic Islamic sources cite a dream which al-Ma’mūn had, in which he sees a white-skinned and red-bearded
man sat on his throne, seeing himself standing before him respectfully and asking some questions.
This person is Aristotle. As a result of this dream, which Ibn Nadı̄m claims to be one of the
causes of the translations, al-Ma’mūn brings philosophers from the Byzantine. In this dream,
al-Ma’mūn asks Aristotle what the good is. Aristotle responds that the good is ﬁrst what is in
harmony with reason, and then what is made permissible by Law, and ﬁnally what conforms to
the opinion of the majority of people. See Ibn al-Nadı̄m, Fihrist, pp. 339–340.
47 Muhammad ‘Ābid al-Jābirı̄, Felseﬁ Mirasımız ve Biz (Nahnu wa al-Turāth: Qirāātun
Mu‘āsiratun fı̄ Turāthinā al-Falsaﬁyyah), Turkish translation by Said Aykut, Istanbul: Kitabevi Publishing, 2000, p. 41.
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the translation of the Greek philosophical works are doubtful to stand a serious
critique. First of all, if al-Ma’mūn’s interest in philosophy is taken merely as
a tactical and strategic move to counterbalance the strong Persian cultural sway,
as set forth by al-Jābirı̄, there arise several problems. One of them is concerned
with the character of the philosophy that came to the Islamic world. We know
that this philosophy was not the pure ancient Greek philosophy; 48 rather, it was
a composition of diverse elements such as the Greek, the Egyptian, the Roman,
the Jewish, and the Christian. This lore was saturated with gnostic ideas and
replete with strenuous attempts to harmonize the Greek philosophy with religion
that characterized not only the Islamic philosophy but all the Medieval philosophies as well. To realize that Islamic philosophy had such character, it suﬃces
to look at the Neo-Platonist works that were wrongly ascribed to Aristotle and
deeply inﬂuenced many of the Muslim philosophers. 49 Furthermore, this philosophy reached Baghdad through the route of Alexandria, Antakya, and Harran, as
noted by al-Fārābı̄. 50
Given that al-Jābirı̄ lays a repeated emphasis upon Ibn Rushd’s criticism of
the earlier Muslim philosophers’ misconception and misrepresentation of Aristotle,
one may ask which philosophy al-Ma’mūn aimed at co-opting. As a matter of fact,
one may explain this interpretation of al-Jābirı̄ on the basis of his attitude towards
the mystical epistemology. For example, he notes that the Easterners (al-mashriqiyyūn) are such philosophers as Balkhı̄ (d. 321/933), Āmirı̄ (d. 381/991) and
Ibn Sı̄nā (d. 428/1037) who were under the inﬂuence of the Harran Academy as
the Westerners are the Peripatetic and Assyrian philosophers such as Abū Bishr
Matta, Yahyā bin ‘Adı̄, and al-Sijistānı̄. For al-Jābirı̄, the former’s philosophical
formation was characterized by the beliefs of the Sabeans who were educated in
the Harran Academy, steeped in esoteric sciences, and believed in the divinity of
celestial bodies as well as by the Persian nationalism and mystical beliefs. 51
As regards the dream of al-Ma’mūn that reveals his passion for the Greek
philosophy, we do agree with al-Jābirı̄ that al-Ma’mūn might have sought a rational footing for his religio-political ideology, or more accurately to uphold his own
Mutazilite interpretation of Islam. For the problem of evil and good occurring in
the dream is presented in such a way to support the Mutazilite doctrine. However,
48 See Fahrettin Olguner, Türk İslam Düşüncesi Üzerine, Istanbul: Ötüken Publishing, 2001,
pp. 132–145.
49 Abruqlas, “al-Khayr al-Mahd” (in ‘Abdurrahmān Badawı̄, al-Aﬂātūniyyah al-Muhdathah
‘inda al-‘Arab, Kuwait: Wakālah al-Matbū‘āt, 1977, pp. 1–33; Kitābu Athālūjyā al-Mānsūb ilā
Āristātālı̄s, ed. by Fr. Dieterici, Leipzig: J. C. Heinrichs’sche Buchhandlung, 1882.
50 See al-Fārabı̄, ‘Uyūn al-Masāil, Beirut: 1965, pp. 604–5; Kāmran Fānı̄, “Jāmi‘ah Bāz ve
Jāmi‘ah Bastah”, Tehran: Nashr-e Dānesh, 1360 (Hijri solar), vol. II/1, p. 18–29.
51 Al-Jābirı̄, Felseﬁ Mirasımız ve Biz, pp. 165–167.
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we tend to regard it as more the eﬀect of the Greek philosophy than the cause
of its translation. For the Greek philosophy must have been at least partially
accessible to al-Ma’mūn so that he could make Aristotle speak in his vision.
The point that deserves the primary attention in this vision is, we think,
not al-Ma’mūn’s reaching a conclusion that conforms to the Mutazilite doctrine
by giving reason priority over religion, but the person whom al-Ma’mūn took
as authority and arbitrator, i.e., Aristotle, who is a non-Muslim. This vision is
thus more appropriate to be taken as an eﬀect or consequence of the translation
movement, as opposed to Ibn al-Nadı̄m who tends to view it as the very cause. 52
A cursory look at the historical background of the translation activities will show
that the Muslims were acquainted, at least, with the logics of Aristotle in the
period of al-Mansūr that precedes that of al-Ma’mūn through Ibn al-Muqaﬀā’s
translation of the Organon by Aristotle. 53 In conclusion, this vision suggests that
reason in the broader and philosophy in the narrower sense acquired legitimacy
in a larger scale. Therefore, we prefer to view the dream of al-Ma’mūn as the
reﬂection of the mental transformation in the Muslim world.
We ﬁnd that the works al-Ma’mūn had translated concentrate on theology,
ethics, and psychology. 54 But this does not mean that the translations during
his rule were conﬁned to these ﬁelds. 55 One should add that the oppressions and
persecutions perpetrated by al-Ma’mūn and his governors, known as “al-mihna”
in the history of Islam, are not directed at the Persian elements, but rather at
the representatives of the literalist interpretation of Islam like Ahmad bin Hanbal
(d. 241/855). 56 It seems therefore more reasonable to take al-Ma’mūn’s interest in
philosophy and his having the Greek philosophical works translated into Arabic
as an essential part of his religio-political strategy of supporting the rationalist
Mutazilite doctrine. Though his initiative to collect and translate the philosophical
books is possible to take as intended to support the Mutazilite doctrine, this
approach nonetheless fails to encompass the whole consequences of this enterprise.
For the philosophical method that developed as a result of the translations does
not overlap with the theological method; on the contrary, the philosophers scorned
the theologians for the latter fell back on dialectics, and not on demonstration, in
its quest for truth. 57
52 Cf. Ibn al-Nadı̄m, al-Fihrist, p. 340.
53 See Ibn Sa‘ı̄d, Tabaqāt al-Umam, p. 49.
54 See ‘Abdulhalı̄m Mahmūd, al-Tafkı̄r al-Falsafı̄ fı̄ al-Islām, Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānı̄,

pp. 281–282.

55 See Ibn Sa‘ı̄d, Tabaqāt al-Umam, p. 50–51
56 See Talat Koçyiğit, Hadisçiler ve Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Ankara: Türkiye

Diyanet Vakfı, 1989, pp. 192–206.

57 See İsmail Taş, Ebu Süleyman es-Sicistani ve Felsefesi, Konya: Kömen, 2006, pp. 180–185.
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In this context, one may raise the following questions: Were the activities
in the Bayt al-Hikmah carried on according to a plan? Did its staﬀ specialize in
certain disciplines? To what extent do such accounts, or more accurately, interpretations conform to the reality, as those describing the Bayt al-Hikmah as not
a translation oﬃce, but rather as a big complex, where copyists and bookbinders
also worked, and from which the copied works were systematically distributed to
the other cities of the Islamic world? 58 It seems diﬃcult to answer these questions
on the grounds of the available historical data. But our primary concern is, rather than to ﬁnd answers to these questions, to investigate the function of this
institute in terms of revealing and expressing the mental transformation of the
Muslims as well as to discover what the role it played between the eighth and
tenth centuries means for the Islamic thought vis-à-vis the Western counterpart
in the present age.
As regards this issue, we can note that the Muslims tended to conceive of
the Greek heritage purely as intellectual eﬀorts and products. Therefore, they
paid an exclusive attention to the scientiﬁc and intellectual part of the Greek
heritage, totally ignoring its religious aspects for they regarded it as either of
heathen character or deprived of divine origin. This is why the Greek mythology,
theogony, and tragedies caught no attention of the Muslims. 59
In order to grasp how the Islamic intellectual movements emerged in eighth
century Baghdad and spread all over the Muslim lands, one needs to delve deeper
into the various currents that clashed in this city at that time. The cultural
and intellectual vivacity of the tenth and eleventh centuries against which such
luminaries of Islamic Philosophy as Zakariyyā al-Rāzı̄ (d. 323/925), al-Fārābı̄
(d. 339/950), and Ibn Sı̄nā (d. 428/1037) were raised coincided with the period
in which the currents of diﬀerent origins confronted and merged. The richness
of the Islamic civilization in philosophy and sciences, the power of searching and
discovering, and freedom of thought –all these came true thanks to this interaction.
The strength of Islamic civilization lies in its very capacity to synthesize these
opposite elements into a new ediﬁce.
A philosophy of religion that appeared as a result of the theological thinking
over the Qur’ān, and the Indian inﬂuences that hailed through Iran, and ﬁnally
the Greek inﬂuences that made their way through the Assyrian translations –all
of these confronted and collided to give birth to the indigenous character and
personal nature of the Islamic thought. 60 The Muslims immensely beneﬁted from

58 See al-Atrāqchı̄, “Bayt al-Hikmah”, pp. 329–30.
59 Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, p. 234.
60 Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, p. 88.
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the transmission of foreign cultures. As a result of the translations, there appeared
a new intellectual movement in a variety of ﬁelds. With the inﬂuence of the Greek
logics, the principles of Arabic grammar were laid down. In the same vein, the
methodology of jurisprudence and dialectic theology made an extensive use of the
Greek logics. Al-Jāhiz (d. 256/869), the great master of the Arabic belles lettres,
is one of the Muslim authors who were greatly inﬂuenced by the Greek logics.
The foreign inﬂuence however is most conspicuous in the dialectical theology and
Islamic philosophy. 61
The scientiﬁc movement that ﬁrst appeared in Baghdad spread over several
centers. One can draw the route of this spread in two major lines:
1. Turkish madrassahs extending from the Chinese Turkestan to Anatolia and
Egypt.
2. Arab and Berber madrassahs extending from Egypt to Andalusia through
Sicily and Morocco. 62
After all, one should keep in mind that the Bayt al-Hikmah was an intellectual
formation that revolved around the court. So though one can hardly conﬁrm the
statements that describe the Bayt al-Hikmah as an institute, a complex, a madrassah, an academy, a university 63 and as a center wherefrom the ancient thoughts
were disseminated to diﬀerent regions of the Islamic world, it is certain that the
Bayt al-Hikmah played a leading role in the transformation of the Islamic thought
in a certain age. One should add that the Bayt al-Hikmah, besides its primary
function as a translation oﬃce and a library, is important as an objectiﬁcation
and embodiment of the Muslim world’s opening itself to the external world. Such
factors as the mental change in the ruling elite and in its attitude towards the
subjects as well as the growing Muslim capacity to establish relations with diﬀerent cultures did play a role in this self-opening. In fact, the political authority
built such libraries to raise the level of public education and help knowledge and
learning spread among the larger sections of society. 64 In conclusion, one can state
that another of the ﬁelds in which the Bayt al-Hikmah contributed to the Islamic
world is that of learning and education.
Given the fact that before the foundation of the Bayt al-Hikmah, the education in the Islamic world had been restricted to religious disciplines and carried
on in sessions and circles in the mosques, 65 namely, in an informal manner, the
61 Abū Rayyān, Ta’rı̄kh al-Fikr, pp. 111–12.
62 Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, pp. 167-68.
63 See Ahmad Amı̄n, Duhā al-Islām, Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1936, vol. 2, p. 64; ‘Atāullāh, Bayt

al-Hikma, pp. 29–30.
64 See Kaya, “Beytülhikme”.

65 See ‘Atāullāh, Bayt al-Hikmah, pp. 91–98.
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importance of the Bayt al-Hikmah to the Islamic world in that it secured the
study of non-religious sciences in a universal and liberal atmosphere will be better appreciated.

The Bayt al-Hikmah in the Context of Occidentalism
versus Orientalism
Discussion of the whole range of the senses of the terms “orientalism” and
“occidentalism” is beyond the scope of this study. 66 So let it suﬃce to note that
by orientalism we mean regarding the East as an object and ﬁeld of research and
by occidentalism we designate viewing the West as an object and ﬁeld of survey,
no matter this research has political, scientiﬁc or ideological character. One may
however ask why the terms “East” and “West” are used, and not “North” and
“South”. In response to this question, one may say that if the present conceptualization and debate revolved around the continent of America as a newly discovered
land, the terms “North” and “South” also would be relevant to characterize some
phenomena that take place in America. Therefore, it is clear that the West in this
context is employed to refer to the European and the Eurocentric while the East
refers primarily to the Middle East, namely, the Islamic world, and secondarily,
to the Far East.
The usage of the East and the West in this sense is quite new. Though one
used to speak of civilizations in geographical terms like the Egyptian civilization or
the Chinese civilization or in racial terms like the Greek, Persian and Sumerian
civilizations, as a result of the paradigmatic change that came in the wake of
the French Revolution, the Enlightenment and the Industrial Revolution, the
cultures and civilizations of the world have been reduced to the dichotomy of the
West and the East. Of course one may in this context speak of the existence of
a mentality that presents itself as the progressed Western culture and label the
rest of the world as the backward, primitive, and third world by virtue of its
scientiﬁc, technological, military, and political power.
However, as noted above, the matter who has coined these terms for what
sense concerns us here only secondarily. What is of primary interest to us is this:
One may talk of diﬀerent civilizations and their interactions in the world history.
This interaction is well exempliﬁed by the Islamic thought that embodied the

66 For the terminological senses of orientalism and occidentalism, see Hilmi Yavuz, “Oryantalizm Üzerine Bir Giriş Denemesi”, Marife, 2002, no. 3, pp. 53–63.
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unity of the East and the West in a certain period of time that preceded the
present categorization of the West and the East.
When determining the Muslim stance vis-à-vis the Western civilization, a modern Muslim intellectual should reconsider the Islamic past and particularly the
interactions of the Islamic civilization with other civilizations that we have termed
mental transformation, which reached its peak ﬁrst in the Bayt al-Hikmah. The
exchange of thoughts, cultures and human products of every sort is inevitable and
indispensable. 67 Therefore, it is meaningless to have fears about such intellectual
and cultural interactions, as shown by the past experiences. In this context, we
would like to mention two of such experiences. The ﬁrst is the issue that we have
been trying to deal with, namely, the attitude which the Islamic world took up
during its encounter with the Indian and Persian thoughts and with the Greek
philosophy. Being quite positive, this attitude proves the capacity of the Islamic
world to absorb and synthesize a plethora of foreign intellectual and cultural elements despite the internal reactions. 68 The second is the entrance of the Greek
Islamic Philosophy through Andalus back into the West, namely, into Europe in
spite of the reactions, preparing the Renaissance. 69
The point is that neither party relinquished its religion, nor did it lose its
identity, though both experienced deep anxieties during the transformation process. In clearer terms, neither the Muslims converted themselves into another
religion as a result of the philosophical thought that revolved around the Bayt
al-Hikmah and swept through the whole Islamic world, nor did the Christians
adopt Islam though they were deeply inﬂuenced by the Greek Islamic philosophy.
On the contrary, one may speak of an opposite phenomenon: Both of the Islamic
and Christian worlds gained a lot from their respective process.
This issue today stands as a more serious problem before Turkey, which is
a natural and historical part of the Islamic world. With the proclamation of the
Tanzimat Edict in the year 1839, we, the Turks, have oﬃcially been adopting the
rising Western values this way or another, as put by Fahrettin Olguner: “Today
Turkish nation has come from the Islamic civilization and stands before the Western civilization. Therefore, while some say “the only standard of the right, the
good, and the beautiful is the Western criteria”, some others say “let all the windows be shut to the West.” It is a fact that these two views are presently clashing

67 Fahrettin Olguner, “Türk Düşüncesinin Dünü Yarını” Türk Yurdu (Türk Düşünce Hayatı
Özel Sayısı), April 1991, pp. 20–25.
68 For the debates revolving around logics and linguistics but involving some ideological elements, see İsmail Taş, Ebu Süleymen es Sicistani ve Felsefesi, pp. 53–81.
69 For a detailed information about the inﬂuence of Islam on the Western world, consult
Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri.
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and alternatively (and most of the times the former one) play the dominant role in
the administration of the country. But one should not view them as a threat. On
the contrary, they should be seen as healthy struggles that contribute to viewing
the matters from diﬀerent perspectives in a country that advances in a slow but
safe pace. For the currents of thought that have no alternative do not give oﬀ
light continuously.” 70
In determining their stand vis-à-vis the Western civilization, Turkish intelligentsia should reconsider Turkish history and especially the Turks’ entrance
into the Islamic civilization as well as their position in it. Exchange of thoughts,
cultures and human products of every sort is inevitable and indispensable. It is
natural that man in his value judgments is under the inﬂuence of the near and
far environment just as he is in his epistemological judgments. 71
We, modern Muslim intellectuals, should take a careful, coherent and realistic
approach to the studies of the West, i.e., the occidental studies. In other words, we
need to explain the rationale of occidental studies. What intellectual and political
needs and necessities do require the occidental studies? What kind of mental
relationship do the occidental studies have with the oriental counterparts? Should
they have such a relationship? Is the motto “We should launch the occidental
studies?” enough to launch them? To have a sound idea of the occidental studies
or to establish a sound relationship between the Islamic thought and the occidental
studies seem to depend on how we will answer these questions.
Let’s revisit the issue of the explanation. What are the underlining reasons
for the occidental studies? For instance, are they like the anthropological surveys
conducted by the anthropologists to satisfy their sense of curiosity about the
aborigines? 72 I think that nobody means such a survey by this term. Furthermore,
we do not observe an Eastern researcher makes an anthropological inquiry into
a Western village or into a rural phenomenon or problem in the West, nor does
any Easterner study London or Paris as a subject of urban anthropology.
If the occidental studies are not motivated by such an intention, so are they
prompted by the intention and necessity to be an alternative to the West, as
articulated by Karlığa?: “Nowadays in which we are about to step into the Information Age, the Muslim world, which is the only civilization in terms of having
the intellectual potential to be alternative to the Western civilization, becoming
the second greatest power with its two billion population, must train experts who
will study in this ﬁeld and must found well-equipped institutes for this objective.
70 Olguner, “Türk Düşüncesinin Dünü Yarını”, pp. 20–25.
71 Olguner, ibid.
72 See Bronislaw Malinovski, İlkel Toplum (Myth in Primitive Society), Turkish translation by
Hüseyin Portakal, Ankara: Öteki Publishing, 1998.
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Just as the Western world established and developed the discipline of oriental
studies, there is a great need to establish a similar discipline of the occidental
studies in the Islamic world. This project will help our system of thought get rid
of the Eurocentric worldview and focus on its own center and thus set the stage
for the spread of a universal and pluralistic worldview.” 73
Though I do share these views with all my sincerity, I think they only appear
as an ideal to a sound Eastern mind and do not explain the underlying reason
for the occidental studies. For they reﬂect the popular defensive thesis that the
Muslim world can produce an alternative to the Western civilization, rather than
should understand and reproduce the shared values of mankind that ﬂourished in
the West. In his following words, Karlığa expresses the underlying reasons for the
occidental studies in a way that corroborates our view: “Besides, these [occidental]
studies may preclude the schematic application to the whole world of such concepts as the Medieval, the Renaissance, humanism, the Reformation, modernity,
the Enlightenment, secularism etc. that are produced by the Eurocentric worldview and thus are relevant [only] to the Western history, thought, civilization,
and culture. For every culture produces its own model in its special historical and
cultural matrix. Thus, as it is possible to view the age that is dark with respect to
the Western world as the classic age with regard to the Islamic world, the period
that is referred to as modern for the West may well be viewed not as modern
for the Islamic world. Accordingly, the irrelevance and wrongness of the notion of
Westernization that not only has for two centuries been exercising its hegemony
over every sphere of life, from the way we eat and drink to the way we walk, from
the way we dress to our social behavior, from our way of living to the way of our
internal decoration of our houses and to our urban architecture, and from our
self-perception to our perception of others, but also keeps us under a pressure in
a challenging way.” 74
Identifying the reason for the occidental studies as disclosing the irrelevance
of the Western concepts and historical stages and as establishing the wrongness
of the ideas imposed by Westernists makes one doubt it is worth undertaking
such a painful task. However, I am tempted to ask whether we will take the same
position if one adds such European achievements as democracy, human rights, freedom, abolition of slavery, equality, social state and the like to the notions labeled
as Eurocentric. In addition, are the notions described as Eurocentric not the very
criteria of the division of the East and the West? So we should regard them like
Karlığa as in his following remarks: “One should not allow for the fragmentation

73 Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, p. 33.
74 Karlığa, ibid., p. 34.
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of such common values of humanity as science and thought due to the so-called
division of the Western and Eastern, the Northern and the Southern; on the
contrary, one should adopt an attitude that retains the universality, continuity
and integrity of these concepts.” 75
It is therefore impossible to disagree with Ülken on his following words: “We
cannot say “Let’s get techniques from the West but remain Eastern in our ethics
and law.” Neither can we say “Let’s get techniques and science from the international market of thought but let our arts and philosophy be national.” For there
is no such international market. There is only a level of nations which have modern and shared activities. To attain to that level, we need creativity in arts, law,
ethics, philosophy, and science. A nation deprived of creativity in these values
can achieve no result by borrowing artistic patterns, legal forms, and philosophical works from the international market. For it is the worldview and mentality
that produces them, securing the creativity and productivity of that superior culture. It is impossible to step into the modern culture without attaining a holistic
worldview and without obtaining that mentality.” 76
So, as the Muslim intelligentsia, we need to ask how well we know the Western
civilization without predicating positive or negative values of it. Have we studied
the Western civilization, which has for two centuries preoccupied our minds, in
a realistic, objective, and sincere way? Or is it possible to study it in such a way?
Without the completion of this process, how accurate will be our judgments on
the Western culture and civilization? In the period between the eighth and ninth
centuries, the Islamic world accomplished a profound and comprehensive cultural
and intellectual interaction with the Western world. However, the present situation
seems quite diﬀerent and more complex. For the deeper and more complicated
interaction grows, the heavier and harder the work of translation becomes. So we
can assert that we should undertake now a task that is more challenging than that
which the translators of the Greek philosophy and the forerunners of the Western
Renaissance undertook in the past. For, as put by Ülken, they had to know only
the Greeks through the Muslim philosophers, whereas we have to know both
them and the ones who came after them. So the problem will get never resolved
by leaving all these painful paths and just translating the mature works of the
recent period. 77
So we need a serious and holistic orientation towards the West. We do possess
the historical experiences that are necessary to this task. This requires bothering

75 Karlığa, ibid., p. 34.
76 H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Istanbul: Ülken Publishing, 1994, p. 23.
77 See Ülken, ibid., pp. 17–18.
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oneself neither with the orientalist agenda and discourse nor with the status in
which the Westerners situate the others. On the contrary, this requires having in
the millennium the vision which al-Ma’mūn had in the ninth century.

Summary
The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) was built ﬁrst as a library where
the books on the sciences of the Ancients were kept. Under the sponsorship of
the Caliph Al-Ma’mūn (813–833), it developed into a scientiﬁc institute where
the books on Ancient Greek philosophy were translated into Arabic. The Caliph acquired many Greek manuscripts and generously supported the translation activities in the House. By the end of the century, Arabic translation
of the major works of the Greek philosophy and science had been completed.
Thus, the Caliph and his House paved the way for the rise and ﬂourish of
Islamic philosophy and science.
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Françoise Micheau, “The Scientiﬁc Institutions in the Medieval Near East”, Ecyclopedia
of the History of Arabic Science, ed. by Roshdi Rashed, London: Routledge, 1996,
vol. III.
George Saliba, “Translation and Translators, Islamic”, Dictionary of the Middle Ages ed.
by Joseph R. Strayer, New York: American Council of Learned Societies, 1989,
vol. XII.
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İsmail Taş, Ebu Süleyman es-Sicistani ve Felsefesi, Konya: Kömen, 2006.
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al-Harakah al-‘Ilmiyyah”, al-Muarrikh al-‘Arabı̄, Baghdad, vol. 14 (1980).
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See Hadar Ahmad ‘Atāullāh, Bayt al-Hikmah fı̄ ‘Asr al-‘Abbāsı̄yyı̄n, Cairo: Dār al-Fikr
al-‘Arabı̄, no date.
Steven Shapin, Bilimsel Devrim (The Scientiﬁc Revolution), Turkish translation by
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LA RENCONTRE PHILOSOPHIQUE
DANS LE JARDIN GREC

« En Grèce il n’y avait pas de jardin » est une assertion bien connue. On la
trouve dans la majorité des histoires de jardins écrites par diﬀérents spécialistes.
Cela vient du fait que l’on associe les Grecs à la naissance de l’agora, lieu central de
la ville où les citoyens se réunissent pour parler. Elle est employée communément
par opposition aux jardins « orientaux » et « romains » qui évidemment dominent dans les sources. Pourtant Homère donne une description d’un jardin des
Phéaciens et de Laërte, la mythologie parle de jardin des Hespérides, et d’Adonis
nous connaissons le jardin d’Epicure...
Toutes les civilisations ont élaboré et développé des formes diﬀérentes de jardins selon leurs préoccupations. Tous ces jardins, créés dans des cités du monde
entier à des époques et dans des conditions très contrastées, reﬂètent de façon
ﬁdèle l’image de l’esprit de la société. Esprit qui exprime le sentiment et la pensée
sur Dieu, sur le monde et sur la culture. Le jardin est toujours l’expression de
la mémoire, de la tradition et de l’engagement pour le futur. Le jardin est un
élément d’architecture et l’architecture est toujours un reﬂet de l’ordre qui règne
à un moment précis. Cet ordre a sa résonance dans la mentalité des gens. Par sa
coexistence avec le temps et sa situation à la fois dans l’architecture de la ville et
dans la nature paysagée, il jette une passerelle entre elles, dessinant et interrompant leurs limites. Nous devons parler du jardin grec comme d’un phénomène,
bien entendu diﬀérent du jardin romain, du jardin moderne mais présent dès
l’Antiquité grecque. Ce qui est caractéristique du jardin, c’est qu’il se situe au
début de la formation de la « culture ». Les recherches, et ensuite la découverte
de sa signiﬁcation sont le résultat de la séparation entre la dimension culturelle
et la dimension naturelle. La dimension culturelle en se distinguant de celle de la
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nature, ne s’en sépare pourtant pas. Le rôle du jardin souligne cette séparation,
qui, en même temps, conjugue deux sphères opposées. Pour survivre dans un environnement hostile l’homme se trouve obligé de créer le jardin. Il est nécessaire de
récolter pour vivre mais aussi de vivre pour récolter et le jardin est indispensable à cet acte. Certains peuvent associer les jardins au concept de clôture. Le
jardin comme un lieu séparé, exclu du reste, ordinairement clos. Le mot jardin
exprime la fascination qu’exercent les choses secrètes et la promesse d’ouverture
que suggère l’inconnu. La simple masse des matériaux, des sources épigraphiques
et archéologiques a quelquefois menacé d’éclipser la question de base. Au cours
des dernières années, la discussion critique des principes et des concepts a progressé autour de la philosophie antique, éclairant un problème central dans l’étude
de l’Antiquité et dans l’histoire du genre humain. Néanmoins il y a encore, dans
l’étude de ce qu’on appelle les histoires de jardin grec, des clichés et des préjugés
qui doivent êtres récusés, puisqu’ils conduisent à des demi-vérités, voire à une
absolue méprise.
Demandons-nous au départ : qu’est ce que le Jardin ? Si on pose cette question et si nous nous proposons de produire un discours pour y répondre, d’emblée
celui-ci s’eﬀondre à peine l’avons-nous entamé. Nous nous rendons compte que
nous ne savons plus trop que dire, l’objet même qui était en question paraı̂t
se dérober. C’est à cette situation bizarre que nous allons devoir nous aﬀronter, au double phénomène de jardin philologique et philosophique qui prend son
origine à l’époque antique grecque. Il nous faut souligner que, premièrement, le
jardin n’est pas un objet au sens usuel que le mot possède dans le dictionnaire et l’encyclopédie – étant absent dans les dictionnaires de la philosophie, et
deuxièmement le langage est mis en échec devant l’exigence d’avoir à en parler.
Nous sommes souvent contraints de parler de ce dont nous ne savons pas comment parler. Néanmoins nous allons demander à être guidés dans les jardins, les
forêts et les champs d’écriture en souhaitant comprendre son énigme, énigme philologique et philosophique à la fois. L’histoire d’un objet est toujours liée le plus
étroitement à la représentation que nous nous en faisons. Conformément à cette
représentation il est déjà déterminé, ce qu’on considère comme important et intentionnel à ce sujet. Nous rappelons que le jardin est lié au concept de clôture,
que le jardin c’est l’expression de la mémoire, un reﬂet de l’ordre qui règne, qui se
place au début de la formation de la « culture », qui jette une passerelle entre la
« nature » et la « culture », qui est la séparation et en même temps conjugue deux
sphères opposées, sachant neanmois que le mot « culture » est un mot d’orygine
latin et n’a pas d’equivalent semantique en grec ancien. Le problème c’est de savoir
comment se mettre à traiter un sujet, dont le nom est bien connu, quand on sait
approximativement ce qu’il est ? La méthode de travail nous demande d’abord
de nous éloigner de la déﬁnition commune de ce sujet. Après avoir atteint une
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distance suﬃsante, essayer de décrire diﬀéremment, en utilisant les « mots » et
les « choses » qui viennent des champs éloignés de notre sujet. Aﬁn d’en dégager
la charge historique, celle qui inéluctablement nous cache l’essence du sujet, il
faut que nous oubliions l’histoire du jardin pour parvenir à son origine ! Nous
allons seulement mentionner l’importance de la réception dans les recherches sur
le jardin, car pour raisonner les problèmes de critique du texte il est nécessaire de
disposer du savoir non seulement sur les « mots » mais aussi sur les « choses ». Le
jardin n’était jamais considéré comme un simple jardin, mais comme le témoignage
de quelque chose d’autre, comme le siège de la nature apprivoisée. Le langage grec
exprime la contradiction selon laquelle une chose est à la fois elle-même et autre
chose identique et non identique. L’un est le tout, tout est dans l’un.
L’environnement habité par les dieux, des lieux de naissances divines et des
mariages sacrés nous amènent à la typologie du jardin: jardins des dieux, jardins
des citoyens, jardins des philosophes, jardins poétiques, jardins d’amour, jardins
d’écriture, jardins funèbres... Tous ces jardins viennent d’une conception de la vie,
d’un ancrage dans la vie. En visitant tous ces jardins, nous devions nous pencher
sur leurs racines, pour y trouver leur sens exact et pas seulement une proliférations
des idées enfermées dans un cadre quelconque de muraille. Pour ces recherches,
il a fallu revenir à l’origine du jardin. Avant la pratique de quelque chose il en
faut trouver son idée. L’idée de jardin a commencé avec Homère, à cette époque
il avait son idée précise et sa notion précise, voir le vocabulaire. Bien entendu les
jardins de l’époque homérique n’étaient pas semblables aux réalisations tardives
qui s’approchaient des réalisations contemporaines. Néanmoins nous y trouvons
une situation ﬂagrante, les Grecs de l’époque homérique ont inventé une forme de
jardin, ils ont inﬂuencé d’autres formes de jardins.
Pour comprendre la signiﬁcation du jardin et son rôle chez les Grecs, il était
nécessaire de parvenir à son origine. Si la notion du jardin doit être établie non
de façon arbitraire, mais philologique, alors un commentaire de ce genre devient
une « philologie ». On pourra admettre qu’à l’égard du jardin, la seule possibilité de procéder, c’est de rechercher et de comparer ce qui était nommé jardin
dans la littérature grecque. Nous rappelons que les textes que nous possédons
ne représentent guère qu’un fragment parcellaire d’écriture antique. Une grande
question qui surgit à chaque moment du travail est : quel est le rapport de la
partie sauvée à la masse des œuvres qui a été perdue ? A cette question a essayé
de répondre « la critique du texte antique » qui poursuit les traces de l’œuvre
jusqu’à nous, pour restituer sa forme la plus authentique, c’est-à-dire établie par
son auteur. La critique du texte est à côté de l’interprétation un des principaux
aspects de la philologie antique. La tentation de parvenir au texte original, après
avoir éliminé plusieurs diﬀérentes versions, c’est le devoir du philologue. Souvent
sa volonté « d’objectiver » l’œuvre l’éloigne de la « vie » du texte, qui est arrivé
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jusqu’à nous grâce à sa « réception » toujours nouée dans les préjugés idéologiques
du passé. C’est dans cette « vie » que nous avons voulu replacer le jardin grec.
Replacer et non déplacer !
Nous souhaitons nous projeter dans l’espace du jardin et explorer des notions de vocabulaire grec ancien : κ¨ποc, lειµών, lσοc, τόποc, οικία, περίβοlοc,
παράδειδοc, ªθοc. L’enquête philologique met à jour des jardins de toutes sortes :
ceux de la géographie mythique comme : le jardin d’amour, le jardin paradisiaque et utopique, le jardin homérique, et ceux de la géographie réelle, comme les
jardins d’Athènes, associés à Platon, Aristote, Epicure et d’autres philosophes.
A la tête des investigations se place le mot κ¨ποc qui sert de cadre pour l’école
d’Epicure. Tous ces termes de jardin dont nous parlons sont si polysémiques qu’ils
évoquent plusieurs formes de jardin et n’exposent pas un type de jardin précis et
distinctif. Tous les jardins dont nous parlons : jardin de proﬁt, jardin ﬂeuri, jardin d’Adonis, jardin arboré, les vignes, jardin d’agora, jardin sacré de bosquet et
jardin de cimetière, montrent une large catégorisation du jardin par les Grecs. Toutefois cette subdivision du jardin est trop détaillée et paraı̂t mélanger les critères
de diﬀérenciation, et surtout, elle perd son aspect métaphorique, si présent encore
dans le jardin d’Adonis ou des Hespérides par exemple.
Nous commencons nos investigations dans la géographie mythique de la
Grèce, nous traversons les jardins d’amour pour nous arrêter face aux arbres aﬁn
d’en cueillir les fameuses pommes des Hespérides. Poursuivant Eros nous traversons les prairies et les bois sacrés pour enﬁn entrer dans les jardins ﬂeuris et sentir
les roses, les lys, et cette plante énigmatique connue sous le nom de Moly. Le récit
du jardin d’Eden croise le mythe d’Eurydice qui, avant de mourir, blessée par un
serpent, cueillit des roses dans un jardin. On pourra chercher une analogie entre le
désir de la connaissance absolue venant de la Bible et la tradition grecque du récit
sur Orphée qui est allé à Hadès chercher sa femme. Elle était une dryade, nymphe
de la forêt qui incarnait l’arbre. La descente aux enfers d’Orphée à la recherche
de sa femme et de la connaissance absolue, qu’on ne peut pas atteindre sur la
terre et que ﬁnalement on ne peut pas voir avec « les yeux vivants » est vraisemblable. Orphée nous apparait d’un côté comme un « faible » jardinier, perdu dans
le brouillard des malheurs, du pessimisme et de la faiblesse, il annonçait l’école
d’Epicure. D’un autre côté, le chanteur divin se manifeste comme un brave héros
des Argonautes. Il nous accompagna dans nos recherches d’une pensée au fond invisible, cachée à Hadès qui disparaı̂t aussitôt sortie dans le monde de l’apparence.
Même si la pensée est invisible, elle signiﬁe la nécessité de recul au monde et
c’est le jardin qui permet son apparence. Le jardin, qui possède sa propre luminosité, nous guérit par la lumière comme Orphée guérit par la sienne, Orphée
(du phénicien: « Aour » la lumière et « Rophae » guérison, celui qui guérit par
la lumière). Nous poursuivrons notre périple, guidés par deux personnages, par
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Ulysse, qui à la ﬁn de son voyage a retrouvé son jardin paternel : « Ulysse se
perd pour se retrouver ; il s’éloigne de la nature en s’abandonnant à celle-ci, qu’il
devra aﬀronter dans chaque aventure et, comble de l’ironie, cette nature impitoyable triomphera lorsque ce héros impitoyable rentrera au pays, devenu autant que
juge et vengeur, l’héritier des puissances auxquelles il a échappé » 1 et par Orphée
qui n’était pas heureux comme Ulysse et qui n’a pas « fait un beau voyage... »
Peut-être est-il arrivé en retard à la « rencontre » dans le jardin philosophique ?
Emportés par les diﬀérents courants d’eau, nous nous sommes inﬁltrés dans les
versets d’Homère et les jardins de Calypso, d’Alcinoos et de Laërte. Quittant les
temps fabuleux nous avons décrypté le jardin dans la géographie réelle de Hellade.
Nous nous sommes promenés dans les jardins funéraires et nous avons visité les
premiers parcs, dont : l’Académie de Platon, le jardin d’Aristote, de Théophraste
pour arriver au jardin d’Epicure. A la ﬁn nous nous sommes approchés des animaux qui habitent dans les jardins, pour conclure que l’homme étant un animal,
il était un jardin. Nos ﬂâneries de jardin dans l’espace philologique s’achevèrent
dans le jardin d’Adonis, un véritable jardin d’écriture, où des lettres et des pensées
formèrent l’unité de tout.
Dans l’approche qui nous intéresse particulièrement, celui qui prend pour
base la création du jardin et son utilisation nous allons aborder le problème de son
fonctionnement dans son contexte socio-culturel. Comme le disait Pline l’Ancien :
« Maintenant il nous reste à revenir à la culture des jardins, qui se recommande
et par elle-même, et par ce que l’Antiquité a admiré avant tous les jardins des
Hespérides, ceux des rois Adonis et Alcinoüs. » 2
Les Grecs étaient un peuple à l’instinct grégaire, amoureux des villes, avec
un esprit communautaire développé. Ils adoraient les interminables discussions,
c’était un peuple pour lequel la vie publique comptait plus que la vie privée. Ils
discutaient dans les rues et sur la place de l’agora et ils ont ﬁni par s’intéresser aux
jardins qui servaient de cadre à ces discussions, puis ont cherché à les développer.
Mes recherches autour du jardin ne se concentrent pas sur l’aspect anthropologique de la vie en Grèce, même si la confrontation avec le territoire géographique
pourra m’aider à assimiler la pensée grecque sur le jardin. L’intérêt de me déplacer
en Grèce naı̂t du réel besoin de rencontre avec « la terre », « la région » et « le
1 Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, La dialectique de la raison, Gallimard, Paris, 2004,
p. 62.
2 Pline L’Ancien, Histoire Naturelle, En collaboration avec Agnès Vinas, (site Méditerranées),
traduction, E. Littré, Paris, 1848–1850; livre XIX. 19, IV.
Naturalis Historia, Plinius Secundus, selon : the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities Institute, The Perseus Project and others. Dans Diogenes version 3.1.6,
19.49.1. « Ab his superest reverti ad hortorum curam et suapte natura memorandam et quoniam antiquitas nihil prius mirata est, quam Hesperidum hortos ac regum Adonidis et Alcinoi
itemquepensiles ».
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séjour » grecs où je peux pleinement assister au déploiement de l’intuition philosophique qui en est issue. Comme disait Heidegger lors de son voyage en Grèce :
« Toutes choses auxquelles il nous est diﬃcile de réﬂéchir tant que continue à nous
échapper ce qui a déﬁni le monde grec dans ce qu’il a de plus propre. Et la question se pose encore de plus belle : où devons-nous rechercher ce qu’il a de plus
propre ? » 3 Il est vrai que toute visite en tout endroit où le jardin a habité, œuvré
et assisté aux fêtes nous plonge dans une perplexité toujours croissante. Toutefois
avant d’y entrer, il faut se reposer autour de midi dans l’herbe haute sous de vieux
arbres dans les parages d’Attique et chercher des papillons voletant et rendant le
silence plus perceptible, pour saisir un très léger pressentiment du moment où
Pan a son heure 4. Nous y sommes attirés par la promesse de quelque chose de
grec. « Les doutes persistaient sur le point de savoir si une expérience de ce qui est
initialement grec nous serait jamais encore accordée ; si, comme c’est bien connu,
toute expérience de cette sorte n’était pas déterminée d’avance par l’horizon chaque fois actuel de celui qui l’éprouve et bornée en conséquence ; des doutes quant
à savoir si, de ce fait, tout eﬀort tenté pour regarder le commencement n’était
pas vain et ineﬃcace, même s‘il venait à réussir à l’intérieur de certaines limites ;
des doutes quant à savoir si le simple fait de penser à cela ne gâtait pas la croisière dans son expérience immédiate. » 5 Pourtant la Grèce a été assez souvent
décrite de façon pertinente à maints égards et avec compétence, mais les jardins,
nous ne les voyons pas souvent dans ces investigations, pourtant ils sont partout
devant nous.
Pour les Grecs, amoureux des cités, la terre n’avait pas beaucoup d’importance. Pline le Jeune parle pour la première fois des jardins publics de Grèce,
ou des jardins semi-publics des philosophes grecs. Grâce à lui, nous savons que
sur les hippodromes toscans il y avait plus de verdure qu’il n’y en eut jamais sur
un gymnase grec, et, plus remarquable encore, que les statues ont disparu. Sans
statue et sans urne, l’atmosphère de bosquet sacré grec n’existe plus. Plotin, qui
encourage à sculpter sa propre statue, reﬂète bien le caractère de la Grèce antique
dans ces mots : « Retourne en toi-même et vois. Et si tu ne vois pas encore ta
propre beauté, fais comme le fabricant qui doit rendre une statue belle : il enlève
ceci, eﬀace cela, polit et nettoie jusqu’à ce qu’une belle apparence se dégage de la
statue ; de même pour toi, enlève le superﬂu, redresse ce qui est tordu et, puriﬁant
3 M. Heidegger, Séjour, Aufenthalte, Edition bilingue, traduction, postface et notes de François
Vezin, Editions du Rocher, Paris, 1992, p. 37.
4 C’est une heure où le soleil culmine dans le ciel et brûle la terre. Les oiseaux cessent de chanter, les serpents se cachent sous les pierres et les insectes font silence. Les Anciens, qui pressentaient les mystères de la nature, connaissaient bien le sens de cette heure et l’appelaient « l’heure
de Pan ».
5 M. Heidegger, Séjour, Aufenthalte, p. 21.

LA RENCONTRE PHILOSOPHIQUE DANS LE JARDIN GREC

277

tout ce qui est ténébreux, travaille à être resplendissant. Ne cesse à sculpter ta
propre statue, jusqu’à ce que brille en toi la splendeur divine de la vertu et que tu
vois la tempérance qui siège sur son « auguste trône ». 6 Pierre Hadot commente
les mots de Plotin : « Une expression – sculpter sa propre statue – est d’ailleurs
souvent mal comprise, car on s’imagine facilement que [...] elle signiﬁerait : prendre une pose, choisir une attitude, se composer un personnage. En fait il n’en est
rien. Pour les Anciens Grecs en eﬀet, la sculpture était un art qui «enlève» par opposition à la peinture qui est un art qui «ajoute»: la statue préexiste dans le bloc
de marbre et il suﬃt d’enlever le superﬂu pour la faire apparaı̂tre. » 7 Comme le
disait Plotin il faut devenir le regard même, sans aucun obstacle à son uniﬁcation,
et comme une lumière véritable, non dimensionnée, une lumière absolument sans
mesure, pénétrée à l’intérieur. Il faut devenir une vision, conﬁante en soi, ﬁxer
son regard et voir en soi-même. Nous trouvons chez les Romains à la place de la
statue, une statuaire d’art topiaire, c’est-à-dire l’art de « sculpter » les arbres absolument inconnu chez les Grecs. La quête de la réalisation de soi a été remplacée
par un esthétisme moral. Pline l’Ancien écrit : ¡ Tel est le platane nain, qui doit
ce nom à sa petitesse forcée; car nous avons trouvé l’art de faire avorter même
des arbres. Ainsi donc, parmi les végétaux aussi, il sera question de la disgrâce
des nains. Ce résultat s’obtient et par la manière de planter et par celle de tailler.
C. Martius, de l’ordre équestre, ami du dieu Auguste, inventa, il y a moins de
quatre-vingts ans, l’art de tondre les bosquets. » 8
Dans la littérature grecque on trouve trois approches typiques de représentations du jardin. Ainsi Homère valorisait la nature sauvage, Hésiode souli6 Plotin, Ennéades, Traduit par Jérôme Laurent, Sur lebeau, I, 6 [9], dans Plotin, Sur le beau
et autres traités, trad. sur la dir de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Flammarion, 2008.
^Αναγε âπÈ σαvτäν καÈ Òδε. κν µήπω σαυτäν Òδùc καlόν, οÙα ποιητc γάlµατοc, ç δεØ καläν γενέσθαι,
τä µàν φαιρεØ, τä δà πέξεσε, τä δà lεØον, τä 1.6.9.10 δà καθαρäν âποίησεν, éωc êδειξε καläν âπÈ τÄ
γάlµατι πρόσωπον, οÕτω καÈ σÌ φαίρει íσα περιττ καÈ πεύθυνε íσα σκοlιά, íσα σκοτειν καθαίρων
âργάζου εÚναι lαµπρ καÈ µ παύσù «τεκταίνων» τä σäν «γαlµα», éωc ν âκlάµψειέ σοι τ¨c ρετ¨c 
θεοειδc γlαία, éωc ν Òδùc «σωφρο-1.6.9.15 σύνην âν γνÄ βεβÀσαν βάθρú».
Le mot βάθρú, « siège », qui se trouve dans « Phèdre » de Platon, doit être ajouté dans le texte
de Plotin, pour que la phrase oﬀre un sens. Voir : Plato Phil., Phaedrus, éd. Burnet, J. Oxford:
Clarendon Press, 1901, Repr. 1967. Stephanus page 254, section b, line 6 : καÈ πάlιν εÚδεν αÎτν
µετ σωφροσύνηc âν γνÄ βάθρú βεβÀσαν. « il (le cocher) l’a revue (la nature de la beauté) dressée
à coôté de la sagesse et debout sur son piédestal sacré. » trad. Luc Brisson, Platon, Oeuvres
complètes. Flammarion, 2008.
7 Pierre Hadot, Exercices spirituels et la philosophie antique, Albin Michel, 2002, p. 62.
8 Pline L’Ancien, Histoire Naturelle, traitant des Arbres. Texte français Paris : Dubochet,
1848–1850. édition d’Émile Littré, Livre Naturalis Historia XII, VI.
Naturalis Historia, Plinius Secundus, selon : the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities Institute, The Perseus Project and others. Dans Diogenes version 3.1.6,
12.13.1 Namque et chamaeplatani vocantur coactae brevitatis, quoniam arborum etiam abortus
invenimus. Hoc quoque ergo in genere pumilionum infelicitas dicta erit. ﬁt autem et serendi
genere et recidendi. primus C. Matius 12.13.5 ex equestri ordine, Divi Augusti amicus, invenit
nemora tonsilia intra hos LXXX annos.
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gnait l’aspect pragmatique de cultiver la terre et Anacréon présentait son aspect
érotique. Nous souhaitons démontrer que les premiers témoignages des jardins
grecs sont toujours liés au contexte religieux et que le jardin en Grèce antique est
lié aux deux sphères opposées, celle de la nature et celle de la culture. L’intention
de démarcation est évidente car si chaque forme de culture humaine était jardin, le
jardin comme tel n’existerait pas. Dans une vision plus générale, ce que l’on peut
prendre comme le fondement de la singularité du jardin est son appartenance, car
tous les jardins dépendent des dieux ou des gens. A l’époque, quand les dieux habitaient chaque élément de la terre et donc de la nature, quand ils étaient présents
à chaque instant de la vie humaine, quand il n’y avait pas de limites nettes entre ce qui est sacré et profane, seuls existaient les jardins divins. Les Grecs, pour
s’approprier des lieux de la nature, construisaient des temples dédicacés aux dieux
particuliers. Ils étaient entourés par un enclos servant de résidence sacrée appelée
(τέµενοc). Odyssée pendant son voyage visite plusieurs bosquets dont nous parlons. Bien souvent ce ne sont pas des descriptions détaillées ; Homère, dans ses
fragments, ne mentionne que les endroits. Durant le périple d’Odyssée, c’est le
chemin qui devient le plus important, il se déroule et scande les points d’arrêt. Et
quand Odyssée, après mille ruses arrive en héros au but de son voyage, dans la
ville natale d’Ithaque tant espérée, il dit :
« Je le comprends, j’y songe et j’avais prévu ton invite.
Partons donc, et sers-moi de guide jusqu’au bout!
mais, si tu en as de coupé, donne moi un bâton
Pour m’appuyer, puisuque vous dites le chemin glissant.”
Il dit, jeta sur son épaule une aﬀreuse besace
toute trouée; la bretelle était une corde;
puis Eumée lui donna le bâton qu’il lui demanait.
Ils partirent tous deux, les chiens et les bouviers, la bas,
gardaient la ferme, il menait en ville son maitre
sous l’aspect d’un vieillard et d’un pitoyable méndiant
appuyé sur sa canne, habillé de tristes haillons.
Mais lorsque descendu le chemin caillouteux,
Ils approcherèrent de la ville et atteignirent la fontaine
en pierre aux belles eaux où puisent les gens de la ville,
Fontaines due à Ithacos, Nérite, Polyctor
– un bois de peupliers nourris par l’eau montait
en cercle tout autour, et l’eau froide coulait
du sommet d’une roche; au-dessus se dressait l’autel
dédié au Nymphes où tout passant dépose son oﬀrande. » 9

9 Homère, Odyssée, trad. Philippe Jaccottet, livre XVII, 193–213, Homeri Odyssea, éd. von
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Ces enclos existaient partout sur le territoire de la Grèce : Un temple
d’Aphrodite et de Héphaı̈stos à Athènes, le temple de Posejdon à Istmos,
d’Asclepios à Epidauros, d’Appolon près de Sparte ou de Dionisos à Brazyaj.
Nous les trouvons aussi sur la côte asiatique comme le temple d’Aphrodite en
Syrie. Pindar, dans une de ses Odes nous rappelle : « Mais tandis que les accents
de la gloire retentissent dans les jardins délicieux de Cyrène, dans ces bosquets
consacrés à Vénus, n’oublie pas de rapporter à la divinité, comme à son premier
auteur, la félicité dont tu jouis. » 10 Ces résidences sacrées, qui formaient le cadre
de l’éducation grecque – nommé « καlοκαγθία » 11, avec le temps se transformaient
en lieux de rencontres philosophiques et faisaient oﬃce de jardins publics. Leur caractère sacré était connu et lisible pour les Grecs aussi bien à l’époque homérique
qu’à la ﬁn de la période hellénistique.
Les villes grecques étaient petites, il n’y avait pas de grande possibilité pour
créer de fastueux jardins privés. Néanmoins nous y trouvons les premiers parcs
publics avec leurs promenades plantées d’arbres, leurs sièges et leurs terrains de
jeux. Les arbres monstrueux, plantés loin de la ville à la campagne sauvage, symbolisent la nature qui doit s’eﬀacer devant une civilisation à venir. D’autres arbres,
comparés aux hommes, qui, comme les feuilles mortes avec le vent s’épandent tour
à tour sur le sol des forêts verdoyantes puis dans la terre fertile, dans la nouvelle vie
symbolisaient la pérennité humaine. Les arbres embrassent tout l’environnement
der Mühll, P., Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1962.
γινώσκω, φρονέω. τά γε δ νοέοντι κεlεύειc.
ll΄ Òοµεν, σÌ δ΄ êπειτα διαµπερàc γεµόνευε.
δäc δέ µοι, εÒ ποθί τοι ûόπαlον τετµηµένον âστί,
σκηρίπτεσθ΄, âπεÈ ª φατ΄ ρισφαlέ΄ êµµεναι οÎδόν.΄΄
ª ûα, καÈ µφ΄ ºµοισιν εικέα βάllετο πήρην,
πυκν ûωγαlέην, âν δà στρόφοc ªεν ορτήρ.
ΕÖµαιοc δ΄ ρα οÉ σκ¨πτρον θυµαρàc êδωκε.
τ° βήτην, σταθµäν δà κύνεc καÈ βώτορεc νδρεc
ûύατ΄ îπισθε µένοντεc. å δ΄ âc πόlιν ªγεν νακτα
πτωχÄ lευγαlέú âναlίγκιον δàγέροντι,
σκηπτόµενον. τ δà lυγρ περÈ χροñεÑµατα éστο.
ll΄ íτε δ στείχοντεc åδäν κάτα παιπαlόεσσαν΄΄
στεοc âγγÌc êσαν καÈ âπÈ κρήνην φίκοντο
τυκτν καllίροον, íθεν Íδρεύοντο ποlØται,
τν ποίησ΄ ^Ιθακοc καÈ Νήριτοc δàΠοlύκτωρ.
µφÈ δ΄ ρ΄ αÊγείρων Íδατοτρεφέων ªν lσοc,
πάντοσε κυκlοτερέc, κατ δà ψυχρäν ûέεν Õδωρ
Íψόθεν âκ πέτρηc. βωµäc δ΄ âφύπερθε τέτυκτο
Νυµφάων, íθι πάντεc âπιρρέζεσκον åδØται.
10 Pindar, Odes – Les Pythiques, ode V:

τÀ σε µ lαθέτω,
Κυράνø γlυκÌν µφÈ κπον
Α
> φροδίταc ειδόµενον,
παντÈ µàν θεäν αÒτιον Íπερτιθέµεν.
11 crasis de καlόc (beau) και (et) γαθόc (bon).
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grec (à l’exception des bocages en grec lσοc), habité par les dieux et les hommes : les prairies lειµών, les forêts Õlη, les vergers lωή, les jardins κ¨ποc et le
paradis παράδειδοc. La forêt Õlη, qui est habitée par le dieu Pan se transforme de
sa forme totale et universelle en forme locale, susceptible de s’adapter à diﬀérents
usages des hommes en jardin. Xénophon écrivait que « le paradis » avant qu’il
ne devienne une plantation divine était un lieu planté d’arbres. Ces lieux paradisiaques, comme le jardin des Hespérides et le jardin d’Eden avec les arbres de la
connaissance et de la vie sont toujours les lieux sacrés et archaı̈ques qui gardent la
mémoire. L’origine sacrée n’a jamais disparu, même si seule a subsisté l’ambiance
créée par les vestiges purement matériels. Parlons de jardin stérile d’Adonis, de
jardin d’écriture. Comme disait Platon l’écriture ne produit nul fruit, nulle vérité,
parce qu’elle est comme le jardin d’Adonis : stérile et périssable. Écrire, c’est
comme cultiver les jardins d’Adonis, passer son temps à s’amuser. Il s’agit de la
question du divertissement lié à la beauté du jardin, qui commence à se déﬁnir
comme un endroit de repos et non de récolte. Le jardin d’Adonis, qui est le jardin
d’écriture n’est pas un jardin philosophique. En dernier lieu, nous avons identiﬁé
le jardin philosophique comme la préﬁguration du jardin d’Epicure. Le philosophe
n’y est pas encore le jardinier, il se compare néanmoins à un jardinier, non de la
terre fertile mais de l’esprit, et il ne cultive pas des plantes mais des pensées.
Il évoque le travail de la terre, le labeur et la patience qui sont les techniques
de plantation et d’entretien. Après Platon c’est Aristote et surtout Théophraste
qui promulguèrent la posture du scientiﬁque qui collecte, inventorie et rédige les
sommes de la connaissance botanique. Avec Epicure le jardin d’esprit deviendra
le jardin de réalité. Et tout cela à travers l’image du jardin éphémère d’Adonis.

L’EAU ELEMENT DE LA SYNTHESE
L’eau, un des éléments qui constitue le monde et la vie, une matière sacralisée
par des manifestations divines qui est en même temps une matière indispensable
à la vie, une matière à la fois profane et sacrée. Nous distinguos trois jardins
diﬀérents associés aux trois sources d’eau, le jardin de la mer, le jardin terrestre
et le jardin de la rivière. La stérilité de l’eau salée est équilibrée par sa fonction
transitoire. L’eau circule dans la terre. L’eau, ce sont aussi les nuages, qui habitent
deux jardins situés aux deux conﬁns opposés. L’un de ces jardins est le jardin de
leur père Océan, et l’autre est leur mère la Terre. La préoccupation majeure des
jardiniers était l’arrosage. Pour cultiver il faut arroser et ici l’eau douce est très
précieuse car elle n’est jamais abondante. Mais nous aussi remarquons qu’Esope
dit que de toute façon, les plantes sauvages poussent mieux que celles, cultivées
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dans un jardin par un jardinier. Pour lui le jardin paraı̂t comme une maison
d’orphelinat pour des enfants, comparés aux plantes, abandonnées par leur mère.
Les sources d’eau répondent aux veines dans lesquels coule le sang. Platon et
Aristote nous fourni une réﬂexion intéressante, que la création de l’homme répond
à la création du jardin, obligé d’être hydraté.
Le génie de la « synthèse grecque » se reﬂétait dans toutes ces investigations.
Dans la culture grecque, toutes les actions humaines créaient une totalité uniﬁée.
Le jardin faisait partie de la nature et de la culture. Ses démarcations et contradictions se déﬁnissent progressivement. Même à l’époque hellénistique, les œuvres
de la littérature grecque portent les signes d’une unité originale de la nature et de
la culture, d’ordre éthique et esthétique. La présence du jardin dans la littérature
témoigne de l’origine religieuse de la littérature et donc de l’art. C’est en eﬀet la
religion qui a formé son cadre originel. La recherche de l’unité de l’homme, qui
ne connaissait pas l’aliénation, se manifeste dans la création et la redécouverte
du jardin comme symbole d’une harmonie primordiale, qui irrémédiablement passait. Le retour intuitif à l’unité de l’homme, s’est accompagné d’un rapprochement
avec la nature et il est toujours lié au désir de changement. Ce changement de
perspective montre le désir qui règne dans la société, le désir de révolte ou de
réforme radicale intérieure du présent régime social. Ce désir se reﬂète dans le
retour du poème idyllique signiﬁcatif des périodes mouvementées de l’histoire.
Nous retrouvons dans la littérature romaine cette tendance à traiter la structuration du jardin comme lutte contre la désintégration intérieure de l’homme. Dans
la tradition grecque elle apparaı̂t progressivement pour se manifester clairement
à l’époque hellénistique. La question de la recherche de chemins potentiels dans la
littérature grecque, inspirés par l’image du jardin comme expression d’aﬀectation
à une nouvelle synthèse est une hypothèse. Nous l’héritons des Romains, pour qui
le jardin était déjà un concept bien délimité et plus uniforme que pour les Grecs.
Pline l’Ancien écrit : « Aujourd’hui on possède dans Rome même, sous le nom de
jardins, des lieux de plaisance, des campagnes, des villas. L’usage en a commencé
à Athènes par Épicure, maı̂tre en fait de vie oisive: jusqu’à lui on n’avait pas su
habiter la campagne à la ville. » 12 Un médiéviste russe, D. S. Lichaczov écrit :
« la disparition des capacités de «lecture» des jardins comme d’un système psychologique et de capacité de réception de leur «climat esthétique» d’époque peut
être expliqué par le fait que pendant ces cent dernières années la capacité de perception iconographique et la connaissance générale des symboles et des emblèmes
12 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, éd. d’Émile Littré, Naturalis Historia, Plinius Secundus,
selon : the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities Institute, The Perseus Project
and others. Dans Diogenes version 3.1.6, éditzeur inconnu, livre, 19, 1V. iam quidem hortorum
nomine in ipsa 19.51.1 urbe delicias agros villasque possident. primus hoc instituit Athenis
Epicurus otii magister; usque ad eum moris non fuerat in oppidis habitari rura.
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traditionnels se sont estompées de façon drastique. » 13 Nous n’extrapolons pas ici
sur les raisons de cette ignorance, mais une raison que l’on peut aisément indiquer
est celle de la disparition de l’éducation classique et théologique. La perception
iconographique des systèmes de jardins est particulièrement diﬃcile aussi parce
que dans les jardins, plus souvent que dans les autres œuvres apparaı̂t une symbolique cachée, les schémas iconologiques cachés. Lichaczow qui explore le rôle
du jardin dans la culture occidentale comme un espace culturel et idéologique,
compare le jardin à une « bibliothèque spéciale ». La capacité de déchiﬀrement
de son espace culturel décide de notre conscience culturelle. La bibliothèque est
un endroit où sont réunis et rangés des notes, des écrits, des livres. L’idée de la
bibliothèque existe depuis l’apparition de l’écriture. Avant, les mots et les phrases étaient ordonnés dans la mémoire des hommes, qui eux-mêmes savaient bien
retrouver le fragment et le récit voulus, comme les horticulteurs qui connaissaient
les plantes de leur jardin. Le mot bibliothèque était précédé par un autre mot, qui
correspondait à une classiﬁcation des paroles d’artistes, un recueil de morceaux
choisis, en prose ou en vers. Il s’agit des « anthologies », en grec νθοc la ﬂeur et
lέγω qui après le sens premier, qui signiﬁe « dire-parler » se traduit par cueillir,
trier. Il est synonyme de « ﬂorilège ». Les anthologies nous renvoient directement
au jardin pour ramasser les ﬂeurs et composer des bouquets. Pour les sentir et
les reconnaı̂tre il fallait connaı̂tre leurs noms. Les roses qui poussent dans les jardins d’amour, des lys qui son nées du lait divin de la déesse Héra, les crocus qui
forment sa couche avec Zeus, les jacinthes qui nous introduisent dans les prairies
humides. Du jardin d’Adonis, nous connaissons les anémones qui poussent des
gouttes de son sang qui empourprèrent la terre. Elles symbolisent la mort et le
renouveau de la nature. Une autre ﬂeur après le crocus, nous introduit à l’Enfer,
c’est asphodèle, il ﬂeurit la tombe des morts. L’iris unit la terre au ciel portant une
écharpe aux sept couleurs de l’arc-en-ciel... Dans le livre « Bouquet d’Athéna » 14
Helmut Baumann associe les noms des plantes aux couleurs, parfums, textures.
La nature riche des sensations surgit des mots riches d’émotions. D.S. Lichaczow
nous avertit que depuis la Renaissance nous perdons cette capacité de lecture.
A quoi bon tenter de déchiﬀrer le jardin grec, dont nous avons peu de vestiges
tangibles et ceux qui nous permettent seulement de présenter le problème? Peut
être pour l’opposer à la grande présence du jardin hébraı̈que qui a tant inﬂuencé
notre imaginaire occidental ?

13 Cité d’après, Obraz parku – ogrodu a alternatywa ewolucji literackiej, w: Przestrzen ogrodu,
przestrzen kultury, Universitas, Krakow, 2008, p. 101, traduction personnelle.
14 Baumann Helmutt, Le Bouquet d’Athéna les plantes dans la Mythologie et art grecs, Maison
Rustique, 2008.
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RENCONTRE DEHORS DES JARDINS D’HISTOIRE
Nous constaterons que le jardin est au cœur de la « rencontre ». La rencontre
pour nous la plus remarquable est celle des Grecs et des Hébreux, mais la rencontre des traditions, des religions, des philosophies, des mentalités, est bien plus
intéressante. Il faut multiplier les rencontres. C’est la question du devenir d’un
jardin. Le jardin, qui est au cœur de la « rencontre » et qui y occupe une place
privilégiée, à côté de l’architecture, de la sculpture ou de la peinture, se situe
hors de la durée, et parfois en déﬁ au temps. Le jardin meurt et renaı̂t à chaque
saison ; il est dans une transformation continue, à mi-chemin entre l’éternel et
l’instantané. Le jardin ne crée pas un objet, et tout son artiﬁce se borne à rendre
sensible la beauté qu’il révèle et réunit en un même lieu. Le jardin n’est guère
qu’une façon de prendre possession de la nature. Le jardinier s’empare des arbres,
des ﬂeurs, des cascades ; il devient le maı̂tre de la nature tandis qu’elle-même
est tempérée dans ses caprices, ses excès et son exubérance. Aussi le jardin est
d’abord un choix : il immobilise et reproduit à « loisir » ce que la nature ne donne
qu’au gré des conditions physiques.
Avant la rencontre il y a la promenade dans les jardins. Une forme de vagabondage disait Jean Toussaint Desanti. Promenade comme acte, comme politique,
comme expérimentation, comme vie, – disait Deleuze. Une promenade qui s’engage
sur les chemins de la pensée, similaire à une herbe, qui pousse en son milieu, une
promenade qui est une promesse de rencontre. Les concepts philosophiques seraient alors comme des herbes de diﬀérentes tailles et forces, des herbes qui poussent
toujours au milieu, on peut marcher sur elles ou les éviter, pour ne pas les écraser.
Ou encore elles seraient comme des sons, des couleurs, des images, des intensités
qui nous conviennent ou non, qui passent ou ne passent pas pour redessiner les
contours – s’ils existent – du jardin. Et le jardin serait alors un gazon, ou plutôt
une herbe de connaissance du bien et du mal, ou encore une herbe de vie? Cette
herbe qui pousse au milieu en redessinant le chemin de notre promenade, fait du
jardin grec un acte de pensée dont la vie est une puissance non personnelle. Henry
Miller disait que « L’herbe n’existe qu’entre les grands espaces non cultivés. Elle
comble les vides. Elle pousse entre – parmi – les autres choses. La ﬂeur est belle, le
chou est utile, le pavot rend fou. Mais l’herbe est débordement, c’est une leçon de
morale. » 15 Notre jardin grec serait alors comme une herbe et nous, ses lecteurs
et ses chercheurs comme des bisons qui cherchent ces herbes parmi les autres.
L’ensemble de ce travail forme un tout semblable à une pelouse ou un champ

15 Cité dans : Gilles Deleuze, Dialogues, avec Claire Parnet, Ed. Flammarion, Paris, 1977, p. 37.
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d’herbes sauvages et greﬀées. Les concepts mentionnés se croisent et grandissent
tous en même temps. Le développement de l’idée de jardin se déploie progressivement et graduellement du premier au dernier et régulièrement sur l’ensemble des
niveaux. Cela permettra d’imaginer le jardin dans son ampleur, du début de sa
conception, et d’oublier le caractère évolutif de l’idée de jardin contemporain. Ce
travail de jardin s’apparente à la vision libre sur la variabilité de ce que le jardin
représente. Ce n’est que sous l’horizon de l’incessante nouveauté du changement
qu’apparaı̂t la plénitude du détail et des faits.
On peut résumer la Bible dans une phrase comme « l’exode », la sortie, un
mouvement perpétuel au-dehors. Tout dépend de ce dehors, surtout la création
du monde. La conception de la création du monde, qui est fondamentale pour la
théologie biblique est la conception de la création de l’histoire. Les deux se lient
dans un rapport logique et ontologique. La création du Monde biblique est un
premier moment d’histoire. Au commencement du Monde se situe la conception
du jardin qui n’est pas encore fermé car il n’a pas à être fermé. Le jardin se
ferme au moment de « la sortie » des premiers hommes. Il se ferme aux péchés
des premiers hommes et à leur histoire. Il initie le voyage vers l’avenir, vers un
nouveau « topos » qui est pour nous connu comme « utopie ». Tout se renverse
de façon dialectique, au point que la création n’est plus au commencement mais
à la ﬁn de notre chemin. Le besoin d’une nouvelle création apparaı̂t. L’eschaton
d’une nouvelle terre et d’un nouveau ciel. Une escalade vers la nouvelle Jérusalem,
où, ni le soleil ni la lune n’éclairent, aucune lampe divine, seulement le ﬁls de
Dieu. L’idée de jardin biblique naı̂t au moment de la naissance de l’histoire, au
moment de la sortie du jardin, à ce moment, à côté de ses sources, se placent
les anges qui gardent leurs « frontières ». Ils gardent la mémoire du jardin, un
ingrédient indispensable de l’histoire. De la mémoire qui, par déﬁnition, doit être
limitée. L’homme qui a quitté le jardin d’Eden, désire dans l’euphorie atteindre
« l’horizon », et sans ce désir l’homme n’est pas authentique. L’homme, est un
fou fugitif au-dehors. Il est comme Odyssée qui marche vers Ithaque pour après
la quitter perpétuellement. L’homme est la négation irréductible de fermeture. Il
est une ex-plosion pure. (Deleuze)
La réalité dialectique du jardin décrite par Homère et dans la Bible, déﬁnit la
culture de l’Occident, qui a résulté de la confrontation dialectique entre le composant (com-poser) grec et le décomposant (de-com-poser) judéo-chrétien. D’après
ces deux traditions nous héritons d’une extension de sens abstraite du jardin. Elle
est habitée sans conteste possible par ces sortes de jardin d’une habitation au
premier abord invisible, que la méditation philosophique sur le jardin ainsi que
sa réception, permettent alors de faire entrevoir. Allons à la rencontre du jardin
philosophique.
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LES JARDINS ABSTRAITS DE LA PHILOSOPHIE
Nous voudrions relier la question du jardin à celle de l’abstraction la plus
avancée, abstraction radicale. Non pas à la ﬁgure abstraite de la mort ou de la
vie qui se place au cœur de la question du jardin, mais aux formes de la pensée
sur la mort et sur la vie qu’on va relier à tel endroit, l’endroit qui pouvait être le
jardin. Pour jouer l’abstraction, peut-être faut-il d’abord se retirer dans un jardin
philosophique, voire s’isoler dans un jardin et raconter une histoire longue qui ne
soit pas un mythe. L’histoire du jardin n’est aucunement l’histoire du mythe. On
ne peut pas dissocier un discours sur le jardin d’un discours sur les mythes grecs,
néanmoins il n’y a pas de mythe du jardin. Sortons du jardin homérique, jardin
de Calypso, jardin d’Alcinoos et de Laërte, demandons nous : où est le jardin
maintenant ? Le jardin grec et le jardin d’aujourd’hui?
Supposons qu’il y ait une ﬁgure exemplaire et inédite du jardin, voire du
jardin radical qui paraisse marquer le temps de notre civilisation. C’est à identiﬁer
ce jardin de la rencontre philosophique qu’on accèdera. Allons au déracinement
de l’abstraction, en passant par les multiples jardins, par les lieux d’abstraction
que sont : le jardin d’amour, paradis et jardin utopique, jardin de la polis grecque,
cimetières, et entrons dans le jardin d’écriture, puis changeons la route et tournons
dans l’intérieur du jardin, dans le jardin et cyberespace, dans le jardin et espace
temps virtuel, puis dans le jardin de la guerre, pour mesurer un traité à ces thèmes,
dans l’économie des pages qui nous est assignée. Allons à la rencontre du jardin
philosophique.
Pour éclaircir l’énigme du jardin grec nous en appellerons à des philosophes : F. Nietzsche, M. Heidegger, H. Arendt, G. Deleuze, M. Foucault, J. Derrida et L, J.T. Desanti aﬁn d’élaborer un concept du jardin philosophique. Le
terme « jardin » conférera à une vocation conceptuelle, conﬁrmera que les notions
du vocabulaire philosophique : comme jardin révolutionnaire (F. Nietzsche), Dasein, séjour et ªθοc, (M. Heidegger), lignes des fuites, (G. Deleuze), hétérotopie,
(M. Foucault) et khôra, (J. Derrida) jardin non cultivé, (L. Kolakowski)... sont
des étapes sur les chemin de la pensée. Ces étapes nous rapprocheront des formes du jardin philosophique, sans exposer un type de jardin particulier avec des
critères précis de distinctions. Après avoir utilisé le mot « concept » il faudrait
ajouter que les Grecs nommaient ορισµόc le concept lui-même c’est-à-dire limite.
Les Grecs ont observé que la limite πέραc, n’est pas l’endroit où quelque chose
s’arrête. Au contraire, à partir de là, quelque chose commence à être. Ce changement de perspective, qui, encore une fois, peut perturber notre manière de penser,
nous permet d’avancer dans le concept de jardin, qui parfois nous semble ne pas
exister, est présent ensuite, réellement et formellement.
Tout le problème de la philosophie consiste à prendre en charge l’environne-
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ment du monde dans lequel on est, avec ses voisinages, avec ses rapports qui
se construisent et qui donnent sens à ce voisinage. Cela nous permet de penser
cet environnement, de lui donner une forme. La forme du jardin qu’il nous faut
élargir perpétuellement, essayer de comprendre le rapport à un autre monde que
ce jardin qui ne cesse jamais d’être là. Et plus nous nous en éloignons, plus le
jardin viendra avec nous. La relation réciproque de l’homme et de l’espace est son
habitation pensée. Dans cette habitation réside le rapport que l’homme entretient
avec les lieux et les espaces. Le jardin, qui est un espace à part, isolé, retranché,
un écart demandant une clôture, à mi-chemin des deux « dangers » de la nature
et de la société, le jardin d’Epicure est un espace remarquable pour la pensée
grecque. Il n’est pas un intermédiaire, il n’est pas la réduction à l’échelle humaine de la Nature. C’est par une séparation d’avec elle qu’il se constitue. Point
d’intersection de données souvent antinomiques, à mi-chemin entre nature et culture, vie et mort, tantôt œuvre de Dieu, tantôt celle du démon, le jardin d’Epicure
transcende, il est une œuvre de l’homme qui illustre une métaphore de l’être. Nous
voudrions relier la question du jardin à celle de l’abstraction radicale. Non pas
à la ﬁgure abstraite de la mort où de la vie qui se place au cœur de la question
du jardin mais aux formes de la pensée sur la mort et sur la vie qu’on va lier
à tel endroit, l’endroit qui pouvait être le jardin. L’expression : κάlοc και αγθόc –
(beau et bon) qui résume bien l’idéal grec de perfection humaine nous servira
à démontrer l’évolution du rapport des Grecs avec la nature et son renversement
dans l’antagonisme (anti-agonisme). Comme de nombreux hellénistes, à commencer par Nietzsche, l’ont remarqué, que pour un Grec ancien, la laideur était une
réfutation, la vérité sur le jardin, celle que nous chercherons, peut être considérée
comme une sorte d’apparence. La tradition philosophique a modiﬁé le fondement
de l’apparence en sa cause, en lui accordant une réalité supérieure à ce qui est
donné aux sens. En considérant que l’opinion sur la supériorité de la cause, qui
est au-dessus de l’eﬀet, est la plus vieille et la plus durable erreur métaphysique
j’indiquerai la source de cette confusion et le constat que les phénomènes, non
seulement découvrent mais aussi cachent quelque chose, ou plutôt, en découvrant
quelque chose, ils cachent quelque chose de diﬀérent (Héraclite). Hannah Arendt
en renversant cette vielle hiérarchie métaphysique, acclame la suprématie de la
surface. Et ce n’est pas un simple renversement. En acceptant l’accord de l’Etre
et de l’Apparence, elle rejette la dichotomie elle-même de l’Etre vrai et de simple Apparence. Elle souligne la suprématie de ce qui s’apparaı̂t sur ce qui ne
s’apparaı̂t pas...
Le philosophe en se mettant à l’écart du monde des phénomènes attendait
quelque chose qui apparaı̂trait à l’esprit comme une chose apparaı̂t aux yeux,
est-il important ce lieu de la manifestation, celle du jardin ?
Rappelons qu’interroger les Grecs c’est paradoxalement apprendre à diﬀérer
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d’eux et à inventer ce qui nous est propre, inventer les conditions de l’actuel qui
est comme dit Nietzsche inactuel et intempestif. Et bien comme Ulysse, qui est
« ποlύτροποc » 16, qui tient dans ses mains tout le savoir, la ruse grecque, il risque
le détour, il se jette sur les côtés, il s’ouvre aux intempéries, aux circonstances,
aux événements, il s’oﬀre au donné dur dont il ne fera jamais système pour ne pas
le voir s’évanouir dans la norme. Cela implique la pensée en termes d’événement,
et non la pensée en référence à la stabilité, tranquillité constante. Penser veut
dire prendre le risque de décentrement, le mouvement, le départ, bref comme dit
Deleuze – se mettre en route. Ce qui est premier dans la pensée, c’est l’eﬀraction,
la violence c’est l’ennemi. 17 L’important est de se mettre en route, toujours devant un inconnu, de ne pas se trouver sur la terre déjà habitée, l’important est
de ne rien « reconnaı̂tre ». Accompagnons la catabase d’Ulysse et d’Orphée, les
deux personnages hors série, exceptionnels par leur ruse et leurs pouvoirs, capables de commander aux vents ou de ramener un défunt de l’Hadès. Comme l’écrit
J. P. Vernant : « chez les hommes divins, si divers qu’ils soient, c’est l’individu
humain qui prend l’initiative, mène le jeu et passe de l’autre côté. Grâce aux
pouvoirs exceptionnels qu’il a su acquérir, il peut quitter son corps abandonné
comme en état de sommeil cataleptique, voyager librement dans l’autre monde et
revenir sur terre ayant gardé le souvenir de tout ce qu’il a vu dans l’au-delà. » 18
Revenons alors sur la terre du jardin, là où la philosophie, en transposant dans son
propre registre le thème de voyage, nous conduira à la rencontre, là où la pensée
ne s’aligne pas avec le conformisme, où elle ne s’aligne avec rien qui implique le
jugement de valeur ou de reconnaissance. Au lieu de régler, juger et reconnaı̂tre, la
pensée de jardin trouve, vole et rencontre. La pensée a pour essentiel la rencontre.
La rencontre philosophique dans le jardin grec est une rencontre dehors, pour se
trouver dehors. Se déterritorialiser, c’est quitter une habitude, une sédentarité.
Plus clairement, c’est d’échapper à une aliénation, à des processus de subjectivation précis 19. La déterritorialisation qui n’est jamais une ﬁn en soi, est sans
retour. Une fois que la conscience trouve son chez soi, son territoire, elle y reste jusqu’à la prochaine déterritorialisation prochaine rencontre. Le jardin de la
rencontre philosophique au cœur duquel nous méditons est un jardin de solitude
épicurien. Comme disait G. Deleuze : « quand on travaille on est forcément dans
une solitude absolue. Il n’y a de travail que noir et clandestin. Seulement c’est

16 Ποlύτροποc – qui se tourne en beaucoup de sens, qui parcourt mille lieux divers, souple,
habile, selon dictionnaire grec français de Anatole Bailly, Librrairie Hachette, 1957.
17 G. Deleuze, Diﬀérences et répétitions, p. 181.
18 J. P. Vernant, Mythe et religion en Grèce ancienne, édition du Seuil, 1987, p. 111.
19 G. Deleuze, F. Guattari, Félix, Capitalisme et schizophrénie. L’Anti – Œdipe, Ed. Minuit,

1972, p. 162.
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une solitude extrêmement peuplée. Non pas peuplée de rêves, de fantasmes, de
projets, mais de rencontres. Une rencontre c’est peut-être la même chose qu’un
devenir ou des noces. C’est du fond de cette solitude qu’on peut faire n’importe
quelle rencontre. » 20

CONSCIENCE INTIME DU JARDIN
Les Grecs sont comme des enfants, naı̈fs – disait Nietzsche, et cruels – disait
Heidegger. Il est vrai qu’il faut préserver les enfants de la brutalité du monde
mais nous devons aussi préserver le monde de la fraicheur et cruelle innocence des
enfants. Toute la philosophie depuis les Grecs contribue à cet acte de préservation,
parfois certains philosophes nous rapprochent de l’enfance grecque, les autres, de
façon déterminée nous en éloignent. En traversant les pensées des philosophes
diﬀérents, en sortant des écrits des poètes grecs nous devons nous mettre en quête,
si possible, du germe de jardin. Car, en suivant cette voie, nous espérons pouvoir
montrer l’investissement réciproque du jardin au sein de la pensée: c’est-à-dire
repérer le surgissement de la forme de jardin originaire, qui nous porte à désigner
ce quelque chose qui paraı̂t minime dans la plénitude d’une présence au monde.
De toute façon l’homme œuvre pour que la Terre devienne sa patrie et pour la
rendre habitable. Le grec ne se salit pas les mains et n’investit pas la terre pour
qu’elle devienne sa propriété. Il joue sur la terre comme les enfants contemporains
jouent dans le « jardin de Jordan » 21. Le grec comme un enfant nomade prend le
chemin pour arriver dans la ville. Sur son chemin les enfants ramassent cailloux,
branches et avec ces objets construisent les murs de la ville. 22 La diversité du
20 Gille Deleuze, Dialogues, avec Claire Parnet, Ed. Flammarion, 1977, p. 13.
21 Le nom “Jardin de Jordan” ne vient pas de la Bible mais du nom d’un médecin Henryk

Jordan habitant à Cracovie en XIX siècle. Il a inventé et créé le premier jardin des enfants de
ce type dans sa ville, il a été inauguré en 1889 sur une surface de 22 hectares. A ce moment
Cracovie était sous la domination autrichienne, cela était très important pour l’idée de Jordan,
parce que son jardin (parc) de détente et de jeux dédicacé aux enfants était riche de symbolique
patriotique polonaise. Après la guerre (14–18) l’idée du jardin de Jordan, qui était trop coûteuse
fut remplacée par les aires de jeux, plus petites et sans verdure.
22 Dans diverses activités ludiques l’enfant s’habitue à l’application des règles et des lois sociales. Il familiarise son futur outil de travail. Chez Platon dans sa vision de la société idéale
nous trouvons deux termes (paideia et agôn) pour designer les jeux d’enfants et d’adolescents.
L’éducation des enfants présentée dans la « République » diﬀère de celle présentée dans les
« Lois ». (« Les Lois » 789) Il s’agit de l’âge de passage de trois ans : dans la République l’enfant
est enfermé à la crèche, la cellule familiale est supprimée. Dans les Lois, il reste à l’âge de trois
ans dans la famille, et pendant ses premières trois années il est sous la surveillance de sa mère.
Il n’est plus enfermé dans la crèche et il peut se déplacer (avant l’obtention de la marche, sur les
bras de sa mère) entre la maison familiale (ojkos) et la cité – (polis). Un des lieux de leur jeu est le
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monde qui l’entoure, des objets qu’il rencontre sur son chemin de promenade
désignent l’horizon de sa perception. Mais intuitivement il cherche autre chose.
La fascination de la ville disparaı̂t et pousse vers la sortie de la ville. Les enfants
n’oublient jamais de chercher « le lieu », objet de son désir. Les enfants ont bâti
l’agora et s’enfuient dehors, dans une autre hétérotopie, plus ouverte et à la fois
hostile, dans la nature arrangée, dans le jardin. Les enfants enchantés (grisés) par
leur babillage, concentrés au milieux de la polis ont pris un chemin pour arriver
au monde désenchanté du dehors. Regardons de près l’image métaphorique de
recherche d’un autre horizon que nous apporte Jeaan-Toussaint Desanti :
Imagine donc des voyageurs qui auraient entrevu de haut et de loin, au-delà
d’une forêt, un lieu leur convenant et auraient formé le projet d’y habiter. De là-haut
n’apercevraient aucun chemin capable d’y conduire. Parvenant dans la plaine leur
situation s’inverserait. La forêt qui les sépare du séjour espéré comporterait un
excès de pistes, de sentiers et de routes, qui se recouperaient sans cesse en croisements labyrinthiques. La forêt perverse les égarerait à chaque pas. S’en remettant
au hasard, ils ﬁniraient, après bien des essais, par découvrir un chemin de bonne
apparence, large et droit. Or ce chemin conduirait à une ville, cachée dans la forêt,
invisible des hauteurs, une grande ville pleine de monde, comportant une multitude de places publiques, de monuments, de lieux de spectacle. Ils interrogeraient
les habitants. « Où est le chemin qui conduit à ce lieu que nous avons entrevu de
là-haut »? Toujours on leur répondrait : « Quel lieu ? Il n’y a pas de lieu, pas de
route autre que celle qui, par hasard, vous a conduit jusqu’à ici. Elle est aussi la
route du retour. Dans cette ville, c’est par où l’on entre que l’on sort. Au-delà c’est
la forêt. Nous pensons qu’elle est inﬁnie, ou tout comme, puisqu’il est impossible
d’y avancer, fût-ce d’un seul pas. De toute manière, tout ce que vous pouvez faire
dans notre ville c’est de la visiter et d’y demeurer juste le temps d’y apprendre
notre histoire et nos façons de vivre. Après, il vous faudra repartir par où vous êtes
venus. Ce lieu n’est pas un séjour pour les autres. A vrai dire ce n’est pas non plus
un lieu de passage : il n’est comporte pas d’au-delà habitable. »
Sans doute nos voyageurs accepteraient-ils l’invitation. Ils s’instruiraient et
s’amuseraient beaucoup dans la ville. Au bout d’un temps, monument, spectacles, bibliothèques n’auraient plus de secret pour eux. Certain même deviendraient
des experts en ces matières. Peut-être oublieraient-ils ce lieu entrevu depuis les
hauteurs, objet de leur désir ancien.
Un jour, pourtant (telle était la loi de la ville), il leur faudrait s’en aller par le
seul chemin possible qui les ramènerait « là-haut ». Parvenus à ce point de départ,

sanctuaire avec ses jardins, ses temples, ses édiﬁces. Voir : Djibril Agne (Dakar), « Identiﬁcation
des objets et obéissance aux règles et aux lois par le jeu. Une étude parallèle chez Platon et
dans quelques sociétés traditionnelles ouest – africaines ». L’article dans « Histoire, espaces et
marges de l’antiquité : hommages à Monique Clavel-Lévêque, volume 4, Par Marguarite Garrido
– Hory, Antonio Gonzalès. p. 223.
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il se mettraient à discuter, en proie à une agitation extrême : « Faut-il en croire
nos yeux ? Cette forêt que nous apercevons dans la plaine est touﬀue, mais petite
et nous croyons bien voir d’ici son au-delà et, en lui, le lieu objet de nos désirs. Il
lui est impossible, telle que nous le voyons, de dissimuler et si riche de culture et
d’histoire. Et pourtant nous avons séjourné dans la ville, parlé à ses habitants, et
nous nous y sommes instruits. De quels mirages sommes nous la proie ? » 23

Mais, oublier la ville...Qu’est ce que cela signiﬁe? Quelles sont les conséquences de cet oubli ? Oublier la ville implique un déplacement, c’est un appel
à « oublier » tout ce que les façons de parler ordinaires, irréﬂéchies, réﬂéchies,
savantes et théoriques, nous livrent concernant l’expérience de notre vie dans la
ville en direction du dehors, du jardin. Il faut alors oublier les murs de nos villes et
leur place bien établie. Et aussi ce qui sommeille dans l’usage des villes : les institutions, les lois, les certitudes, les séquences légalisées de la sécurité de nos actes.
La ville que nous tenons pour la forme du « cours universel des choses » objective
nos pensées. Il faut alors de nouveau établir, ce qui nous paraı̂t nécessaire, un
mouvement vers le dehors de la ville, pour sortir de l’agora, sortir dans le jardin.
Dans la « Condition de l’homme moderne » H. Arendt 24 écrit que la terre est
la quintessence même de la condition humaine, et que la nature terrestre pourrait
bien être la seule de l’univers à procurer aux humains un habitat où ils puissent se
mouvoir sans eﬀort et artiﬁce. Terre est ce qui nous est premièrement donnée, elle
n’est pas habitable en tant que telle. Mais c’est l’œuvre du jardin qui rend la terre
habitable pour créer la passerelle entre la nature et l’architecture en bâtissant un
Monde commun. Parce que le Monde doit être construit et transmis, grâce à un
jardin placé sur la Terre primordiale. C’est l’œuvre poétique qui a en particulier,
par la trace de paroles qu’elle laisse, la propriété de durer. Les jardins d’Adonis,
stériles de la pensée et les anthologies, peuplées des diﬀérentes ﬂeurs se réunirent
sur la Terre, ils nous oﬀrent les possibilités de chemin. D’où vient ce chemin? Et
où mène-t-il? Amène t-il au jardin au bout du chemin ou est-ce un chemin qui
ne mène nulle part? Une fois il amène assurément là où il serait possible d’avoir
une vue des environs tout à fait dégagée qui révèlerait sans eﬀort à l’horizon
la complexité du paysage. Une autre fois il s’enfoncera dans les méandres de la
pensée close et fermée à toutes les issues, pour sombrer dans l’obscurité. Ce chemin
n’allait assurément pas sans détours, retours et égarements. Cette succession de
tentatives d’arriver aux diﬀérents jardins, inévitablement se soldera par un échec,
23 Jean-Toussaint Desanti, Réﬂexion sur le temps, Conversation avec Dominique-Antoine Grisoni, Grasset, 1992, p. 95.
24 H. Arendt, Condition de l’homme moderne, traduction française G. Fradier, Calmann-Lévy,
1961, 1983, réédité avec une préface de Paul Ricoeur, Pocket, 1988, 1992 (The Human Condition,
London, Chicago, University of Chicago Press, 1958).
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où à la ﬁn on ne saurait toujours pas de façon claire et distinct ce que c’est au juste
le « jardin », qui n’est pas censé être clos, qui peut être avec ou sans murailles.
Le jardin c’est une ancienne « destination de l’homme », il n’est pas une nouvelle anthropologie philosophique fondée de manière ontologique (M. Heidegger)
ni une anthropologie historique fondée de manière philologique (C. Calame). Sa
fondation répond à l’angoisse la plus ancienne, celle de la mort et ﬁnitude de
la vie. Le jardin nous fait prendre conscience des sentiments le plus réjouissants
comme : d’amour (jardin d’amour) et des passions le plus eﬀrayantes, t-elles de
la mort (jardin de cimetière). Mais puisque la question du « jardin » devait s’en
tenir aux expériences qui permettent de faire ressortir la pensée du « là » de milieu sédentaire de précarité qui l’angoisse et l’ennui et le pousser, envoyer vers
l’inconnu, de le décentraliser; l’éclaircie d’être là, au milieu, qui est toujours dans
l’homme, et avec qui se déplace, ne se trouve pas seulement dans lui. Il est important de reconnaı̂tre que le jardin est aussi un événement de vérité : «  lήθεια »
sachant qu’elle provient de négation du Léthé, qui signiﬁe en grec l’oubli. Il n’est
pas seulement le produit d’une création géniale, héritée des dieux ou de dieu, mais
aussi une œuvre qui possède en elle – même sa propre luminosité (delos). Il nous
guérit par cette lumière comme Orphée guérit par la sienne, Orphée (du phénicien:
« Aour » la lumière et « Rophae » guérison, celui qui guérit par la lumières). Le
jardin qui nous entoure de partout, aux yeux des certains hellénistes disparaı̂t au
point de ne pas exister. Pour eux la contemplation d’une grandiose architecture
grecque, des temples, des théâtre, des portiques, situés au milieu des contrées
montagneuses, eﬀace la modestie des jardins, en faisait d’eux les constructions
trop fragiles, arrachées du monde héroı̈que grec. Le jardin, plus que les pierres
assemblées en un mur de la cité, est porteur d’une renversante intensité des forces
élémentaires de la terre et de ciel. Il est beaucoup plus présent, au sens où il accède
à leurs essences véritables. Le jardin, c’est un événement qui ouvre et qui établit
un monde, un événement pratiqué par l’homme, c’est-à-dire qu’il tient dans ses
mains.
Le jardin a un lieu et un jour. On ne sépare jamais la coı̈ncidence du
jardin et d’exergue topographique. Phénoménologie du jardin, jardin comme
phénoménologie, énigme du jardin dans la géographie du paraı̂tre. La lumière
(phos, d’où : phainesthai, phantasme, qui veut dire spectre, la fantaisie) commence
le discours philosophique, comme discours d’une révélation, d’une possibilité de
manifestation. Nous avons cherché sa déﬁnition la plus originaire, c’est-à-dire plus
proche de la source, de la seule et même source. Cette lumière du jardin nous dicte
ce que hier encore, chez nos ancêtres Grecs, on croyait naı̈vement soustraire, voire éliminer. Alors il faut repenser le passé et l’avenir du jardin. N’oublions pas
que nous ne disposons d’aucun terme commun pour désigner le jardin même,
le langage indo-européen ne se rassemblait pas sur sa notion et l’assurance de
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penser l’enclos limité paraı̂t largement excessive et plus que problématique. Tous
les mots réunis pour parler de jardin, de κ¨ποc à ηθοc par χώρα nous invitent
à designer un horizon. Dans cet horizon, dans cette lumière, nous avons trouvé
notre lieu aporétique, sans issue, sans chemin assuré, sans route ni arrivée, sans
dehors ni dedans. Notre jardin ﬁgure cet horizon. Mais n’oublions pas qu’il s’agit
de penser et de dire, dans les limites assignées, une certaine absence d’horizon ;
paradoxalement, l’absence d’horizon conditionne l’avenir même. Le surgissement
de l’événement doit trouver tout horizon d’attente. La pensée philosophique doit
trouver son jardin d’attente, pour une rencontre véritable. D’où appréhension
d’un abı̂me en ces lieux, par exemple le jardin dans le jardin, la forêt dans la forêt
et le désert dans le désert. Là où l’on ne peut ni doit voir venir ce qui devrait ou
pourrait peut-être venir. Ce qui reste à laisser venir.
Philosopher c’est un art du voyage, du tour et du détour, qui nous approche
et éloigne du jardin. Nous avançons vers le jardin, nous passons d’une étrangeté
à une autre, nous enchaı̂nons mystère après mystère comme un jardinier qui
s’étonne de la croissance de ses plantes car comme l’enseignait Epicure : τc
φύσιοc δ΄ å πlοÜτοc íρον τιν βαιäν âπίσχει, la richesse de la nature se retient
dans un petit enclos. 25 Ce jardinier nous invite à un exercice diﬃcile. Il nous
faut devenir attentifs à ce qui ne se montre que dans le silence et y surprendre cependant l’exigence d’une parole qui l’exprime. Pour rendre cette diﬃculté
sensible, nous avons pris comme exemple ce qui est maintenant immédiatement
à notre portée – le jardin. Le mot et avec ce mot la chose. Il ne s’agit plus des
écritures, mais du bloc massif des interprétations des discours, des thèmes, des
modes de représentation, produits et entassés à propos de ce que nous nommons
le « jardin ». Nous sommes entre jardin réel et faux-semblant, et parfois nous ne
savons pas les distinguer, puisque le « réel d’en haut » dévoile le « réel d’en bas »
comme illusoire et vice versa. Nous nous mettons débout, et regardons au-dessus
des plantes, comme les gens de la caverne platonicienne, nous tournons notre regard vers la vérité qui éblouit. Pour observer à partir de la Lune : la Terre, le
Monde, le Jardin il faut se procurer un télescope 26, mais pour voir du jardin

25 Diogène Laërce, La vie des hommes illustres, traduction de Robert Genaille, 1933.

10.12.1 νθρωποι, µοχθεØτε τ χείρονα, καÈ δι κέρδοc
πlηστοι νεικέων ρχετε καÈ ποlέµων.
τc φύσιοc δ΄ å πlοÜτοc íρον τιν βαιäν âπίσχει,
αÉ δà κεναÈ κρίσιεc τν πέραντον åδόν,
τοÜτο Νεοκl¨οc πινυτäν τέκοc « παρ Μουσέων
êκlυεν « ΠυθοÜc âξ ÉερÀν τριπόδων.

26 Voir le progrès scientiﬁque, comme processus décrit par Hannah Arendt, en particulier
l’invention du télescope qui a eu pour eﬀet de permettre à l’homme d’avoir un point d’Archimède
pour observer la Terre de l’extérieur. Pour Arendt les développements de la philosophie ne sont
que le prolongement de cette aliénation du monde.
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Le Monde, La Terre et La Lune, il suﬃt de tourner son regard. Le philosophe n’a
plus besoin de se détourner du monde périssable des illusions pour pénétrer dans
le monde des vérités éternelles, il se retire dans le jardin où la pensée est perçue
comme une manière d’atteindre l’éternité.
Deleuze dit que nous sommes des nomades. Et le jardin nomade n’est pas celui
à porter avec nous, ni à trouver à l’endroit de déplacement. Restons ﬁdèles à notre
nature vagabonde, pour qu’elle « ici », « ailleurs », « maintenant », « plus tard »,
n’ait pas un sens absolu et ﬁxe. Certains qui se croient installés ne possèdent
pas de jardin. Ils jouissent de leur installation, qui leur donne une arrogance
peu supportable aux autres, qu’ils excluent de leur lieu fermé, de leur jardin
fermé, dans le moment même où ils feignent de les y admettre. Tel est le cas
des philosophes sédentaires. Ils n’avaient d’autre but que de nous persuader de
leur gloire, de leur certitude. Sans doute pensaient -ils que nous en garderions
pour toujours la nostalgie et que, revenus du voyage, nous raconterions l’histoire
de leurs merveilles un moment partagées, ruminant sans cesse en nous-mêmes
l’amertume d’en avoir été séparés. Nous sommes comme des « sceptiques, une
variété de nomades qui détestent s’établir durablement quelque part, rompirent
périodiquement l’association civile. » 27 Nous détestons vivre dans le positif et
absorber les événements et les choses comme si le cours du monde nous les devait,
nous ne sommes pas persuadés que le monde même nous a élus pour une telle
jouissance.
Nous autres, vagabonds de nature, nous ne pouvons vivre que dans la
négation. Dans la mesure, ou nous ne sommes pas nombreux, nous ne pouvons
pas empêcher « les dogmatiques d’essayer de restaurer – l’association civile, » 28
comme celle d’agora, « toujours de nouveau, sans disposer pour autant d’un plan
sur lequel ils se fussent accordés. » 29 Nous sommes en état de transfert. « Ici »,
« ailleurs », « maintenant », « plus tard », ces lots de notre langues désignent pour
nous des états « métastables » qui passent sans cesse les uns dans les autres : ici
est tout autant un ailleurs que maintenant un plus tard. Nous n’avons pas de
résidence assignée ni de jardin clos. Il n’y a pas de lieu qui nous attend, lieu
immobile, ni dans la ville visible ni dans celle invisible, il n’y a que « au-delà »
du jardin de rencontre philosophique, entrevu de ce point où nous nous tenons
maintenant. Pour les gens de passage, tout jardin est eﬀet de perspective, qui sans
cesse modiﬁe l’horizon. Nous ne l’oublions pas en parlant de mirages et n’en croyons pas nos yeux. Sans doute avions-nous trop accordé de conﬁance aux gens de
27 Emanuel Kant, Critique de la raison pure, Traduction et présentation par Alain Renaut,
Flamarion, 2006, p. 64.
28 Ibidem, p. 64.
29 Ibidem, p. 64.
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l’agora, écrasés que nous étions sous l’abondance permanente de leurs signes, qui
ne renvoient qu’à eux-mêmes et se ferment sur leur propre compacité. Un temps
nous avons vécu médusés et emprisonnés. Oublions la ville et sortons au-delà de
l’agora ! Soyons les voyageurs du Gai Savoir 30, ceux qui cherchent à se rendre
compte de la hauteur des tours d’une cité, la quittent. Où voyageons nous ? Justement dans le champ de nos propres jardins, dans les paroles et les écritures,
comme si chaque phrase dite forait devant elle un creux, d’où jaillirait un autre
jardin, une autre terre fertile. Et plus nous nous éloignonsde jardin, plus le jardin viendra avec nous. Nous sommes obligés de penser ce rapport du jardin. Le
jardinage nous donne à penser. Le jardin nous enveloppe et il est aussi le chemin.
Il est une route qui ferme, qui encercle mais qui aussi ouvre. Il faut alors prendre
pied et s’y trouver et en même temps il faut y prendre son envol, et s’en aller.
A la fois s’en aller et rester. Le jardin nous enveloppe, c’est notre jardin, notre
jardinage. Nous ne pouvons pas en sortir, il nous accompagne partout. Nous sommes tous jardiniers au sens propre. Nous sommes obligés de cultiver nos plantes
sur notre peau, de cueillir et de lire sur la peau des autres, leurs mots, leurs sentiments, leurs plantes. Nous sommes toujours dans ce rapport à la fois d’exclusion
et d’intériorité du jardin. L’intérieur et l’extérieur se tiennent ensemble. La notion de frontière du jardin doit être pensée entièrement, elle n’est pas une ligne de
séparation, mais une relation mobile, un horizon mobile. A l’horizon les plantes se
dessinent toujours dans la lumière du jour. C’est le désir de la forme qui échappe
au crépuscule pour se manifester de nouveau à l’aube dans le jardin. Quand les
plantes, les choses se dessinent, cela veut dire qu’elles se dévoilent. C’est la lumière
du soleil qui leur donne la vie, la vérité qui est décisive du point de vue du désir
de philosophie.

CONCLUSION: PHILOSOPHIE DE JARDIN
La réalité du jardin que je propose est déjà un résultat qui n’apparaı̂t que
par une perspective, une structure. La pensée de jardin est donc une pensée de la
réalité comme interprétation, tout ceci supposant que toute interprétation n’existe
qu’en tant que perspective. À partir de cette thèse perspectiviste, la question qui
se pose (comme elle s’était posée à Protagoras, cf. le dialogue de Platon) est de
savoir si toutes les perspectives (ou interprétations) de jardin se valent.
Jardin déconstruit, en tant qu’objet d’abord énigmatique malgré les références immédiates à Epicure, l’espace articulé par l’architecture, la sculpture, la
30 Voir l’aphorisme de F. Nietzsche du Gai Savoir nr. 380.
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peinture et la poésie qu’un auteur comme Hegel avait relu comme structurant
une histoire de l’esprit dans le monde grec. Il conduit à déﬁnir, depuis la diﬃculté
même d’identiﬁer ce qu’il nomme dans cet espace et qui ne semble correspondre
à rien de ce que nous nommons « jardin » dans notre propre structuration des
lieux du vivre et du penser, des situation originales et non encore découvertes de
ce que la Grèce antique expérimentait à l’aurore de nos propres gestes.
Le « jardin » permet à nouveau et autrement qu’en référence à l’agora
d’eﬀectuer la reprise d’élan dans les commencements grecs de la pensée que
menèrent avec des enjeux diﬀérents Nietzsche ou Heidegger. Il permet de revenir sur les spatialités au fondement des remobilisations de l’espace public antique
mises en œuvre par Hannah Arendt. Le « jardin » interroge plus profondément.
Comme disait Foucault « Le jardin, c’est un tapis où le monde tout entier vient
accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c’est une sorte de jardin mobile
à travers l’espace. Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la
totalité du monde. » 31
L’espace ouvert par la politique est un espace de parole partagée : il n’existe
que par la discussion publique entre les citoyens, qui transforme les opinions subjectives en éléments d’une réﬂexion objective sur le bien commun. Les Grecs ont
inventé la cité, la polis pour préserver les conditions politiques d’existence. La
polis avec l’agora au milieu est le premier espace du politique. Deleuze écrit : „Si
la philosophie a une origine grecque autant qu’on veut bien le dire, c’est parce
que la cité, à la diﬀérence des empires ou des États, invente l’Agôn comme règle
d’une société des amis, la communauté des hommes libres en tant que rivaux (citoyens).” 32 C’est dans le cadre d’un agon (concour, réunion) que sont representé
tragédies, drames satyrique, comédies. Son modèle se retrouve déjà dans l’Iliade et
l’Odyssée. C’est au cours d’agon que se déroule les épreuves des jeux organisés lors
des funérailles de Patrocle 33 et d’Achille 34 Mais entre l’assemblée des guerriers,
l’assemblée des citoyens dans l’Etat oligarchique et l’Ekklesia démocratique qui
s’assemble sur l’agora, il y a une continuité évidente. Car le débat politique constitue une lutte codiﬁée qui rapelle celle mise en oeuvre lors des jeux funéraires,
et dont sont les avatars, les diﬀérents concours organisés par la cité. La cité de
la polis grecque est néanmoin fondée sur la persuasion et non la violence, état
de risque se tiens au dehors de la polis et au dehors du jardin encore que le mot

31 Michel Foucault, Dits et écrits 1984, Des espaces autres (conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, no 5, octobre1984, pp. 46–49.
32 G. Deleuze, Les conditions de la philosophie, Qu’est-ce que ma philosophie ? Texte publié
initialement in Chimères, no 8, mai 1990.
33 Homère, Iliade, XXIII 507, 685, 710, 799.
34 Homère, Odyssée, XXIV, 80–89.
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“jardin” soit trompeur car ces “terres” apparemment immobiles ne cessent d’être
bougées pour donner l’expression de la capacité d’agir (agôn) de la nature. L’art
dialectique qui se manifeste à travers le combat agonistique produit la réthorique
qui est encore agonistique mais plus indirecte. La réthorique, c’est la dialectique
plus élément émotionel qui donne la persuasion. Epicure dit qu’il faut aussi persuader la nature pour produire le jardin. C’est la vie harmonisée avec la nature
de la vie du jardin qui fructiﬁe un nouveau ethos. Pour le saisir il suﬃt de sensibiliser l’atmosphère du jardin. Il faut persuader la nature. « Il ne faut pas faire
violence à la nature, mais la persuader : nous la persuaderons en contentant les
désirs nécessaires, et aussi les désirs naturels s’ils ne sont pas nuisibles, mais en
repoussant durement les nuisibles. » 35 Epicure domestique la nature pour aboutir
au « jardin ».
L’invention des Grecs a été de conserver la mémoire de mise en milieu du
sceptre de l’archè. Le pouvoir n’appartient à personne, il est au milieu. L’homme
n’est pas un être politique naturellement, puisque c’est l’agora, la politique qui
le déﬁnit comme création d’un monde humain en dehors de la nature. Sorti du
politique, l’homme retourne en quelque sorte à l’animalité, mais en passage il
s’arrête dans le jardin où il constitue sa nature humaine. La création d’un espace
politique, n’est pas un seul lieu véritable d’expression de la qualité humaine de
l’homme, en ce qu’il rend possible la fondation d’un monde commun régi par le
nomos. A côte de l’agora, là où les hommes se reconnaissent mutuellement comme
des citoyens, se trouve le jardin où les hommes sont ensemble sous l’horizon d’un
monde commun – d’« être-ensemble ».
Rapellons que dans « Les Lois », le dernier dialogue de Platon, qui touche au
problème de la meilleure constitution politique, trois personnages, un Athénien
(Socrate n’apparaı̂t pas de nom) un Crétois nommé Clinias et un Lacédémonien
nommé Mégillos, partent de Cnossos, la ville de Minos, pour aller visiter dons la
montagne Ida le jardin de Zeus. Cet endroit mythique fait référence au mariage
paradigmatique de Zeus et d’Héra. Ce jardin de mariage sacret et le temple de
Zeus se présentent comme l’objectif à atteindre. Les amis sortent de la ville et se
dirigent vers le jardin, pour atteindre la vérité.
Ce travail encourage à un déplacement en direction du dehors. La cité grecque
est remplacée par des citadelles intérieures, des exercices spirituels, des sectes
philosophiques, des prédications errantes. La recherche du jardin grec s’inscrit
dans l’étude de ce déplacement. Se saisissant de la question du jardin, elle se tient
d’emblée hors des catégories les plus immédiatement à même d’accueillir le thème
35 Epicure, Sentences Vaticanes. 21, trad. Marcel Conche, édit et trad. de Epicure, Lettres et
Maximes, PUF, 1987 ; ΟÎ βιαστέον τν φύσιν ll πειστέον. πείσοµεν δà τc ναγκαίαc âπιθυµίαc
âκπlηροÜντεc, τάc τε φυσικc ν µ βlάπτωσι, τc δà βlαβερc πικρÀc âlέγχοντεc.
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de la soutenance de la centralité opérée par la réévaluation du motif de l’agora
telles que l’intériorisation spirituelle du lieu de la pensée ou ses extériorisations
sociales et géographiques sur les chemins ouverts du monde hellénistique.
Le jardin, envisagé dans la conception courante: fermé, nous apparaı̂t comme
ouvert chez les Grecs, parce que ses limites ne jouaient pas le même rôle
qu’aujourd’hui. Le jardin grec n’est pas le jardin d’histoire, tel connu de la tradition hebraique, parceque les limites du jardin grec sont davantage la réfutation
d’un enclos, elles nient sa fonction qui limite le champs visuel. Nous voulons dire
à ce moment qu’un philosophe grec « enfermé » dans le jardin regarde là où la vue
n’arrive plus à voir. Il titube au dehors de la caverne platonicienne, parce qu’il
n’est pas du tout enchaı̂né au mur, dans son jardin il n’y a pas de mur. On ne peut
penser que sur cette ligne ; penser, c’est voyager, en s’approchant du voyageur
nietzschéen qui poursuit son ombre. Voyager en étant immobile, sans franchir la
ligne frontale de la vie.
Étant donné que le jardin n’est pas un objet dont la philosophie constituerait
le sens ou la vérité, il est un domaine de pensée autonome et indépendant. La
philosophie se sert du jardin, de son espace et de ses œuvres, du contact avec
ceux-ci aﬁn de produire des eﬀets, des pensées, des concepts ou des idées. En
fait, le rôle que nous pouvons aujourd’hui accorder à la philosophie du jardin,
c’est celui d’accompagner le développement d’arguments et de raisons à l’égard
du projet durable. La philosophie du jardin doit, en ce sens, nous aider à ouvrir et
universaliser nos convictions, nos valeurs et nos conceptions préétablies. Précisons
que la philosophie du jardin doit servir à identiﬁer et à reconnaı̂tre les diﬀérents
paramètres culturels, naturels ou philosophiques qui œuvrent dans ce domaine.
En fait, la philosophie du jardin doit nous permettre de nous accoutumer avec les
diﬀérentes façons qu’une personne peut avoir de concevoir la relation entre philosophie et nature, morale, société et individu, ou encore d’autres topos du même
type. De cette façon, la philosophie du jardin ne travaille pas sur les qualités formelles du jardin, laissant celles-ci volontairement aux « sciences » de l’horticulture,
mais accompagne la réﬂexion relative aux sens et aux horizons du projet horticole
moderne.
Cette fondation d’un lieu spatial, temporel et solitaire rend possible l’ouverture à autrui, la rencontre avec autrui, la rencontre philosophique, non
nécessairement à penser en termes de conﬂictualité irréductible, mais davantage
en harmonie dans un ensemble de diﬀérences de tonalité. Pour conclure je citerai un philosophe polonais Kolakowski qui dans une posture ironique se moque
de jardin : « Malgré de multiples formules on a échoué à créer une déﬁnition
satisfaisante du jardin et du jardinage. Toutes ces déﬁnitions laissent un territoire étendu d’incertitude par rapport à la question du jardin ; quels sont les
phénomènes qui appartiennent au champ d’investigation. Tout simplement, nous
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ne savons pas précisément ce que sont le jardin et le jardinage. L’utilisation de
ces notions est intellectuellement risquée comme le sera d’autant plus la cultivation réelle du jardin. Tu ne vas pas cultiver le jardin ! QUOD ERAT
DEMONSTRANDUM ».

Summary
All philosophical problems appear in a speciﬁc situation and establish
our relations to social and natural environment. Greek philosophy is usually
associated to Agora, the place where the people gather together to exchange
their views. I try to put it in a diﬀerent context – out of the city and its
institutions, and I tend to abandon the idea of polis as a “universal pattern
of being and thinking”. Yet to conceive properly Hellenistic philosophy we
have focus on garden situated between bios et zoe, extra muros, where: τc
φύσιοc δ΄ å πlοÜτοc íρον τιν βαιäν âπίσχει. (The richness of nature is retained
in a small enclosure.) The idea of delimitation of garden has to be rethought,
considering its ontological and epistemological mobility, which refers to the
notions of... (revolutionary garden, Dasein, stay, lignes of escapes, hétérotopie,
khôra, not cultivated garden) – the milestones of postmodern philosophical
reﬂection.
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Historia ﬁlozoﬁi, jak każda historia, ma dwojakie zadanie. Powinna ona
z r e f e r o w a ć to, co się wydarzyło, i powinna to w y j a ś n i ć dociekając jego
przyczyn, a dzięki ich poznaniu to, co jednostkowe, ukazać w bardziej rozległym
kontekście. Żadne z tych zadań nie da się rozwiązać bez drugiego, a wszelki postęp, który naszemu poznaniu powiedzie się po jednej stronie, wspomaga postęp
po drugiej stronie. Ale przecież obydwa się nie schodzą razem, a badacz dziejów
nie powinien nigdy zapominać o ich różnicy, jeśli nie chce się narazić na niebezpieczeństwo pomieszania swych przypuszczeń z faktami. Fakty są przedmiotem
spostrzeżenia zewnętrznego, jeśli zachodzą w świecie ﬁzycznym, i spostrzeżenia
wewnętrznego, gdy zachodzą w świecie świadomości; bezpośrednią drogą do ich
poznania jest obserwacja, jeśli zaś chodzi o to, co przeszłe – przekaz. Aby poznać
fakty historyczne jako takie, musimy się zwrócić do źródeł historycznych, musimy zdobyć informacje na temat ich pochodzenia i ich autentyczności; musimy
zebrać, porównać i sprawdzić szczegóły: i tylko tam, gdzie zostawia się nas własnemu losowi, gdzie wiedza sprzeciwia się twierdzeniu tego, co niemożliwe bądź
nieprawdopodobne, albo pozwala poznać luki w ich sprawozdaniu (Berichten),
jako pomocniczy środek poznania, musi pojawić się połączenie (Combination),
które na podstawie znanych nam historycznych faktów odtwarza inne nam nieznane, kiedy wskazuje w nich albo skutki albo warunki tego, czego faktyczność
jest nam znana. Jednakże wszystkie wnioski tego rodzaju są tym ryzykowniejsze,
im bardziej kompletnie podejmuje się na tej drodze próby określenia szczegółów procesów historycznych; a tylko w szczególnie sprzyjających okolicznościach
wyprowadzają nas one ponad średni stopień prawdopodobieństwa. Historyczne
połączenie znajduje o wiele bardziej znaczące zastosowanie wówczas, kiedy chodzi
o to, aby wykryć kontekst i racje zjawisk historycznych. Ponieważ świadectwa pouczają nas o nich ściśle biorąc tylko wtedy, jeśli znamy wypowiedzi działających
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osób o motywach ich działań bądź o racjach ich przedsięwzięć i sposobie, w jaki
one do nich doszły; a prawdę mówiąc te wypowiedzi mają nieocenioną wartość
dla historii nauki. Natomiast kiedy brakuje takich osobistych świadectw, bądź też
kiedy chodzi o szerzej sięgające historyczne konteksty, wówczas w badaniu historii
jesteśmy zdani na tę samą drogę, którą postępuje badanie przyrody w celu wyjaśnienia tego, co dane: na domniemanie odnośnie do przyczyn i przyczynowego
powiązania przyczyn, na hipotezach. Ponieważ jednostka może zaświadczyć, że
działała z takim określonym zamiarem, że zmierzała do takiego celu, że przy wyborze swych środków bądź kształtowaniu swych poglądów towarzyszyły jej takie
rozważania, że ten wpływ, poparcie bądź powstrzymanie, doświadczyła od innych: to bowiem popada pod zakres jej samoobserwacji. Co zaś wychodzi ponad
to, nie jest już rzeczą bezpośredniego doświadczenia, lecz przypuszczenia: wnioskowania (Schlussverfahrens), które powinno ustalić związki przyczynowe, które
zgodnie ze swą naturą nie dadzą się uchwycić w spostrzeżeniu, jak każdy stosunek przyczynowy. Ale co ma ważność w odniesieniu do każdej hipotezy, ma też
ważność względem hipotez historycznych: tylko wtedy są one uprawnione, jeśli są
wymagane przez znane nam fakty i się na nich sprawdzają. Hipoteza naukowa nie
jest jakimś dowolnym pomysłem, lecz uzupełnieniem faktów przez ich przyczyny:
mogą to więc być, jak się to dzieje przy wszystkich hipotezach historycznych,
przyczyny jednostkowe, które powodują ten określony rezultat, albo przyczyny
ogólne, tzn. takie, z których wynika cały szereg zjawisk. Dlatego do jednej hipotezy powinno się sięgać tylko wtedy, jeśli znane nam fakty wymagają jej do swego
wyjaśnienia; i nie powinno być w niej przyjęte nic, co nie jest konieczne do tego
celu. W wielu wypadkach wystarczą nam więc do tego bardzo proste założenia,
a te mają tak wielkie prawdopodobieństwo, że raczej nie można zakwestionować
ich trafności (Richtigkeit). W innych wypadkach luki przekazu są tak duże, że
można je wypełnić tylko skomplikowanymi hipotezami. Warunki, pod jakimi następuje określony rezultat, są tak różnorodne, że bardzo trudno poznać, które
z nich współdziałały, i co każdy z nich do niego wniósł; jednakże w równym stopniu tracą na pewności także nasze przypuszczenia; ponieważ im większa jest ilość
dróg, które można obrać do wyjaśnienia zjawiska, tym mniej da się o jednej z nich
twierdzić, że jest ona jedyną, która prowadzi do celu; ponieważ w danym wypadku
w s z y s t k i e inne w ogóle możliwe do pomyślenia musiałyby się okazać błędnymi
drogami, albo wszystkie ślady wychodzące z różnych punktów musiałyby prowadzić do tej jednej drogi. Tylko wtedy, kiedy badacz historii potraﬁi odróżnić te
różnorodne stopnie pewności, i prawidłowo ocenić prawdopodobieństwo każdej hipotezy, może on rościć sobie pretensję do pochwały naukowej roztropności i braku
uprzedzenia.
Przedmiot, z jakim ma do czynienia historia ﬁlozoﬁi, tworzą więc – ogólnie
biorąc – próby uzyskania jednolitego naukowego poglądu na świat i na zadania
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człowieka. Próby te należy przedstawić w ich historycznym rozwoju i ich historycznym kontekście. Ale aby wykonać to na tyle doskonale, na ile można tego dokonać
przy pomocy naszych środków, konieczne są niezmiernie rozległe i skomplikowane
badania. Najpierw należy stwierdzić, czego rzeczywiście nauczali ﬁlozofowie, o których wiemy. Jednakże bardzo często nie jest to także łatwe nawet wówczas, kiedy
możemy korzystać z ich własnych pism; ponieważ nawet u pierwszorzędnych myślicieli, jak Platon, Arystoteles, Spinoza, Kant itd., nierzadko natraﬁamy na luki,
które powinny zostać zapełnione, na niejasności i sprzeczności, które należy usunąć, i pytamy, czy jest możliwe ich przezwyciężenie, bez podsuwania pisarzowi
czegoś obcego i bez wkładania mu w usta odpowiedzi na pytania, które sam pozostawił bez odpowiedzi, których być może wcale nie postawił. O tym jednak nie
można rozstrzygać tylko przez porównanie jednostkowych wypowiedzi, lecz należy
uchwycić cały sposób myślenia i przedstawiania ﬁlozofa, przenieść się do centrum
jego systemu, śledzić wątki, które wszystko pozostałe łączą z tym centrum, jeśli chce się utworzyć sąd o tym, co to może zdziałać a czego nie może, w jakich
punktach możemy oczekiwać luk i sprzeczności, w jakich wypadkach wynikają niejasności wyrażenia o nieokreśloności pojęć, a krasomówczy bądź poetycki klejnot
przedstawienia zakrywa naukową słabość. Ale tylko na tej drodze można w ogóle
otrzymać prawidłowy obraz systemu ﬁlozoﬁcznego; ponieważ im mocniejszy jest
węzeł (Band), który to, co jednostkowe, wiąże w nim z całością, tym mniej można
go zrozumieć w jego źródłowym sensie, jeśli nie myśli się go w kontekście, a więc
także nie w bliższych określeniach, w których i z którymi autor systemu podjął
go w swym myśleniu. Ale przecież z drugiej strony zasadnicze myśli i kontekst
(Zusammenhang) systemu dadzą się poznać tylko na podstawie wyjaśnień jego
autora. Dlatego też zrozumienie systemu ﬁlozoﬁcznego wymaga dwojakiej aktywności odtwórczego myślenia: analitycznej i syntetycznej. Przez prawidłowe ujęcie
i logiczny rozbiór danych przedstawień należy przedzierać się do środka systemu,
i z tej perspektywy należy być w stanie rozumiejąco zrekonstruować kontekst
szczegółu. Tylko jeśli wyniki jednego postępowania, przy właściwym zastosowaniu obydwu, pokryją się z wynikami drugiego postępowania, otrzymujemy obraz
konsekwentnie przeprowadzonego systemu: jeśli tak się nie dzieje, to znaczy, że
przyjęto w nim określenia, do których nie mają prawa jego naukowe założenia.
Dlatego też rozumienie systemów ﬁlozoﬁcznych nie jest możliwe bez uzdolnienia i kwaliﬁkacji do systematycznego myślenia. Ale równie niemożliwe jest to dla
tego, który dla jego ujęcia odnosi się tylko do logicznych konsekwencji jego pryncypiów, tak jak się one j e m u prezentują. Albowiem nie jest koniecznie tak, że
ﬁlozofowie czasów prehistorycznych z pewnych założeń wyprowadzali zawsze takie same wnioski, jakie my z nich wyprowadzimy: raczej bowiem myśli, przez
logiczne powiązanie których powstaje system, zostają w zasadzie przed nim znalezione, i przez system użyte tylko w kontekście i stosownie do tego kontekstu
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zmodyﬁkowane, tak też zawsze, to w szerszym to w węższym zakresie, pojawia
się właśnie u bogatych i twórczych duchów, że do systemu wnika niejedno, nie będąc do niego całkowicie przystosowanym i pod każdym względem zrównoważonym
z jego innymi określeniami.
Dalsze badania stają się potrzebne, jeśli wcale nie mamy pism ﬁlozofów albo
tylko fragmenty, bądź jeśli nie jest niewątpliwa autentyczność dzieł, które dotarły
do nas pod ich nazwiskiem; jak szczególnie zdarza się to w historii ﬁlozoﬁi starożytnej tak często i w tak znacznym rozmiarze. Jakie pisma i jakie fragmenty pism
należy uważać za autentyczne? Z jakich czasów i jakich kręgów pochodzą nieautentyczne? jak możemy wyjaśnić ich powstanie i jaki użytek można z nich uczynić,
aby poznać sposób myślenia i dążenia czasów i szkół, z jakich one pochodzą? Następnie poglądy ﬁlozofów są nam przekazane przez osoby trzecie: na jaką wiarę
zasługują ich informacje? z jakich źródeł oni czerpali? po jakich objawach można
poznać, czy świadek właściwie zrozumiał założenia, które referuje, czy niczego
nie opuścił, czy nie dodał czegoś własnego? Wreszcie jak można tam, gdzie istnieją dla nas tylko fragmenty pism, pojedyncze informacje o systemie ﬁlozofa, na
ich podstawie uzyskać obraz całości, i jaką niezawodność (Zuverlässigkeit) mają
połączenia (Combinationen), przy pomocy których tego próbujemy? Większość
z tych pytań do swych odpowiedzi potrzebuje powiązania badań ﬁlologicznych
i historyczno-ﬁlozoﬁcznych 1: na wiele z nich w danym wypadku można odpowiedzieć tylko w przybliżeniu i z zastrzeżeniem: ale nie ma wśród nich takiego, które
historia ﬁlozoﬁi powinna pominąć, i tak samo takiego, na które można znaleźć odpowiedź inaczej niż przez dokładną znajomość historycznej tradycji i ukazujące
się przez nią fakty.
Jednakże historia ﬁlozoﬁi nie powinna nas zaznajamiać tylko z doktrynami
i systemami ﬁlozofów, lecz powinna je także zaklasyﬁkować do historycznego kontekstu, do którego one należą i na tej podstawie je wyjaśnić. Wynika stąd dla niej
szereg ważnych zadań. Teoria naukowa jest najpierw dziełem tego określonego
indywiduum. Aby pojąć ją w jej genezie (Entstehung), aby zrozumieć pierwotne
znaczenie jej szczegółowych określeń i jej połączenie się w całość, musimy – na ile
jest to możliwe – zdać sprawę z tego, w jaki sposób, w jakiej kolejności, w jakim
kontekście rozwijały się u twórcy myśli, które są połączone w system: a ponieważ
myśli te uwarunkowane są przez swą duchową właściwość, przez przebieg rozwoju (Entwicklungsgang), jaki przyjęły, przez doświadczenia, które on poczynił,
wiadomości, które nabył, impulsy i pouczenia, które odebrał od innych, prowadzi to do tych wszystkich biograﬁczno-psychologicznych badań, które wprawdzie
1 Należy wybaczyć nie będące w użyciu słowo, którego brak jest bardzo dotkliwy, a któremu
przez analogię językową odpowiada „dotyczący historii sztuki”, „historycznoliteracki”, „odnoszący się do historii Kościoła” itd.
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także w innym odniesieniu posiadają różnorodne zainteresowania, których jednak
istotne znaczenie dla historii ﬁlozoﬁi polega na tym, że wyjaśniają nam genezę
(Entstehung) systemów ﬁlozoﬁcznych na podstawie ich najbliższych źródeł. Ale
oczywiście tylko stosunkowo rzadko jesteśmy w takiej sytuacji, że w wystarczającym stopniu możemy udzielić tego wyjaśnienia, ponieważ w większości wypadków jesteśmy fragmentarycznie poinformowani o osobowości i przebiegu rozwoju
(Entwicklungsgang) ﬁlozofa; a także tam, gdzie dotyczący tego materiał płynie
najbardziej obﬁcie, akurat zbyt często natraﬁamy na pytanie, które budziło nasze
największe zainteresowanie, pytanie o wewnętrzne procesy i motywy, które warunkowały utworzenie systemu, na luki, które tylko w niewystarczającym stopniu
można wypełnić przez wnioski z gotowego systemu. Gdyby jednak także tak nie
było, to biograﬁczno-psychologiczny pragmatyzm pouczyłby nas przecież tylko
o najbliższych racjach powstania systemów; natomiast te odleglejsze i ogólniejsze
pozostałyby niezbadane. A przecież jest to tylko ich zbadanie, które ustawia nas
w sytuacji przemienienia historii f i l o z o f ó w w historię f i l o z o f i i. Ta bowiem
zakłada, że wszystko, co pomyślał, zbadał i czego dokonał pojedynczy człowiek,
tak jak jest on różnorodny i jak niejednokrotnie w szczegółach może się sprzeciwiać, to przecież jednocześnie stanowi historyczną jedność; a ta jedność nie jest
tylko idealną jednością: nie jest to tylko piszący historię (Geschichtschreiber),
który ﬁlozofów i systemy zestawia w większe grupy według pewnych zewnętrznych albo wewnętrznych cech, według narodowości, według miejscowego i czasowego przebywania razem, podobieństwa ich doktryn, a te później znowu łączy ze
sobą, lecz przez oddziaływanie pojedynczego człowieka na drugiego wytwarza się
między nimi realny związek (Zusammenhang): w ten sposób kształtują się szkoły,
tak tworzy się ﬁlozoﬁczny przekaz nauki i literatury, to, co wcześniejsze, staje się
warunkiem tego, co późniejsze, równoczesne dążenia oddziaływują na siebie raz
sprzyjająco raz hamująco, wspierają się i przeczą sobie i właśnie często przez wzajemne zaprzeczenie wyświadczają największą przysługę; to, co przy powierzchownym rozważaniu zdaje się być tylko mieszaniną pojedynczych osób i mniemań,
przy dokładniejszym i gruntowniejszym badaniu ukazuje się jako historyczny rozwój, w którym wszystko, raz bliżej raz dalej, jest połączone ze wszystkim innym,
ale tylko to dochodzi do ogólnego i trwałego skutku, co odpowiada ogólnym, we
właściwościach (Zuständen) i potrzebach wszystkich czasów i narodów ugruntowanym warunkom tamtego rozwoju. Trwałą zasługą H e g l a jest to, że bardziej
dobitnie niż ktokolwiek przed nim zwrócił uwagę na ten prawidłowy związek zjawisk historycznych i zwłaszcza z tego punktu widzenia rozważał też historię ﬁlozoﬁi: w taki sposób chybione i wprowadzające w błąd było także to, kiedy tamten
związek rozumiano jako czysto logiczny i została wyrażona zasada, że następstwo
systemów ﬁlozoﬁcznych jest takie samo, jak kategorii logicznych, i można go znaleźć tak samo, przez dialektyczną konstrukcję. Nasze dzisiejsze pisanie historii,
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a także ujmowanie ﬁlozoﬁi wobec jej przedmiotu, uwolniło się od tego nieporozumienia. Wiemy, że nie tylko zjawiska historyczne nie dadzą się konstruować, lecz
że także ich związek można zaczerpnąć od nich samych; że więc właściwy obraz
historycznego rozwoju, na obszarze którego się dzieje, można uzyskać tylko przez
badanie faktycznego związku przyczynowego, a nie przez teleologiczny postulat:
nie przez to, że pytamy, co musiało się zdarzyć, występuje określony, osiągnięty
już albo jeszcze mający być osiągniętym stan jako wynik historycznego przebiegu,
ale przez to, że próbujemy sobie wyjaśnić na podstawie jego warunków to, co powstało w każdym momencie, a w taki sposób zatem ostatecznie także całość.
Dlatego też będzie się ona także bronić przed stronniczością, która zwraca na
siebie uwagę mniej u samego Hegla niż u niektórych z jego uczniów: że rozwój
ﬁlozoﬁczny jest rozważany jako proces przebiegający jako zamknięty w sobie, że
zbyt mało zwraca się uwagę na jego związek z polityczną i ogólną historią kultury.
Niestety trudno tego uniknąć przy próbie dialektycznego konstruowania historii
ﬁlozoﬁi; ponieważ im bardziej znaczące inne elementy wkraczają do jej przebiegu
(Gang), tym mniej da się utrzymać założenie, że każdy system byłby logiczną konsekwencją poprzedniego. W sobie samym jest jednak całkowicie niemożliwe do pomyślenia, że kiedykolwiek ruch naukowy mógłby zachodzić dla siebie samego, bez
wzajemnego oddziaływania z pozostałymi dziedzinami życia duchowego i stanami
społecznymi, a historia dowodzi, jak są one ważne, nierzadko wprost miarodajne
dla jej konstytucji. Właśnie rozwój ﬁlozoﬁczny należy wyjaśnić nie na podstawie jednego, lecz na podstawie wielu współdziałających warunków. Osobowość
ﬁlozofów, oddziaływanie systemów wcześniejszych na późniejsze, wpływ ogólnych
politycznych i kulturowych stosunków łączą się, aby określić jego przebieg. Każdy
z tych czynników jest potem znowu złożony z wielu elementów, a udział każdego
w ostatecznym wyniku jest raz większy raz mniejszy. Ale zadanie pisania historii
polega na tym, aby ich wszystkich nie spuszczać z oka i podążać ich śladami tak
daleko, jak to możliwe.
Te wskazówki powinny wystarczyć do zwrócenia uwagi na rozmiar i różnorodność zadań, jakimi musi się zajmować historia ﬁlozoﬁi: jednocześnie jednak trzeba
zwrócić uwagę także na to, że one wszystkie w jej obrębie muszą być odniesione do
wspólnego celu i rozważane według jednej i tej samej, ściśle historycznej metody.
Dla tych wszystkich, którzy w tym sensie są skłonni nad nimi pracować, otwieramy
w A r c h i v f ü r G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e miejsce konwersacji (Sprechsal) do wolnej wymiany ich poglądów i wyników: wszystkie próby wsparcia naszej
nauki przez nowe badania będziemy uważnie śledzić w naszych rocznych sprawozdaniach, i robić notatki o ich naukowym plonie. Przedstawienie historii jako takie
będzie zawsze rzeczą pojedynczego człowieka, który zdarzenia historyczne przedstawia tak, jak jego obraz ukształtował się w jego duchu. Jednak ten obraz będzie
wypadać tym bardziej wiernie i realistycznie, im mocniej wyniknął on z bardziej
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rozumnego wniknięcia w materiał, którego dostarczają nam źródła historyczne.
Ten materiał jest jednak dla historii ﬁlozoﬁi tak niezwykle bogaty, a jego naukowa
obróbka jest tak zagmatwanym zadaniem, że jego rozwiązanie może się udać tylko
zjednoczonymi siłami wielu badaczy. Ułatwienie tego skupienia naukowych sił do
wspólnej pracy nad historią ﬁlozoﬁi, jest celem naszego czasopisma.
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Niełatwo w krótkim tekście streścić książkę blisko 600 stronicową, w której
sam spis treści zajmuje kilka stron. Zacznijmy od spraw podstawowych; przyświecały mi w tej pracy trzy cele. Po pierwsze – nawiązując do spostrzeżenia Stanisława Borzyma, że jedną z najpoważniejszych luk w stanie badań historyczno-ﬁlozoﬁcznych jest brak pełnego obrazu polskiej ﬁlozoﬁi na emigracji, a zwłaszcza
„uwydatnienia roli paryskiej «Kultury» w aspekcie ﬁlozoﬁcznym” – postanowiłem zrekonstruować poglądy historiozoﬁczne najwybitniejszych ﬁlozofujących pisarzy współpracujących z Jerzym Giedroyciem. Po drugie, zamierzałem zestawić
owe całości w poszukiwaniu jakiegoś wspólnego horyzontu ideowego. Po trzecie
wreszcie, pragnąłem porównać ów ewentualny „wspólny rdzeń” historiozoﬁczny
z „generalnymi koncepcjami” 1 politycznymi i geopolitycznymi Giedroycia i Mieroszewskiego.
Punkt trzeci był próbą zbadania merytorycznej relacji między dwoma głównymi modułami w „Kulturze”, mianowicie modułem literacko-ﬁlozoﬁcznym i modułem politycznym. Giedroyc pragnął, aby „Kultura” była pismem znacznie bardziej politycznym niż literackim; Jeleński i Miłosz pragnęli odwrócenia proporcji
(Giedroyc określał ich pogląd w tej sprawie jako wewnętrzną opozycję). Chciałem
sprawdzić, czy ta kontrowersja nie była czymś powierzchownym, czy nie skrywała
istotnej bliskości i ciągłości; naturalnym zaś łącznikiem między najogólniejszymi

1 Tak Giedroyc nazywał swoją strategię polityczną.
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wątkami związanymi z kulturą (ﬁlozoﬁa) a strategią polityczną wydawała się być
historiozoﬁa.
Książka składa się ze wstępu (gdzie opisuję, między innymi, zastosowaną
metodologię, zbliżoną do metodologii tak zwanej „warszawskiej szkoły historii idei”), z czterech rozdziałów monograﬁcznych, poświęconych poglądom historiozoﬁcznym (z uwzględnieniem tła światopoglądowego oraz poglądów antropologicznych) Józefa Czapskiego, Jerzego Stempowskiego, Witolda Gombrowicza oraz Czesława Miłosza 2. Zamyka pracę część komparatystyczna (rozdział piąty), gdzie analizuję i opisuję różnice i podobieństwa w poglądach badanych pisarzy, umieszczam te poglądy na tle polskiej i europejskiej tradycji, a zwłaszcza na tle głównych pojęć i doktryn historiozoﬁcznych. Bronię
głównej tezy pracy; mianowicie, że g ł ó w n y m ł ą c z n i k i e m w i c h w i z j i
historii było borykanie się z przeczuciami katastroficznymi
oraz ich stopniowe przezwyciężanie oraz odrzucenie typowej
polskiej historiozoficznej diagnozy klęski i posłannictwa z nią
z w i ą z a n e g o, c z y l i o d r z u c e n i e m e s j a n i z m u. W piątym rozdziale podejmuję również próbę zestawienia historiozoﬁcznych poglądów badanych pisarzy ze
strategią polityczną Giedroycia i Mieroszewskiego.
Nie wydaje się ani celowe, ani wykonalne (ze względu na bogactwo treści)
streszczanie rozdziałów monograﬁcznych; dlatego też z każdego wybiorę wątek
najbardziej – moim zdaniem – charakterystyczny (ważki bądź oryginalny), który
będzie dawał pewne wyobrażenie o sposobie myślenia oraz wizji historii danego
myśliciela.
***
Zacznijmy od J ó z e f a C z a p s k i e g o. Był nastawiony na chwile olśnień duchowych, czyli – tak zwanych – epifanii, wiązało się to z podejściem idiograﬁcznym
a nie nomotetycznym; kładł akcent na jednorazowość, niepowtarzalność zdarzeń
w historii, a nie na szukanie praw, mechanizmów; ściśle z tym związany był świadomie przyjęty subiektywny, indywidualny sposób patrzenia i myślenia. Z wielką
zatem nieufnością odnosił się do „wielkich narracji”, do ideologii, „izmów”, abstrakcyjnych konstrukcji nie zakorzenionych w konkrecie, do różnych zbyt prostych
„sumarycznych sądów”. Jego ideałem było nieustanne zdziwienie, owoc nieustannej uwagi, ostrość spojrzenia. Stosował to nie tylko do swojej praktyki malarskiej,
ale również do prób poznania ludzkiego świata. Dało to w efekcie malarską perspektywę w myśleniu o historii. Ludzie bowiem, co podkreślał, zwykle patrzą
2 W rozdziale poświęconym Miłoszowi, obszernie omawiam również poglądy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (co wiąże się ze sporem wokół „Zniewolonego umysłu”).
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przez kulturową kliszę; nie myślą samodzielnie i nie widzą „na własne oczy”. Podejście Czapskiego to, mówiąc najogólniej, próba widzenia wszystkiego na „własne
oczy”. To nieustanna walka z petryﬁkacją wrażliwości. Mamy tutaj zresztą ciekawe połączenie: Czapski był „naocznym świadkiem” kilku kluczowych momentów
w polskiej i europejskiej historii XX wieku; zarazem jednak – w wymiarze teorii – na jego wizję świata i historii składają się w dużej części poglądy głoszone
przez innych. Jego oryginalność to w znacznej mierze oryginalność łączenia, czyli
dodawania do siebie i krytycznego rozważania cudzych myśli. Podkreślić również
wypada zawikłany wątek formacyjny; mianowicie Czapski wolność duchową (od
polskiego zaścianka) zyskuje głównie dzięki kulturze rosyjskiej (Tołstoj, Rozanow), natomiast wolność polityczną zyskuje walcząc z Rosją 3.
Skoncentrujmy się na czymś, co Czapski określał jako „zapomnienie o śmierci”. Cywilizacja nowoczesna „wyplenia w sobie” pierwiastek religijny. Szczególnie
widoczne jest to w Europie Zachodniej. Pewna istotna potrzeba w człowieku nie
może więc być zaspokojona. Dla opisania tej sytuacji używa przekształconego
schematu freudowskiego: „Od czasów Freuda wszyscy mówią i piszą o seksualnym refoulement, o nienasyceniu seksualnym, o groźnych deformacjach chorobowych, które daje właśnie to nienasycenie” 4. Można, powiada, chyba również mówić o „nienasyceniu religijnym”, czy też „głodzie religijnym”, który nie może być
w zlaicyzowanym środowisku kulturowym zaspokojony. Nienasycenie seksualne,
jak głosi Freud, znajduje zastępcze ujścia (sublimacja). Może podobnie jest z nienasyceniem religijnym? To nienasycenie również – jak pisze – „torturuje” ludzi.
Znajduje zatem inne zastępcze ujścia, przekształcając i kształtując całą kulturę.
Skoro religia została amputowana, pojawia się brak i ten brak musi być czymś
zastąpiony, wypełniony. Wypełnienie to dokonuje się na różnych polach i na różne
sposoby; wiąże się również z przesunięciem akcentów, z ukryciem jednych kulturowych wątków i z wyeksponowaniem innych. Najsilniejsze przesunięcie to przesunięcie akcentu z transcendencji na doczesność, co z kolei wiąże się z wyparciem
śmierci z wyobraźni. Dochodzimy w ten sposób do sprawy kluczowej, oddziałującej
najsilniej i najbardziej wielorako. Owo usunięcie z wyobraźni śmierci – z którym
zetknął się po raz pierwszy w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych w roku 1950
– wydaje się Czapskiemu jednym z najważniejszych kluczy do zrozumienia nowoczesności. Nasza cywilizacja to nie cywilizacja śmierci, ale cywilizacja bez śmierci;
„cywilizacja, która śmierci widzieć nie chce, zapomina o niej, a jak przychodzi, to
gubi ją dans la drogue i ukrywa ją przed chorym, gdy ona jest tuż” 5. Konsekwen3 Ten ambiwalentny stosunek do Rosji, sympatii do Rosjan i kultury rosyjskiej oraz niechęci do
imperialnego kierunku w polityce rosyjskiej, będzie charakterystyczny dla całego kręgu Kultury.
4 J. Czapski, Patrząc, Kraków 1996, s. 276.
5 J. Czapski, Wyrwane strony, Warszawa 1993, s. 69.
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cje tego są wielorakie. Oddziałuje to nie tylko na kulturę masową, ale również
na tak zwaną kulturę wysoką. Czapski, śledząc owe konsekwencje, zdaje się podążać śladem Platona, Pascala, Heideggera, Jaspersa. Świadomość śmierci, dogłębne
„przeżycie śmierci” rodzi namysł metaﬁzyczny, czyni z nas ﬁlozofów. „Ukradziono
śmierć człowiekowi... ta cała wielkość i groza samego istnienia w kategoriach zła
i dobra, winy i kary stwarzała wielkość i grozę śmierci” 6. Usunięcie zatem śmierci
niszczy namysł metaﬁzyczny, niszczy poczucie dziwności istnienia; skłania do myślenia płytkiego, przyziemnego, wąskiego. Owo ograniczenie zainteresowań jest
istotnym składnikiem kultury masowej i bywa określane jako konsumpcjonizm.
Próba uczynienia życia sensownym poprzez konsumpcję przypomina jednak picie
słonej wody. Ludzie wpadają w błędne koło pracy i zakupów. Nasza cywilizacja
staje się – jak to ujmuje – „zabiegana”. Na pozór wszystko jest w porządku, jednak
poczucie jałowości, bezsensu daje znać o sobie. Sposobem na stłumienie poczucia
jałowości jest płytka rozrywka (distraction, distrahere), jaką oferuje kultura masowa (w postaci embrionalnej dostrzegał to już Pascal w XVII wieku). Pomaga
ona trwać w rozproszeniu, bez istotnych myśli, które mogą ranić, bo mogą prowadzić do myśli o śmierci, na którą kultura z amputowaną religią nie ma recepty.
Konsumpcjonizm i rozrywkę masową łączy przekonanie, że lepiej istotnie nie myśleć, bo to może zaboleć. Wszystko to powoduje, że w świecie społecznym brakuje
wyższych idei i istotnych zaangażowań. Ludzie ideowi, gotowi dla idei poświęcić wygodne trwanie, wydają się dziwakami, czy nawet szaleńcami. Interpretuje
on bunt młodzieży w końcu lat sześćdziesiątych oraz poczynania lewicowych terrorystów z lat 70-tych jako próbę ucieczki z owej pułapki życia przyziemnego,
wygodnego i jałowego. Tyle że jest to ucieczka w złą stronę. Co wynika zresztą
z błędnego rozpoznania przyczyn jałowości. Distraction jaką proponuje kultura
masowa jest zatem powiązana niewidzialną nicią z destruction, która pojawia się
na jej obrzeżach.
Czapski zwraca uwagę na inne jeszcze cechy nowoczesnej kultury (również
powiązane z zapomnieniem o śmierci). Podkreśla niezwykłe przyśpieszenie tempa
życia i tempa przemian kulturowych, jakie dokonało się w Europie od początku
XIX wieku. Używa terminu wymyślonego przez Daniela Halévy – „akceleracja
historii”. Owo tempo dotyczy również przemian w dziedzinie sztuki i przemian
gustu estetycznego. Również sposób tworzenia ma być szybki, dominować ma
improwizacja, szkic. Cytuje opinie krytyków, którzy twierdzą, że wprowadzenie
elementu szybkości do estetyki jest czymś przełomowym i wspaniałym. Jest wobec
tych deklaracji bardzo sceptyczny. Pośpiech w tworzeniu, owa nerwowość, kojarzy
mu się z chęcią odniesienia łatwego sukcesu oraz z powierzchownością, z brakiem

6 J. Czapski, Wyrwane strony, Zeszyty Literackie nr 44, s. 50.
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namysłu. Zawrotne tempo życia utrudnia, może wręcz uniemożliwia, oswojenie
świata, trudno się zakorzenić na ruchomych piaskach. Pojawia się wrażenie nierzeczywistości świata.
Spostrzega również, że dobroć – szczególnie w obszarach kultury wysokiej –
„nie jest modna”. Ludzie o „mądrej, uśmiechniętej dobroci”, traktowani dawniej
jako wzór człowieczeństwa, są lekceważeni. Artyści są zaś „drapieżni, subtelnie
perwersyjni, apokaliptyczno ponurzy, a przynajmniej zjadliwie ironiczni” 7. Odrzucenie dobroci i robienie grymasów kojarzy się z dziecięcym „popisywaniem”.
Czyżby artysta współczesny, a za nim i człowiek współczesny, był takim popisującym się dzieckiem? Czyżbyśmy mieli do czynienia z wielkim „zdziecinnieniem”
kultury? Jak to się ma do śmierci, która została usunięta ze świadomości zbiorowej? Czapski powiada, że ci wszyscy popisujący się twórcy „nie chcą pamiętać, że to wszystko jest NIC: pulvis, cinis et nihil. Nihil w obliczu śmierci, która
JEST i której moi współcześni za Boga nie chcą widzieć” 8. Jego spostrzeżenia
są tutaj zbliżone do ogólnego schematu katastroﬁzmu kulturowego, dostrzega bowiem wewnętrzny mechanizm wyjaławiający i samoniszczący zawarty w kulturze
nowoczesnej. Zapomnienie o śmierci uszkadza wyższe rejony kultury; wypłukuje
z nich soﬁę.
***
Kolejny rozdział poświęcony został J e r z e m u S t e m p o w s k i e m u. Jego
formacja intelektualna była podwójna; liberalna i socjalistyczna. Cenił indywidualizm i wolność, nie znosił etatyzmu i stawał po stronie skrzywdzonych, zepchniętych na margines, zagrożonych (dlatego, między innymi, przyjaźnie odnosił się
do różnych mniejszości). Wydaje się, że ta jego lewicowa, „socjalistyczna” strona
wynikała nie tylko z wychowania i wykształcenia, ale była głębokim rysem jego
osobowości (odruchowe stawanie po stronie słabszych i skrzywdzonych to – jak
twierdzi Marian Przełęcki – rdzeń socjalizmu). Sam siebie umieszczał w długiej
polskiej tradycji nonkonformizmu i przekory; w tradycji „humanistów, reformatorów, dysydentów, wolterianów i wolnomularzy” 9.
Stempowski w swoim namyśle nad dziejami łączył podejście ﬁlozofa, historyka i lekarza. Próba zrozumienia kryzysu, w jakim znalazła się XX-wieczna
Europa jest jednym z najważniejszych wątków, być może nawet centrum, jego
ogólnego namysłu nad historią. Najpoważniejszym – jego zdaniem – schorzeniem
7 J. Czapski, Czytając, Kraków 1990, s. 414.
8 Tamże, s. 415.
9 J. Stempowski, Klimat życia, klimat literatury. Wybór i opracowanie Jerzy Timoszewicz,
Warszawa 1988, s. 201.
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trawiącym nasz kontynent w XX wieku był nie komunizm, a nacjonalizm (inne
choroby albo z tej choroby wynikały, albo z nią się łączyły). Nazywa ten okres
„epoką nacjonalizmu”. Skoncentruję się na tym wątku.
Najgłębsze źródło nacjonalizmu to podział otwartej przestrzeni rzymskiej
przez szczepy klanowe po inwazji barbarzyńców w V wieku. W XIX wieku nacjonalizm przechodzi od etapu „bycia w sobie” do etapu „bycia dla siebie”. Po
wielowiekowej inkubacji nastąpiło przebudzenie; nacjonalizm zaczął być siebie
świadomy. Szlachetny, egzaltowany, zrodzony z klęsk i urazów ruch romantyczny
był miejscem, gdzie budziły się nowoczesne nacjonalizmy. W drugiej połowie
XIX wieku (kolejne stadium choroby) rodzi się ogólnoeuropejska apoteoza witalności, tempa, żywiołowości, krwawej oﬁary, rewolucji. Ona również, podobnie
jak orientacja futurystyczna, staje się składnikiem nowej, opartej na darwinizmie, ideologii nacjonalistycznej. Kult dionizyjski współgrał z nacjonalizmem; był
bowiem kultem ziemi, płodności, tężyzny, krwi i rasy. Ideologia nacjonalistyczna
zawłaszczyła następnie potężną nowożytną machinę państwową; państwo straciwszy autorytet emanacji Boga, zyskało nowy autorytet, stało się emanacją narodu.
Państwo potężne ową podwójną mocą, zarówno materialną jak i moralną, przygniotło, osaczyło jednostkę. Państwa stały się „ jakimiś bożyszczami potwornymi
i wszechpotężnymi” 10. Stempowski opisuje tę sytuację za pomocą dwóch określeń
– kluczy: „totalna mobilizacja” oraz „obóz warowny”.
Dzieje Zachodu – w wielkim skrócie – to postępująca indywidualizacja. „Totalna mobilizacja”, czyniona w imię prymatu narodu (czy też klasy) nad jednostką,
zahamowała – a nawet cofnęła – ten proces. Wiązała się z kultem organizacji,
dyscypliny i posłuszeństwa. Wymagała również wroga, dlatego rodziła nieufność
i ksenofobię; w tym miejscu pojawia się owo drugie określenie – „obóz warowny”.
Państwa zamykają się w swoich granicach, przekształcają się w zamknięte monady. Momentem przełomowym był wybuch pierwszej wojny światowej. Wtedy
to w całej Europie zamykają się granice. Każdy i wszystko musi się wylegitymować
pożytkiem dla walki jaką prowadzi naród otoczony przez wrogów. Idee autonomicznej sztuki, sztuki dla sztuki, zrodzone w XIX wieku, są wyszydzane. Podobny
los spotkał naukę czystą, czyli bezinteresowne dociekania naukowe, a szczególnie
humanistykę. Moralność wojenna ucinając sfery aktywności bezinteresownej, rozwinęła te sfery, których użyteczność „rzucała się w oczy”. Stempowski – mając
na myśli ową wojenną moralność – mówi o „romantycznym i mistycznym utylitaryzmie” 11. Nie był to bowiem utylitaryzm przyziemny, wyrachowany, zajmujący
się pożytkiem ludzi żyjących tu i teraz, ale utylitaryzm o zabarwieniu religijnym.

10 G. Ferrero, Przemowy do głuchych, Poznań 1929. s. 49.
11 J. Stempowski, Od Berdyczowa do Rzymu, Paryż 1971, s. 69.
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Był to – zwrócony w przyszłość, związany z kultem narodu, krwi i ziemi – jakiś
„naiwny mesjanizm”. Pokolenia obecnie żyjące miały się poświęcić dla szczęścia
pokoleń przyszłych. Rozprzestrzeniało się coś, co Stempowski określił jako posiadanie imaginacyjne. Człowiek zamiast cieszyć ze swojego domu i ogródka, cieszył
się, że jako członek narodu posiada fabryki na lądach i pancerniki na morzach. Nacjonalizm przekształcił zatem samo odczuwanie własności. Nie jest tak, że Niemcy
zarazili faszyzmem Europę; przeciwnie, to krążący po Europie duch szowinizmu,
duch nacjonalnych nienawiści zrodził w Niemczech nazizm. Nazizm był zatem,
jak pisał Stempowski, „produktem zbiorowym Europy”.
Powstał hobbesowski świat w skali narodów i państw. Ideologia nacjonalistyczna zabarwiona darwinizmem prowadziła do konkluzji, że naród narodowi
wilkiem, a jako że państwa były narodowe, stosowało się to również do państw.
Nowe państwa, które powstały w wyniku pierwszej wojny Stempowski porównywał do małych Nabuchodonozorów. Zarysowała się ogólnoeuropejska tendencja;
ustrój demokratyczny zastępowany był w kolejnych państwach przez ustrój autorytarny. Zderzały się tedy ze sobą zdyscyplinowane bloki. Kilka pokoleń Europejczyków poddawało się odgórnie narzucanej dyscyplinie. Stempowski przyznaje,
że patrzył ze zdumieniem na dyscyplinę obecnych mrowisk ludzkich, które „pod
komendą szalonych dyktatorów czy niemniej nieprzytomnych rządów demokratycznych” szły w równych szeregach do z dala widocznych katastrof.
W latach poprzedzających wybuch drugiej wojny, w czasie samej wojny
i przez kilka lat powojennych miał silne przekonanie, że Europa zbliża się do
swojego końca. Pisał o „cywilizacji w stanie likwidacji. Był to okres, w którym
dominował w jego myśleniu pryzmat katastroﬁczny. Dostrzegał podobne procesy
jak w schyłkowym Rzymie; upadek intelektualny elit oraz narastającą apatię ludów. Pod koniec lat czterdziestych jego przeczucia katastroﬁczne miały najbardziej konkretną postać. Przewidywał błyskawiczny atak kilku tysięcy czołgów ze
Wschodu, które, przełamując barierę Pirenejów, dotrą do Atlantyku. Atak nie nastąpił. Ostateczny cios nie został zadany. Choroba na nacjonalizm nie okazała się
śmiertelna.
***
Trzeci rozdział poświęcony został poglądom historiozoﬁcznym W i t o l d a
G o m b r o w i c z a. Gombrowicz podkreśla, że jego poglądy stanowią „organiczną
całość”, a centrum owej całości, centrum jego wizji świata, jest koncepcja formy.
„Ja” jest słabe i niewyraźne, zaś siła zewnętrzna, którą Gombrowicz nazywa „międzyludzkim”, jest potężna. I ona nadaje formę owemu „ ja”, formuje ludzi. Ludzie sami tworzą formy, a następnie im ulegają. Są zatem zarazem wytwórcami
i niewolnikami formy. Jednak stwierdzenie, że „sami ją tworzą” idzie za daleko.
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Należałoby raczej powiedzieć, że forma im się tworzy. Odkrycie owej autonomii
Formy wprowadza nas niejako „za kulisy świata”. Nie bez podstaw zatem zalicza
się Gombrowicza do „ﬁlozofów podejrzeń”. Solidność, substancjalność ludzkiego
podmiotu – który miałby niczym autonomiczny klient wybierać między formami
– jest w tej wizji zdecydowanie osłabiona.
Gombrowicz interesuje się przede wszystkim formą i egzystencją („ ja” na dnie
masek, form), namysł nad historią, nad dziejami stanowi poboczny wątek w jego
twórczości. To jednak co ma do powiedzenia o historii zasługuje – ze względu na
oryginalność i dogłębność spojrzenia – na uwagę. Badał zmienność form w czasie,
oddziaływanie form w czasie. Wprowadzał zatem do swojej koncepcji dzianie się.
Niezwykle ważną cechą myślenia o historii przez pryzmat formy jest demaskowanie, zrywanie zasłon, wydobywanie na światło dzienne tego, co ukryte; docieranie
do „podziemnego” oddziaływania form i ruchu form. „Rzeczywistość odkryłem –
powiada – w nierzeczywistości, na jaką skazany jest człowiek” 12. Owa nierzeczywistość to forma jako konwencja (game) oraz jako spontaniczne działanie (play),
do którego dorabia się następnie ideologię. Docieranie do owej głębszej warstwy
nie odsłania jednak żadnego głębszego, rozumnego ładu, celu. Żadna esencja nie
tylko nie poprzedza życia poszczególnego człowieka, ale i całej ludzkości, żadna
esencja nie jest zawarta, ukryta w historii. Historia jest – jak pisze – bełkotem.
Gombrowicz odrzuca statyczną wizję bytu; wizję świata, który posiada jakiś kształt określony, „naturalny”. „Teatr świata mało ma aktorów” – powiada
Stempowski; a wszyscy występują w kostiumach starożytnych. U Gombrowicza
same kostiumy (formy) grają aktorami; kostiumów zaś jest bardzo dużo i powstają
cały czas nowe. Teatr świata ma zatem przeogromną i nieograniczoną liczbę kostiumów, które grają aktorami.
Przechodzę do szczegółowego – i zarazem być może kluczowego – historiozoﬁcznego zrozumienia Gombrowicza. Twierdzi on mianowicie, że dokonał się ostatnio w historii ludzkości zasadniczy przełom, którego skutkiem ubocznym (niejako
wypadkiem przy pracy) stał się totalitaryzm. O cóż tutaj chodzi? Ludzie od tysiącleci żyli w poczuciu, że istnieje pewien ład obiektywny, że istnieją pewne wartości
absolutne, że istnieje miara, która jest dziełem bogów, Boga, albo – jak wierzono
w oświeceniu – rozumnej natury. Człowiek żył w „kościele boskim”, w dostojnej
budowli tysiącletniej cywilizacji. W ciągu ostatnich dwóch stuleci budowla ta zaczęła się kruszyć. Dziewiętnastowieczny ateizm, optymistyczny i progresywny –
będący świecką kontynuacją myślenia religijnego – był doktryną przejściową, naiwną i płytką, nieświadomą konsekwencji nowej sytuacji duchowej (Gombrowicz
podąża tropem Nietzschego i Dostojewskiego). Zanikanie religii to nie kontynuacja, a zerwanie; odtąd świat nie będzie, jaki był. Rozpoczyna się zatem radykalnie
12 D. de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, s. 41.
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nowy etap w dziejach ludzkości – etap ludzkości wyemancypowanej i świadomej,
że wszelkie wartości są z niej, a nie spoza niej: „Stary Bóg umierał – powiada Gombrowicz – kanony, prawa, obyczaje, które stanowiły dorobek ludzkości, znalazły się
w próżni, pozbawione autorytetu” 13. Proces ten fascynuje go i zarazem przeraża.
Tak czy inaczej nie można już się cofnąć. Port, w którym ludzkość przez tyle tysiącleci cumowała, już nie istnieje. Od tej pory ruch, zmiana, świadomość własnej
historyczności będą stale towarzyszyć ludzkości. Ludzkość odrzucając Boga i religię, wkracza zatem w nową fazę; tak nową, że nieporównywalną z niczym, co było
wcześniej. Nie tylko Bóg umiera, ale zanika również wyobrażenie o naturalności
człowieka. Człowiek uświadamia sobie bowiem własną sztuczność, anty-naturalność. Wyłania się nowy obraz ludzkości. Nienaturalna, sztuczna ludzkość jest
zdana na samą siebie, czyli na udawanie w pustce; wielki ludzki teatr otoczony
jest zewsząd nicością. Można tutaj, nawiasem mówiąc, wskazywać na związek podobnych sformułowań z alienacyjnymi schematami Feuerbacha i młodego Marksa.
Człowiek pozostawał dotąd w cieniu własnych wytworów, składał im hołdy, nie
zdawał sobie bowiem sprawy, że wszystkie one są jego dziełem. I podobnie jak
wcześniej, kiedy człowiek zmienił swój stosunek do przyrody z pasywnego na aktywny, czyli zaczął kształtować przyrodę, tak teraz przyjmie aktywny, twórczy
stosunek do świata ludzkiego, zacznie świadomie kształtować swój świat.
Zamiast być sługą formy, człowiek staje się (winien się stać) twórcą i panem
formy. Ludzie wkroczyli już na tę prometejską drogę; wzięli sprawy w swoje ręce,
wzięli formę w swoje ręce. Niestety, pierwsze doświadczenia z uwolnioną formą,
z owym samo-formowaniem się ludzi nie były zachęcające. Fabrykowano dowolne
prawdy i ideały, ale przede wszystkim fabrykowano fanatyzmy. Ludzie, świadomi
twórcy miary, podniecając się wzajemnie, tracili miarę. Myśląc o fenomenie nazizmu i stalinizmu, Gombrowicz przyznaje: „Byłem zafascynowany groteskowymi
i przerażającymi formami, które powstawały w sferze międzyludzkiej, niszcząc
wszystko co dotychczas czczono” 14. Przebieg historii zaczynał przypominać logikę sennego koszmaru. Miała miejsce „demoniczna mobilizacja formalna”.
Gombrowicz nie traci jednak nadziei. To tylko pierwsze próby samokierowania
się ludzkości, nic dziwnego, że skrajne, nieudane (jak pierwsze próby kierowania
samochodem). Traktuje zatem komunizm jako wielką „materializację inteligencji”,
jako najsilniejszą, jak dotąd, próbę kształtowania losu ludzkiego przez ludzi, zapanowania nad żywiołowością stawania się ludzkiej historii. Stąd między innymi
wypływa przyszłościowa orientacja jego myśli. Przeszłość jest bowiem oddzielona
od nas grubą kreską, świat z „kościołem boskim” rozpadł się i nie będzie odbudowany. Świat ojców już się rozpadł, ważny jest zatem świat synów; na miejscu
13 Tamże, s. 41.
14 W. Gombrowicz, List do ferdydurkistów, Varia 3, Kraków 2004, s. 116.
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ojczyzny pojawia się „synczyzna”. Łączy się to również z jego pochwałą młodości
i niedojrzałości; przyszłość to owa wywyższona młodość.
Myśląc o przyszłości odchodzi stopniowo, podobnie jak Czapski i Stempowski, od bliskiemu mu w ostatnich latach przed wojną katastroﬁzmu. Dostrzega, że
pesymistycznie nastrojona sztuka („czarna sztuka”) pierwszych dekad powojennych rozmija się z duchem czasu. W czym pokłada nadzieję? Otóż, poza postępem technicznym, najpewniej w tym, że nowy stosunek do formy może okazać się
z czasem stosunkiem ozdrowieńczym. Po okresie groteski totalitarnej można spodziewać się lepszych czasów, choć duchowo trudnych, bo bez nieba niezmiennych
wartości nad nami.
***
W rozdziale czwartym badam i opisuję poglądy historiozoﬁczne C z e s ł a w a
M i ł o s z a. Konstanty Jeleński twierdził, że Miłosz to a-humanista, próbujący
być humanistą, Gombrowicz to humanista, próbujący być a-humanistą. Był – jak
wyznał – „po stronie ludzi” na siłę, z braku czegoś lepszego, Gombrowicz zaś
był „po stronie ludzi” odruchowo, ale ten odruch próbował okiełznać. Dlatego
też Gombrowicz bywa traktowany jako ironista, podczas gdy głęboki nurt w jego
myśli był moralistyczny, kaznodziejski (ironia służy nowej luźniejszej, bardziej
spontanicznej moralności). Miłosz zaś bywa traktowany jako moralista, podczas
gdy jego głównym dążeniem było rozumienie, a nie sądzenie i udzielanie rad.
Miłosz sam siebie określał jako „metaﬁzycznego niedowiarka”. Tym niemniej, jak
przyznawał, „wszystkie moje ruchy umysłu są religijne i w tym sensie moja poezja
jest religijna” 15. Podobny klucz można zastosować do jego wizji świata i historii.
Historiozoﬁa Miłosza jest zatem – w wielkim skrócie oczywiście – religiocentryczna
i bibliocentryczna.
Chrześcijaństwo – podobnie zresztą jak inne religie – jest „wałem ochronnym człowieka przeciwko chaosowi”, jest zmaganiem się człowieka z „osaczającą
go nicością”, z otaczającym go mrokiem. Religie wypływają bowiem z fundamentalnej i nielikwidowalnej obcości człowieka w bycie. Chrześcijaństwo wyłoniło się
jako nowy wał obronny, pokonując zarówno starą religię jak i nowe kulty, oraz
liczne doktryny będące hybrydami religii i ﬁlozoﬁi. Pisząc o jego genezie, powiada, że, „ci, którzy zostali ognistym tchnieniem ducha dotknięci, działali jako
medium, ale w kilka dziesiątków lat później już nie czuje się tego tchnienia u innych” 16. Odrzuca zdecydowanie pogląd Gibbona (i Nietzschego), że chrześcijaństwo osłabiło cywilizację antyczną, przyczyniło się do jej upadku a w dalszych
15 Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1991, s. 29.
16 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 2000, s. 287.
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dziejach hamowało rozwój. Przeciwnie, akcentuje dynamizujący wpływ chrześcijaństwa (skłaniałby się raczej do poglądu, że Rzym, przyjmując chrześcijaństwo,
przedłużył o kilkanaście dekad swoje istnienie). Trudno, powiada, przewidzieć
jak potoczyłyby się dzieje imperium, gdyby nie pojawiło się chrześcijaństwo, łatwo jednak sobie wyobrazić cywilizacyjny zastój, który mógłby się pojawić na
ruinach antycznego świata, a który jest regułą w dziejach innych cywilizacji. Ów
dynamizm naszej cywilizacji łączyć należy ze „zdumiewającym sprzężeniem” pierwiastka żydowskiego, greckiego i rzymskiego. Zwycięstwo chrześcijaństwa to zwycięstwo zuniwersalizowanego pierwiastka żydowskiego; wojna między hellenizmem
a judaizmem przegrana przez Żydów orężnie, została przez nich wygrana w sferze
kulturowej, w sferze ducha 17. Dlatego też twierdzi, że „chrześcijańskie są również
lokomotywa i żarówka elektryczna, i bomba atomowa, i laser, czyli cała technika,
która opanowała ziemię” 18. Nowoczesna nauka i technika – która podbiła glob –
prawie w całości wyrosła z tego skrawka Europy, gdzie sięgała kościelna łacina.
Miłosz uważał – podobnie jak Max Weber a wbrew Marksowi – że w dziejach
kluczową rolę odgrywa religia oraz (dodatkowy element) elity. Kiedy nałożymy
na siebie te dwa czynniki, okazuje się, że kluczową rolę w dziejach odgrywa typ
religijności elit. Przechodzimy w ten sposób do pewnej szczegółowej idei Miłosza,
która wydaje się być jednym z najważniejszych wątków w jego historiozoﬁi.
Nowożytność postrzegał jako stopniową erozję chrześcijańskich wyobrażeń
religijnych (z akcentem na wyobrażenia przestrzenne i antropologiczne). Pod koniec XIX wieku na zachodnim rynku idei – obok słabnącego chrześcijaństwa oraz
wiary w historię, naukę, sztukę, postęp, demokrację, naród, socjalizm – pojawił
się jeszcze jeden szczególny kult, a właściwie anty-kult, mianowicie nihilizm. Nihilizm wyrastał na gruncie zwątpienia w owe nowożytne wiary, kulty, substytuty
Boga. Było dwóch ludzi, którzy wyraźnie dostrzegli nicujące skutki zniszczenia
przez naukę wyobraźni religijnej i w efekcie „uśmiercenia Boga” – Nietzsche i Dostojewski. Uważali oni, że jeśli Boga nie ma, to znika absolutny punkt odniesienia, czyli znika prawda, dobro i sens. Ani natura, ani historia, ani nauka nie są
w stanie zrekonstruować tych wartości. Nihilizm, czyli poczucie bezsensu istnienia
(zarówno świata, jak i człowieka) rodzi rozpacz. Obaj czuli grozę nadciągającego
nihilizmu; Nietzsche prorokował, że wiek XX będzie wiekiem nihilizmu (co, zdaniem Miłosza, się spełniło), Dostojewski prorokował, że wszystko rozstrzygnie
się w XX stuleciu (albo za Bogiem, albo za ateizmem i płynącymi stąd konsekwencjami). Wkraczamy w ten sposób w wiek XX-sty. Czas chrześcijański, który
17 Miłosz nie zgodziłby się zapewne z poglądem Tadeusza Zielińskiego, że chrześcijaństwo
to zwycięstwo pierwiastka greckiego nad żydowskim, czyli udane zhellenizowanie judaizmu.
Zob.: T. Zieliński, Hellenizm a Judaizm, Warszawa 1927.
18 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro..., s. 289.
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nadawał sens historii, został przez znaczną część elit odrzucony. Coraz wyraźniej zarysowywała się alternatywa: albo znajdziemy nowy sens, albo pojawi się
czas nihilistyczny, płynący donikąd. Nowy sens łączył się z wyznaczeniem jakiegoś celu, jakiegoś punktu dojścia. Trudno było pobudować ten sens na czasie
ewolucji; wszak w wersji ateistycznej ewolucja jest ślepa. Pozostaje post-heglowska koncepcja ruchu immanentnego historii, która dokądś zmierza, na przykład
do komunizmu. „W pewnym sensie marksizm – powiada Miłosz – był dla mnie
naturalnym wypełnieniem pustki” 19. Marzenie o komunizmie i spełnieniu historii
wkraczało „ jak ręka w rękawiczkę” w nihilizm XX-wieku. Bo jeśli nie komunizm –
jak wierzyła spora część europejskich intelektualistów – to historia nie ma sensu,
a zatem nic nie ma sensu. Miłosz nie twierdził, że marksizm był nihilizmem,
twierdził natomiast, że marksizm i wiara w komunizm jako spełnienie dziejów
(„to diabelstwo” – jak pisze) wyrastała szczególnie bujnie na nihilistycznym gruncie. Idea immanentnego ruchu zawierała w sobie jednak, co podkreślał, poważną
trudność (wręcz sprzeczność), należało bowiem uwierzyć, że historia, równie ślepa
jak ewolucja (jeśli odbierzemy jej heglowski atrybut boskości), zmierza w kierunku spełnienia najgłębszych marzeń i potrzeb ludzkości. „Simone Weil mówiła,
iż błędem marksistów i w ogóle postępowców różnego rodzaju jest wierzyć, że
maszerując naprzód, można wzbić się w powietrze” 20. Podsumujmy: dokonana
w nowożytności erozja wyobraźni religijnej wytworzyła pustkę, która wypełniała
się – jak to Miłosz ujmuje – treścią totalitarną. Wypełniała się gwałtownie, prowadząc w XX wieku do przeróżnych przewrotów, zamachów, rewolucji. „Było to
stulecie rewolucji krzepnących w systemy totalitarne” 21. Jest to jego fundamentalne twierdzenie dotyczące genezy totalitaryzmu.
Miłosz nie traktuje nazizmu i komunizmu jako zjawisk o równej wadze. Oczywiste jest dla niego podobieństwo obydwu ustrojów, ale nie były to – wbrew temu
co twierdził Herling Grudziński – „totalitarne bliźniaki”. Jeden z nich był zdecydowanie większy i groźniejszy, bo bardziej nasączony realnością, czyli duchową
treścią, dogłębną ideą. Ustrojem tym był komunizm. Miłosz jest tutaj konsekwentny, skoro komunizm i nazizm wkroczyły na miejsce słabnącego pod ciosami
„światopoglądu naukowego” chrześcijaństwa i zarazem były obroną przez nihilizmem, były one substytutami religii, kultami. Kult komunistyczny był poważny,
był podsumowaniem pewnego istotnego nurtu w rozwoju myśli europejskiej. Był
to ruch z pozoru tylko społeczny i polityczny, jego korzenie sięgały metaﬁzyki. Był
próbą nadania sensu historii poprzez nadanie jej nowego, ludzkiego, niedrapież-

19 Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków 2006, s. 352.
20 Tamże, s. 352.
21 Cz. Miłosz, Historie ludzkie, Zeszyty Literackie 2007, nr 5, s. 69.
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nego kształtu (z tym związany był projekt stworzenia nowego człowieka oczyszczonego z egoizmu i agresji, który miał być – po heglowskiej spirali – powrotem do
samego siebie sprzed upadku wywołanego własnością prywatną). Dlatego rewolucja w Rosji była, jego zdaniem, jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia. Kult
nazistowski był zaś w znacznej mierze lokalny, specyﬁcznie niemiecki. Co więcej,
był to kult pokraczny, śmieszny, groteskowy („intelektualnie nacjonal-socjalizm
był zerem” 22). Brakowało tego dystansu w okupacyjnej Warszawie, dominowała
tam tendencja do absolutyzowania walki z Niemcami. Miłosz wspomina, że już
wtedy dla niego „ten czas istniał w wymiarze historiozoﬁcznym znacznie szerszym”; wyczuwał, że realność, potęga jest na Wschodzie. „A Niemcy to była makabryczna operetka” 23. Pod koniec życia przyznawał, że być może demonizował
ową wschodnią potęgę.
***
Rozdział piąty to rozdział porównawczy i podsumowujący. Zacznijmy od najważniejszej „różnicy światopoglądowej”. Stempowski i Gombrowicz zajmują stanowisko immanentyzmu, interpretują świat jako całość samoistną, niezależną od
jakiejkolwiek zewnętrzności. Czapski i Miłosz wierzą zaś w istnienie siły transcendentnej wobec świata. Mamy zatem w tym gronie dwa ateizmy i dwa teizmy. Nie
są to jednak wizje konfrontacyjne. Ateizm Stempowskiego i Gombrowicza nie jest
atakujący, wrogo nastawiony do religii; samotność ludzkości pozbawionej twórcy
i ojca jest raczej czymś przygnębiającym. Również teizm Czapskiego i Miłosza nie
jest dogmatyczny, optymistyczny i misyjny. Potraﬁą empatycznie wnikać w wizję
świata konsekwentnych ateistów i – ostatecznie – nie tylko nie wykluczają trafności
tej wizji, ale również mają szacunek dla związanej z takim stanowiskiem odwagi
intelektualnej (odrzucenie wszelkich religijnych pocieszeń). W „przełożeniu” na
historiozoﬁę ma to ten skutek, że Gombrowicz i Stempowski ograniczają się do
podejścia kauzalistycznego, Czapski i Miłosz pytają również o cel historii, czyli
nie tylko próbują dociekać przyczyn, ale też dopuszczają myślenie ﬁnalistyczne.
Owa „różnica światopoglądowa” jest też pomniejszona przez wspólne kulturowe korzenie, czyli przez modernizm i „ﬁlozoﬁę życia”. Immanentyzm Stempowskiego i Gombrowicza nie jest przeto mechaniczny. Cała czwórka unika twardego
determinizmu negującego wolność jednostek, jak również skrajnego woluntaryzmu, w którym przebiegi historyczne są w całości wyznaczane przez nieprzewidywalną grę wolnych podmiotów. Bliskie byłoby im zatem myślenie probabilistyczne,
22 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 251.
23 Cz. Miłosz, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander

Fiut, Kraków 1988, s. 63.
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czy też umiarkowanie deterministyczne, w którym przyjmuje się istnienie pewnych prawidłowości, a nie „żelaznych praw rozwoju”; z określonej sytuacji może
się rozwinąć pewien zespół możliwości, a o kierunku rozwoju, o wyborze możliwości, rozstrzyga aktywność jednostek. Obca jest im wizja jednokierunkowości
i ciągłości procesu historycznego. Odpowiedź zaś na kluczowe w historiozoﬁi pytanie o sens dziejów wiąże się z ich ogólnie pesymistycznym poglądem na dzieje. Są
oni przekonani, że bez transcendencji (bez Boga który stworzył ludzkość „po coś”
i może ją w „ponadludzkiej historii” jakoś utrwalić) dzieje ludzkości nie mają
sensu. Wszystko zostanie przekazane w spadku – by użyć określenia Stempowskiego – chaosowi. Ludzkość okaże się „cieniem niepowrotnym”. Odpowiedź na
pytanie o sens dziejów jest więc uzależniona od wiary w transcendencję. Wierzący w transcendencję Czapski i Miłosz odpowiadają na to pytanie pozytywnie,
niewierzący w transcendencje Stempowski i Gombrowicz, negatywnie.
Wymieńmy jeszcze kilka pomniejszych podobieństw. Odrzucali zgodnie pogląd, że dzieje ludzkości to dzieje postępu. Obca im była zarówno ogólnikowa wiara
w postęp, jak i jej teoretyczne konkretyzacje, takie jak oświeceniowa i pozytywistyczna teoria „naturalnego postępu” oraz heglizm. Krytyczny stosunek do „wiary
w postęp” (oraz do skutków niewątpliwego postępu technicznego) można traktować jako wyraźny rys konserwatywny w ich obrazie świata. Potwierdza też zresztą
ich modernistyczne korzenie i bliskość „ﬁlozoﬁi życia”. Wiąże się ze zwątpieniem
w to, że sens historii zawiera się w immanentnym jej rozwoju. Argumenty, jakie
analizowani pisarze przytaczali przeciwko zasadzie postępu, pokrywają się z głównymi argumentami wysuwanymi przez myślicieli z szeroko pojętego nurtu przełomu antypozytywistycznego. Świadomość niebezpieczeństw związanych z progresywizmem wpływała na sposób uprawiania przez nich reﬂeksji historiozoﬁcznej.
Była to historiozoﬁa „miękka”, minimalistyczna. Byli ostrożni w tworzeniu wielkich syntez, w szkicowaniu wielkich linii rozwojowych, unikali myślenia wielkimi
całościami historycznymi. Nie próbowali materiału historycznego dopasowywać
do jakiejś z góry przyjętej ogólnej koncepcji ﬁlozoﬁcznej. Podejście idiograﬁczne
(próba zrozumienia niepowtarzalnych wydarzeń, albo niepowtarzalnych ciągów
wydarzeń) przeważa w ich myśleniu nad podejściem nomotetycznym. Podważali
oni, podobnie jak „ﬁlozofowie życia”, zasadność przekonania o istnieniu ponadindywidualnego, przypominającego osobę, podmiotu dziejów utożsamianego z klasą
społeczną, narodem, państwem. Nie jest tak, że owa ogólniejsza całość jest realna,
a jednostka jest złudna. Wspólna jest im wiara (w mniejszą lub większą) podmiotowość, autonomiczność, wolność jednostek. Wspólny był im zatem pryzmat indywidualistyczny (byli zatem na antypodach kolektywizmu). W sferze wartościowania i zapatrywań politycznych byli sympatykami ludu, „człowieka prostego”,
w sferze opisu jednak – kiedy próbowali uchwycić główne siły napędowe przemian
w historii – podkreślali znaczenie elit. Łączy ich zatem – rzec można – kauzalny
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elitaryzm. Dodajmy, że prymat jednostki nad zbiorowością łączyli z przekonaniem
o wyższości zbiorowości wieloetnicznych i wielokulturowych nad zbiorowościami
pod tym względem jednolitymi. Jako obrońcy jednostki, nie byli skłonni składać
jej na ołtarzu jakkolwiek pojętej ogólności; ani narodu, ani klasy społecznej, ani
państwa, ani ludzkości, ani postępu, ani historii. Minimalizm, ewolucjonizm i kontemplacyjny stosunek do świata był im zdecydowanie bliższy niż maksymalizm,
rewolucjonizm i aktywizm.
Czas przejść do podobieństw najważniejszych (zwłaszcza w kontekście dziejów polskiej ﬁlozoﬁi i historiozoﬁi), które złożyły się na główną tezę pracy. Przeważa w tym gronie pesymistyczny pogląd na naturę (przyrodę), na naturę ludzką
i historię. Wydaje się, że ten wielowymiarowy pesymizm był kontynuacją, i konkretyzacją, pesymizmu modernistów. Należy podkreślić wielkie znaczenie, jakie
miała dla Gombrowicza i Miłosza – podobnie jak dla modernistów – ﬁlozoﬁa
Schopenhauera. Ujmując rzecz ogólnie, stwierdzić należy, że bliski był im w kulturze europejskiej – szeroko pojęty – nurt manichejski. Można by to też określić jako wspólną skłonność do pesymizmu ontologicznego (do ontologizacji zła),
która w przypadku ateistycznie zorientowanych Stempowskiego i Gombrowicza
prowadzi na próg ontologicznego nihilizmu, w przypadku Miłosza do wyobrażenia
wybuchu wszechświata jako katastrofy i Boga cierpiącego wraz ze światem (teodycea Boga nie wszechmocnego, a dobrego, współczującego, współcierpiącego).
Wspólne było im przeświadczenie, że być może „świat w złem leży”, że materia
ma jakąś wewnętrzną, spontaniczną skłonność do układania się w całości obdarzone kłami i pazurami, a piękno świata to jedynie kurtyna skrywająca walkę,
cierpienie i śmierć. Idą oni zatem pod prąd głównemu nurtowi w kulturze polskiej, nurtowi bukolicznemu, sielskiemu opartemu na optymizmie ontologicznym,
czyli na przekonaniu, że zło odgrywa rolę fasadową i ostatecznie zawsze przegrywa.
Badani pisarze wcześnie, to znaczy już w okresie międzywojennym, zetknęli
się z pesymistycznymi analizami Oswalda Spenglera, Gustawa Le Bon, Ortegy
y Gasseta, a z polskich myślicieli, Floriana Znanieckiego, Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza. To pesymiści – jak się okazało – mieli
rację (wskazywał na to pięcioletni koszmar pierwszej wojny światowej). Dogłębny
pesymizm jest zaś blisko spokrewniony, w dziedzinie historiozoﬁcznej, z katastroﬁzmem. Wydaje się, że można analizowanych pisarzy zaliczyć (wyłączając być
może Czapskiego) do kolejnej, po Spenglerze i Witkiewiczu, generacji katastroﬁstów. Byłby to katastroﬁzm ulokowany czasowo nie wokół pierwszej, a wokół
drugiej wojny światowej. Poświęcam tej kwestii w książce sporo miejsca, szkicując pewien całościowy podział katastroﬁzmów i nanosząc nań różne jego odmiany,
które występowały w reﬂeksji badanych pisarzy. Bliskie im bowiem były w różnych okresach życia różne odmiany katastroﬁzmu, obcy zaś był w zasadzie tylko
jeden jego rodzaj, ten mianowicie który prowadzi do millenaryzmu. Nie wierzyli –
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mówiąc najogólniej – że nastąpi wielkie odrodzenie ludzkości w doczesnej historii
w wyniku wielkiej katastrofy. Co jednak należy podkreślić? Mimo długich okresów myślenia katastroﬁcznego, przechodzili stopniowo, od połowy XX wieku, do
prognoz coraz bardziej optymistycznych; oddalali się od wizji zmierzchu cywilizacji zachodniej, czy nawet bliskiego końca ludzkości. Dostrzegali bowiem objawy
zdrowienia. Tym niemniej w wizji świata Gombrowicza i Stempowskiego coraz wyraźniej zarysowywała się świadomość śmiertelności ludzkości, nicości, która jest
nie tylko końcem życia poszczególnego człowieka, ale również gatunku, a nawet kosmosu. Mieli świadomość kruchości i przemijania „wszystkich światów”. Świadomość ta była również bliska Czapskiemu i Miłoszowi; w ich przypadku jednak była
ona łagodzona wizją nad-historii, drugiego brzegu historii, a zatem nieuchronny
koniec ludzkości na tym świecie nie był końcem ludzkości w ogóle.
Wydaje się jednak, że najważniejszym „punktem łączącym”, w obszarze historiozoﬁi, poglądy badanych pisarzy był mniej lub bardziej krytyczny stosunek
do mesjanizmu. W pracy przestawiam, podobnie jak w przypadku pojęcia „katastroﬁzmu”, pewną całościową charakterystykę myśli mesjanistycznej, poczynając
od ujęć najogólniejszych, a kończąc na mesjanizmie w sensie ścisłym (opieram się
między innymi na modelu mesjanizmu skonstruowanym przez Andrzeja Walickiego) i podobnie jak w przypadku pojęcia „katastroﬁzmu” pokazuję jak się mają
poglądy badanych pisarzy do poszczególnych ujęć mesjanizmu.
Ujmując rzecz najogólniej, uważali oni, że mesjanizm polski był z znacznym
stopniu ideologią kompensacyjną. Gombrowicz, pisząc o Mickiewiczu, wyraził to
dosadnie: „Ponieważ utraciliśmy niepodległość i byliśmy słabi, przyozdobił słabość naszą pióropuszem romantyzmu, uczynił z Polski Chrystusa narodów” 24.
Obca była im substancjalizacja i personalizacja pojęcia narodu, czyli wizja narodu jako realności nadbudowanej ponad składającymi się nań jednostkami, realności obdarzonej specyﬁczną duchowością, a nawet duszą; odrzucają oni, innymi
słowy, ujmowanie narodu jako osoby. Całkowicie obca im była również mesjanistyczna apoteoza rewolucyjnego czynu oraz – potraktujmy to łącznie – kult biernie
znoszonych cierpień, cierpień niewinnej oﬁary, przechodzący w kult martyrologii
i gloryﬁkowanie swoich klęsk. Rewolucyjny czyn (zwykle pochopny) rodzi klęski
i cierpienia; cierpienia zaś wymagają usensowienia, co prowadzi do podkreślania ich roli soteriologicznej, co z kolei rodzi pokusę „nadstawiania policzka” oraz
biernego, modlitewnego znoszenia otrzymywanych ciosów. Kiedy jednak bierne
znoszenie ciosów nie przynosi widocznych efektów, zaczyna narastać potencjał
gniewu, który przeradza się ponownie w wizję odkupieńczej mocy natchnionego
rewolucyjnego czynu.

24 W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, Kraków 2004, s. 356.
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W polskiej świadomości mesjanistycznej występują dwie sprzężone ze sobą
cechy; pierwszą jest kompleks niższości wynikający z klęsk i z faktu odtrącenia
przez Zachód („nie przyszedł nam z pomocą”), drugą, wyobrażenie o swej wyższości, czyli megalomania narodowa, która pojawia się już w mesjanizmie sarmackim
jako przekonanie o doskonałości ustroju oraz jako przekonanie, że jesteśmy spichlerzem i obronnym przedmurzem Zachodu. Mesjanizm był apoteozą polskości,
postawieniem jej na szczycie ludzkości, badani pisarze zaś należeli do nurtu krytycznego w kulturze polskiej. Byli to niewątpliwe patrioci, ale ich patriotyzm miał
silne zabarwienie sceptyczne, krytyczne a nawet ironiczne.
Co więcej, szlachetny patriotyzm, wizja poświęcenia się narodu polskiego
dla innych narodów, przerodził się w drugiej połowie XIX wieku w egoistyczny
nacjonalizm endecki, który również wytworzył swoistą odmianę mesjanizmu
(w środowiskach tak zwanej młodej endecji). Badani pisarze dostrzegają tutaj – w przejściu od nacjonalizmu altruistycznego do nacjonalizmu egoistycznego – raczej ciągłość niż zerwanie; wiązało się to bowiem z ewolucją wyobrażeń o narodzie, jaka miała miejsce w ciągu XIX wieku. Należy podkreślić szczególnie krytyczny stosunek badanych pisarzy do mesjanizmu młodej endecji, którego twórcy sami uważali się za kontynuatorów mesjanizmu romantycznego. Mesjanizm ten był dokładnym zaprzeczeniem tego, co uznawali oni
za prawdziwe, słuszne i cenne. Mesjanizm ten, ujmując rzecz w wielkim skrócie, cechował kult przemocy i rewolucyjnego czynu, niechęć do intelektualnego
rozważania i uzasadniania swoich poglądów, irracjonalizm połączony z niechęcią do „miękkociałych” inteligentów; kult wodzostwa, przekonanie o otoczeniu przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych (ze szczególnie silnym wątkiem antysemickim), katolicką obrzędowość połączoną z ubóstwieniem narodu
(„naród – osoba”), millenaryzm z akcentem na mocarstwową przyszłość Polski (nie jak w romantyzmie przywództwo duchowe, ale przywództwo militarno-polityczne).
Mimo wspólnego krytycznego nastawienia, w ich podejściu do mesjanizmu
można odnotować pewne różnice. Miłosz i Czapski próbują zbadać i zrozumieć
mesjanizm, uwzględnić kontekst historyczny, a dopiero po takim dogłębnym badaniu przejść do wartościowania. Wartościowanie, zajęcie stanowiska, wydawało
się Miłoszowi niezbędne, uważał bowiem, że neutralny opis w przypadku takich zjawisk nie wystarcza. Stanowisko to można określić jako anty-mesjanizm
analityczny. Gombrowicz unika szczegółowej analizy idei mesjanistycznych, próbuje raczej mesjanizm wykpić, przestawić jego karykaturalne oblicze; przezwyciężyć, ale zarazem zachowując (w sensie zbliżonym do Heglowskiego „znoszenia”).
Podejście Gombrowicza można określić jako anty-mesjanizm ironiczny. Wreszcie
Stempowski pomija mesjanizm milczeniem; jego stanowisko można określić jako
a-mesjanizm. Podkreślić należy, że pozostali pisarze z wąskiego kręgu „Kultury”
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wpisują się w te kategorie. Nie ma wśród bliskich współpracowników Giedroycia
zwolennika, czy też głosiciela mesjanizmu.
W ostatniej części piątego rozdziału bronię tezy, że między strategiczną wizją
polityczną (jak oddziałać na historię) a wizją historiozoﬁczną (jak pojąć historię) zachodziła w kręgu „Kultury” płodna oscylacja; nie bez napięć, sporów, ale
też bez zasadniczej rozbieżności, bez sprzeczności. Były to zatem sfery dopełniające się, komplementarne. Ostatecznie historiozoﬁa badanych pisarzy (zarówno
wspólny horyzont problemowy jak i indywidualne ścieżki poszukiwań) okazała się
twórczym, kilkukierunkowym, rozwinięciem i dopełnieniem wizji politycznej Giedroycia i Mieroszewskiego. W rozdziale tym wyliczyłem i opisałem osiem współzależności. Nie jest to miejsce na dokładne streszczenie, posłużę się pewną metaforą: ogólne koła reﬂeksji historiozoﬁcznej badanych pisarzy stykały się na swoim
najniższym stopniu ogólności z najogólniejszymi koncepcjami politycznymi Giedroycia i Mieroszewskiego. Nie znaczy to jednak, że nie było tam „zgrzytów”, że
wszystkie elementy idealnie „się zazębiały”; zdarzały się zacięcia, ale nie na tyle
poważne, aby mechanizm się zatrzymał, czy wręcz uległ destrukcji.
Występowanie pewnej ogólnej zgodności między reﬂeksją historiozoﬁczną pojawiającą się w wąskim kręgu „Kultury” a wizją polityczną Giedroycia i Mieroszewskiego wiąże się niewątpliwie z faktem, że cały krąg „Kultury” mimo wewnętrznej różnorodności, mimo sporów, należał do podobnej formacji historycznej, kulturowej i ideowej. Jeśliby szukać tutaj jakieś najogólniejszej formuły łączącej, cechowało ten krąg połączenie lewicowości z konserwatyzmem. Nie można
też zapominać, że powstanie tego kręgu i jego działalność nie były procesem całkowicie żywiołowym, spontanicznym. Redaktor „Kultury” dobierał uczestników;
współtworzył tę jedność w wielości.
Owa „ jedność w wielości” oparta była również – powtórzmy i podkreślmy na
koniec – na pewnej fundamentalnej bliskości ideowej; nie miała ona wszakże charakteru pozytywnego, ale raczej negatywny. Nie łączyła ich jakaś wspólna idea,
wizja, utopia, ﬁlozoﬁa, jakiś wspólny zwarty światopogląd, było to środowisko
ideowo i światopoglądowo pluralistyczne, łączyła ich natomiast wspólna niechęć,
wspólne odrzucenie pewnych idei, wartości, zjawisk społecznych. Owa wspólna
niechęć dotyczyła, po pierwsze, ideologii komunistycznej i dominacji Związku Radzieckiego nad krajami i narodami Europy Środkowej i Wschodniej, po drugie,
ideologii i mentalności endeckiej oraz zrostu „Polak – katolik”, po trzecie wreszcie, romantyzmu politycznego i mesjanizmu w jego ogólnej postaci oraz w postaci
najbardziej w Polsce wpływowej, mianowicie wizji Polski jako Chrystusa narodów. Ta trzecia antypatia, zaakcentowana w tej pracy, skupiała w sobie pewne
elementy dwóch pozostałych; komunizm miał bowiem strukturę zeświecczonego
millenaryzmu i mesjanizmu, natomiast endecja nawiązywała w XX wieku coraz
wyraźniej do romantyzmu i stworzyła własną odmianę mesjanizmu.
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Samuel Clarke (1675–1729) jest myślicielem zapomnianym. Przywoływany
jest zaledwie marginalnie w omówieniach historii ﬁlozoﬁi nowożytnej, głównie
w kontekście losów ﬁlozoﬁi eksperymentalnej Newtona i słynnej polemiki z Leibnizem. A przecież w pierwszych dekadach osiemnastego stulecia uchodził on za
pierwszoplanową postać europejskiej, zarówno brytyjskiej jak kontynentalnej, ﬁlozoﬁi. Voltaire widział w nim umysł prawie najbłyskotliwszy z błyskotliwych na
tle wielu wybitnych przecież myślicieli tamtej doby. To, że został wybrany do konfrontacji z Leibnizem jako obrońca honoru wyspiarskiej ﬁlozoﬁi, świadczy o jego
ówczesnym rozgłosie i pozycji. A jednak wraz upływem czasu blask i oddziaływanie jego ﬁlozoﬁi słabły nieubłaganie. Monograﬁa na temat ﬁlozoﬁi Clarke’a jest
próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Co zatem gwarantuje wieczną
chwałę w panteonie wielkich myślicieli, co zaś jest zarodkiem przemijania? Jakkolwiek odpowiedź nigdy nie będzie pełna, trudno wszak przewidzieć przyszłe gusta
ﬁlozoﬁcznej widowni, warto jednak zadać sobie trud zgłębienia problemu, jakimi
drogami chadza powszechna akceptacja dotycząca tego, co było. I czy hierarchie
ﬁlozofów są sprawiedliwe i ugruntowane trwale, czy też kształtowane bywają kapryśnymi gustami historyków ﬁlozoﬁi? Przypadek Clarke’a nadaje się do tego
znakomicie.
Powiedzieć więc można, że omawianej pracy przyświecały dwa cele. Jeden,
wynikający z ducha rzetelności historyka ﬁlozoﬁi: przedstawić doktrynę wpływowego myśliciela brytyjskiego z pierwszej połowy XVIII wieku w możliwie pełnym
świetle obiektywnej interpretacji. Drugi, metaﬁlozoﬁczny: odpowiedzieć na pytanie o zmienne hierarchie mód i ocen minionych ﬁlozoﬁi, na tyle na ile jest to
możliwe w kontekście jednostkowej biograﬁi ﬁlozoﬁcznej.
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Clarke był ﬁlozofem i teologiem. Jeszcze w czasie studiów w Caius College
w Cambridge zainteresował się nauką Newtona; to zainteresowanie pozostało tym,
które najmocniej określiło jego reﬂeksję ﬁlozoﬁczną, a dzięki niemu oraz zdolnościom stał się jedną z ważniejszych postaci kręgu skupionego wokół autora Principia Mathematica. Pierwszym poważniejszym przedsięwzięciem Clarke’a było zaopatrzenie w bardzo obszerne przypisy łacińskiego dzieła francuskiego uczonego
Jacquesa Rohault’a Physica; w przypisach tych Clarke nie tylko objaśniał ﬁzykę
Newtona, ale i próbował wykazać jej zdecydowaną wyższość wobec ﬁzyki Kartezjusza. Dwa lata później ogłosił polemiczny tekst Amyntor, który zapowiadał
jego apologetyczną inklinację: ganił i krytykował w nim Johna Tolanda, który
podważał w swoim Chrześcijaństwie bez tajemnic nadprzyrodzoną tajemniczość
Biblii. Szczyt kariery nadszedł w roku 1704. Wówczas zaproszono Clarke’a do
wygłoszenia wykładów w ramach prestiżowych Boyle Lectures, co samo w sobie
było olbrzymim wyróżnieniem. Robert Boyle przeznaczył w testamencie znaczną
kwotę pieniężną na zorganizowanie przedsięwzięcia intelektualnego, które miałoby
na celu obronę słabnącej pozycji religii chrześcijańskiej 1. Tak zrodziła się inicjatywa wykładów jego imienia. Wykłady były wygłaszane od roku 1692 do 1713
i stały się znaczącym ośrodkiem kształtowania ówczesnej opinii w gorącej debacie intelektualnej, jaka się toczyła w Anglii po Chwalebnej Rewolucji 1688 roku
(tzw. Glorious Revolution). Wykładowcami byli głównie intelektualiści ze środowiska newtonowskiego oraz teologowie liberalni, krzewiący idee tolerancji (latytudynarianie). Kościół anglikański przychylny początkowo tej inicjatywie zmienił zdanie, gdy okazało się, że niektórzy wykładowcy zmierzają w stronę antytrynitarną
– m.in. Richard Bentley, William Whiston oraz właśnie Samuel Clarke, oskarżony
o arianizm po opublikowaniu w 1712 roku Scripture Doctrine of the Trinity 2. Cele
wykładów im. Boyle’a były, zasadniczo, apologetyczne. W oparciu o osiągnięcia
ﬁlozoﬁi naturalnej (czyli nauk przyrodniczych) należało wykazać istnienie Boga
i odeprzeć przy tym uzurpacje reﬂeksji ateistycznej, zmierzające do wyjaśnienia
świata wyłącznie w oparciu o kategorię materii i ruchu. Niektórzy wykładowcy
próbowali ukazać niewystarczalność wyjaśnień stricte naukowych, podkreślając
niezbędność dopowiedzeń teologicznych. Zatem Clarke jako wykładowca Boyle’a
musiał wydawać się osobą rokującą duże nadzieje: znał naukę i teologię Newtona

1 Boyle umierając w 1691 roku wyraził w testamencie życzenie, aby każdego roku wybrać
myśliciela, który wygłaszając osiem wykładów pokaże bezzasadność argumentów „niewiernych”
– ateistów, deistów, pogan, żydów, muzułmanów, nie analizując wszelako tych kwestii, które
dzielą samych chrześcijan; zob. J. J. Dahm, Science and Apologetics in Early Boyle Lectures,
„Church History”, Vol. 39, No. 2 (Jun., 1970), s. 172–173.
2 Izaak Newton sądził, że doktryna trynitarna była mistyﬁkacją św. Atanazego; zob. K. Armstrong, Historia Boga. 4000 tysiące lat dziejów Boga w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie,
przeł. B. Cendrowska, Warszawa 2010, s. 319–320.

AUTOPREZENTACJE

331

i sądził, że nie ma żadnej kolizji między wiedzą i rozumem a wiarą. Z zadania
tego wywiązał się znakomicie.
W roku 1704 Clarke wygłosił cykl wykładów z takim sukcesem, iż zaproponowano mu kolejne wystąpienia w roku następnym. To był szczyt osiągnięć tego
ﬁlozofa i teologa, i początek jego ogromnych wpływów wykraczających daleko
poza granice Anglii. Plonem tych wystąpień były dwie najważniejsze jego książki:
A Demonstration of the Being and Attributes of God oraz A Discourse concerning
the Unchangeable Obligations of Natural Religion, and the Truth and Certainty
of the Christian Revelation. Każda z nich ukazała się po roku od ich wygłoszenia
w ramach Boyle Lectures.
W książce ukazany jest Clarke nie tylko od strony swoich „konstruktywnych”
rozwiązań ﬁlozoﬁcznych, ale także Clarke „w działaniu” (polemicznym), ramach
licznych konfrontacji i dysput. Spory i polemiki były dla niego głównym polem
uprawiania ﬁlozoﬁi. Fakt ten stanowi pewną trudność w zakresie zadania wydobycia jego poglądów; trzeba je było niejako oddestylowywać z licznych kontrargumentów polemicznych, aby wydobyć jego konstruktywne argumenty. Oznacza to
tyle, że Clarke nie jest typowym myślicielem, który ukazuje swoją doktrynę w ramach jakiejś systematycznej prezentacji; przeciwnie, jego poglądy krystalizowały
się w ogniu dyskusji, co czasami prowadziło go do tonów bardzo radykalnych
wobec interlokutorów i licznych niejasności i niekonsekwencji, co wyraźnie widać w jego debacie z Leibnizem. Clarke walczył o racjonalność chrześcijaństwa
z wieloma przeciwnikami. Głównymi „wrogami” byli Hobbes i Spinoza, a także
niektórzy deiści, jak Charles Blount, autor The Oracles of Reason, John Toland
i Anthony Collins, autor A Discourse of Free-Thinking. Hobbesa i Spinozę uważał za ateistów, zaś deistów za w istocie zamaskowanych ateistów, tym bardziej
niebezpiecznych, że przebiegle i niepostrzeżenie – pod pozorem wiary w Boga –
domontujących pewność chrześcijańskiego objawienia.
W Anglii XVII i XVIII wieku jawnych ateistów raczej nie było, a przynajmniej żaden myśliciel tego czasu nie ogłaszał ateistycznych deklaracji. Jednakże w kręgach ortodoksyjnej teologii wyczulenie na doktrynalną kontestację
było duże. Ten monitoring odstępstw (możliwych i faktycznych) zainicjowali w połowie siedemnastego stulecia duchowni anglikańscy tworzący środowisko platoników z Cambridge. W ten nurt ﬁlozoﬁcznej apologetyki, wyczulonej na jakiekolwiek próby kwestionowania dogmatów chrześcijańskich (nie tylko ich „litery”, ale
także „ducha”), wpisywał się również Samuel Clarke. I platonicy z Cambridge,
i Clarke za ateistów uważali tych, którzy kwestionują naturę Boga chrześcijańskiego objawienia, Jego opatrznościową rolę wobec świata, moralny fundament
dany człowiekowi przez Stwórcę. Cała prawie spuścizna Clarke’a jest sumą potyczek o Boga pojętego jako całkowicie dominujący nad światem Byt Najwyższy
i Wszechwładny. W Wykazaniu bytu i atrybutów Boga (A Demonstration of the
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Being and Attributes of God) Clarke streszcza niejako cel swojej intelektualnej
krucjaty, pisząc o trzech rodzajach ateistów. Pierwszy rodzaj stanowią ci, którzy
są po prostu ignorantami i głupcami, zaprzepaszczającymi możliwości rozumu,
w jakie wyposażył ich Bóg; ci żyją w sposób niewiele tylko różniący się od życia
zwierząt. Drugi rodzaj to ludzie niszczeni przez swoje emocje, pożądliwości, posiadający w dodatku tyle arogancji, by szydzić z religii i ufundowanej na niej moralności. I wreszcie trzecia kategoria, najprzebieglejsza i najniebezpieczniejsza dla
chrześcijaństwa; ci odwołują się do siły spekulatywnego rozumu, próbując ukazać
własne argumenty jako bardziej prawomocne od argumentów teistycznych. I przeciwko tym ostatnim Clarke kierował swój apologetyczny oręż. Pisał, że w istocie
kwestionują oni fundamentalne atrybuty boskiej natury, sądzą, że Bóg jest Istotą
nieposiadającą rozumności i działającą z konieczności. Do tej kategorii zaliczał
Clarke deistów, Hobbesa i Spinozę.
W omawianej pracy przedstawiony jest stosunek Clarke’a do deizmu. Deizm,
jak wiadomo, stanowił charakterystyczną cechę ﬁlozoﬁi brytyjskiej przełomu XVII
i XVIII wieku. Deizm brytyjski był raczej niezorganizowanym ruchem kontestacji, współkształtowanym przez różnych myślicieli, niż spójną szkołą ﬁlozoﬁczną.
Deistów łączyło to, że odrzucali wszelkie źródła objawione, skupiając się na poszukiwaniu uniwersalnej Najwyższej Istoty w oparciu o sam przyrodzony rozum
ludzki. W instytucjonalnym chrześcijaństwie widzieli źródło zagrożenia dla wolności i suwerenności bytu ludzkiego; stąd ich niechęć do Kościołów chrześcijańskich.
Uważali, że niepotrzebne są instytucje religijne, niepotrzebne sakramenty, kazania, obrzędy; one są jedynie źródłem zniewolenia jednostek i ich międzywyznaniowej wrogości. W prawdziwej religii, religii naturalnej, prawdziwie rzeczywistym
sposobem oddawania czci Bogu jest autentyczna moralna akceptacja bliźniego,
oparta na życzliwości i wyrozumiałości; zbędne są dogmaty oparte na zawiłych
próbach teologicznego uwiarygodnienia. Warto jednak pamiętać przy tym, że deiści byli antyklerykalni, ale nie byli antychrześcijańscy; moralna wizja antropologii
chrześcijańskiej wyznaczona przez przykazanie miłości była im bliska. Deiści redukowali gąszcz dogmatyki chrześcijańskiej do zasadniczo jednego przeświadczenia,
że mianowicie istnieje Istota Najwyższa, Byt, o którym powiedzieć można niewiele, oprócz tego, że najlepszą drogą do niego jest rozum i miłość wiodąca przez
innych. Natomiast stosunek do chrześcijaństwa można ujrzeć w skondensowanej
formie w tytule słynnego dzieła deisty Matthew Tindala – Chrześcijaństwo tak
stare jak stworzenie, czyli odnowiona ewangelia religii natury 3.

3 M. Tindal, Christianity as old as the Creation, or a Republication of the Religion of Nature, London 1730. Tekst ten uchodzi za Biblię deizmu i ukazuje chrześcijaństwo jako zaledwie
przypomnienie prawd, które znane były od samego początku istnienia ludzkości, zaś dogmaty
chrześcijańskie nakazuje poddawać racjonalnemu sprawdzaniu.
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W książce prezentuję ogólnie krytykę deizmu, którą Clarke sformułował
wprost. Ten bezkompromisowy teolog wyróżniał cztery kategorie deistów. Pierwszą stanowią ci, którzy wierzą („rzekomo”) w istnienie nieskończonego, rozumnego
Bytu, ale negują boską opatrzność, utrzymując, że Najwyższy Byt, jakkolwiek
jest przyczyną stwórczą świata, jest pogrążony w kontemplacji samego siebie;
a to oznacza, że w istocie przeczą istnieniu prawdziwego Boga, są więc de facto
ateistami. Druga kategoria to ci, którzy co prawda twierdzą, iż wszystko jest
zależne od Boga, jednak kwestionują, iżby różnica między dobrem a złem była
ustanowiona przez Stwórcę i sądzą, że jest ona wynikiem umowy ludzkiej; w ten
sposób deiści tacy negują Bożą sprawiedliwość i dobroć, a zarazem Jego mądrość
i wszechmoc; są więc także de facto ateistami. Trzecia grupa to ci ﬁlozofowie,
którzy nie kwestionując natury Boga ani Jego atrybutów, przeczą nieśmiertelności duszy ludzkiej; w ten sposób wszakże negują Bożą sprawiedliwość, albowiem
odbierają Bogu możliwość ekwiwalentnego oceniania i sądzenia ludzi przy pomocy boskich nagród i kar; są więc również zamaskowanymi ateistami. I tylko
czwarty rodzaj deistów zasługuje na akceptację i miano „prawdziwych deistów”.
Otóż wierzyli oni (tryb czasu przeszłego jest tu niezbędny) w boską przyczynę
świata, w jej funkcje opatrznościowe i w to, że ona właśnie, przyczyna boska, jest
źródłem niezmiennych wartości moralnych, do czego dochodzili przy pomocy samych tylko zdolności rozumu, ale było to zrozumiałe, albowiem nie znali jeszcze
chrześcijańskiego objawienia. Zatem prawdziwi deiści, według Clarke’a, to wszyscy starożytni ﬁlozofowie głoszący (bez znajomości chrześcijaństwa) tezy o Bogu
jako wszechmocnej i stwórczej Pierwszej Przyczynie. Natomiast deistami nie mogą
być ci, którzy znając objawienie, ignorują je próbując na własny sposób ustalać
naturę boskości i kwestionują opatrznościową moc boską. Wobec tego współczesnych sobie deistów Clarke uznawał expressis verbis za ateistów.
Innym przedmiotem polemiki i punktem gwałtownego sporu Clarke’a z deizmem była kwestia cudów. Deiści odnosili się do zdarzeń uchodzących za cudowne
lekceważąco lub pogardliwie, uznając wiarę w nie za objaw zabobonności umysłu. Clarke – przeciwnie, tak jak wielu członków Royal Society (na przykład Robert Boyle) traktował zdarzenia niezwykłe za potwierdzenie prawdziwości religii
chrześcijańskiej. Sądził bowiem, że cuda są sprawiane przez Boga lub inteligencje
wyższe od człowieka po to, aby zamanifestować nieograniczone władanie światem
przez Stwórcę. Prawa natury, wbrew deistom i Spinozie, nie są niezawieszalne czy
konieczne, sądził Clarke, zależą bowiem od woli i postanowienia Boga, który bez
trudu może uczynić coś, co nie daje się podporządkować i wytłumaczyć regułami
odkrywanymi przez badania ﬁzyków. I tym są właśnie cuda – dowodami boskiej
potęgi. To prowadziło go do przekonania (jak u Newtona), że Bóg jest Władcą,
którego wszechmoc jest nieogarnialna: wszystko jest w Jego władztwie. Clarke sądził, że prawa natury, funkcjonowanie materialnej przyrody, prawa ruchu i przy-
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ciągania są następstwami nieustannego boskiego oddziaływania na świat; samą
materię postrzegał jako niezdolną do samoaktywności, z wyjątkiem jednej siły
– siły bezwładności. Twierdził tak dlatego, iż był przekonany, że potraktowanie
materii jako odrębnej substancji zawierającej siły autokinetyczne jest wstępem do
ateizmu, albowiem takie ujęcie neguje interwencję Bożą, a ostatecznie prowadzi
do eliminacji Boga ze świata.
Zasadniczą tezą książki jest przekonanie, że różnorodna tematyka ﬁlozoﬁczna
analizowana przez Clarke’a składa się ostatecznie na spójną całość, której cementującym fundamentem jest powiązanie metaﬁzyki i etyki; oznacza to, że reﬂeksja
etyczna angielskiego ﬁlozofa wrośnięta jest głęboko w jego rozstrzygnięcia metaﬁzyczne. Do tej tezy przystosowana została struktura całej książki. Pierwszą część
stanowi problematyka metaﬁzyczna, drugą – etyczna. W części metaﬁzycznej skrupulatnej analizie poddany został Clarke’a dowód na istnienie Boga, który wielu
badaczy nazywa argumentem kosmologicznym (na przykład William Rowe), choć
jest on w istocie konglomeratem rozumowań a priori oraz a posteriori. Tę złożoność argumentacji kosmologicznej ukazuje obszerny rozdział pierwszy, w którym
analizowana jest sama droga rozumowań Clarke’a, ale także możliwe implikacje
w postaci aporii i niekonsekwencji, co ma znaczenie ponadhistoryczne o tyle, że
tego rodzaju schematy argumentacyjne pojawiały się i pojawiają w ﬁlozoﬁi teistycznej. W tym kontekście zaprezentowałem także Clarke’a krytykę dowodu ontologicznego, zarówno w wersji anzelmiańskiej jak i kartezjańskiej. Drugim zagadnieniem metaﬁzycznym podejmowanym przez bohatera monograﬁi są problemy
związane ze strukturą świata: problem przestrzeni, czasu i materii. I tu ukazałem
ukontekstualizowanie reﬂeksji ﬁzykalnej Clarke’a w ﬁzyce Newtona, toteż przywołane zostały koncepcje tych zagadnień w wersji autora Principiów, pod których wpływem pozostawał Clarke. W tym fragmencie książki skonfrontowane są
dwie wizje rzeczywistości przyrodniczej: Newtonowska i Kartezjańska; pokazana
też jest krytyka Leibniza doktryny Newtona poprzez omówienie słynnej polemiki
niemieckiego ﬁlozofa z Clarke’iem, który wystąpił w niej w znacznym stopniu
jako adwokat Newtona. Także w części metaﬁzycznej ukazana została polemika
Clarke’a z materializmem Hobbesa i determinizmem Spinozy.
Część druga rozprawy poświęcona jest ﬁlozoﬁi moralnej. Dzięki niej właśnie
Clarke może uchodzić za myśliciela całkowicie oryginalnego. Chociaż jego koncepcja etyczna nawiązuje w pewnym stopniu do etycznego racjonalizmu Cudwortha,
to mimo tego jest jego autorskim wkładem do etyki racjonalistycznej, próbującej
bronić absolutnego charakteru wartości moralnych, ich niezmienności i kategorycznej obligatoryjności. W jakiejś mierze inspiracją dla Clarke’a była również etyka
Locke’a, której szkic zawarty jest w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego.
Propozycję Locke’a omawiam szczegółowo w tej części książki właśnie, ukazując
paralele między tymi dwiema propozycjami etycznych konstrukcji odwołujących
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się nie tyle do metod matematycznych, co raczej do ducha matematyki. Ale również ukazuję na tle przywołania Locke’a niepowtarzalność rozwiązań Clarke’a.
Zmierzał on bowiem do takiego uprawomocnienia zasad etycznych, które byłby
z jednej strony całkowicie zgodne z etyką religijną chrześcijańskiego objawienia,
z drugiej zaś logicznie wynikałyby z natury i atrybutów ostatecznej rzeczywistości,
czyli Boga, co angielski ﬁlozof dowieść chciał w ramach racjonalnej spekulacji.
Clarke sądził, że prawdy moralne należą do ogólnego systemu prawd koniecznych, które oprócz twierdzeń matematycznych i logicznych obejmują także prawdy
dotyczące Boga (natury boskiej i boskich atrybutów). Taki system prawd koniecznych jest systemem racjonalnym. Moralność jest esencjalnie inteligibilna, zatem
stanowi składnik takiego powszechnego systemu prawd, co oznacza, że wartości
i zasady etyczne można ustalać przy pomocy rozumowej analizy i dedukcji. To
jest podstawowe założenie racjonalistycznej etyki Clarke’a. Jako obrońca chrześcijaństwa nie wykluczał on oczywiście innego źródła uprawomocnień etycznych,
a mianowicie objawienia, ale traktował to ostatnie jako drugi, alternatywny i symetryczny wobec spekulacji ﬁlozoﬁcznej, wymiar naszej możliwości upewniania
się o słuszności zasad moralnych. W jego etyce można odnaleźć wobec tego nie
tyle dwie różne skale wartości i zasad (moralność „religijna” i „ﬁlozoﬁczna” doskonale bowiem przystają do siebie), ile dwie różne konstrukcje etyczne; konstrukcja
spekulatywna i racjonalna nie jest jednak, wbrew założeniom ﬁlozofa, całkowicie
autonomiczna wobec religijnej, ponieważ Clarke często wykraczał poza granice
wyznaczone możliwościami racjonalnej spekulacji, sięgając po konstatacje pochodzące z Ewangelii. Ten fakt ukazuje, jak bardzo racjonalistyczna etyka Clarke’a
jest uwikłana w teologię. Ale deklaratywna teza etyczna ﬁlozofa jest jasna: rozum,
kroczący właściwymi traktami logiki spekulacji, musi dotrzeć do takich konkluzji,
o których mówi chrześcijańskie objawienie.
W książce próbuję pokazać, dlaczego Samuel Clarke tak stosunkowo szybko
został zapomniany. Jedną z odpowiedz jest przekonanie, że jego etyka (jak i pozostałe segmenty reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej) usytuowana była poza głównymi nurtami dominującymi w ﬁlozoﬁi brytyjskiej przez całe osiemnaste stulecie. Jego nadmiernie
abstrakcyjny styl dyskursu musiał wydawać się nieatrakcyjny w porównaniu, na
przykład, do pełnych polotu fraz Shaftesbury’ego, czy empirycznie ukonkretnionych argumentacji hedonistów i utylitarystów. Zarazem, w jakiejś mierze Clarke
stawał się oﬁarą ogólnej zmiany tendencji i mód intelektualnych – laicyzacji badań
naukowych i poszukiwań ﬁlozoﬁcznych.
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„Nawet rzetelne dane biograﬁczne nie mówią nic istotnego o człowieku, przebiegu jego życia, pracy, marzeniach, radościach i smutkach; idzie przy tym o ﬁlozofa, nie wspominając o jego przekonaniach i poglądach ﬁlozoﬁcznych. Chciałam
się przyjrzeć wewnętrznej stronie życia Vorovki. Zaczęłam analizować jego życie
prywatne i miałam to szczęście, że wpadły mi w ręce listy, z których stopniowo
wyłaniały się nie tylko nowe rysy jego osobowości, ale także portret ﬁlozofa «metaﬁzyka». Człowiek, którego poznawałam, żył przede wszystkim ﬁlozoﬁą, która nie
była dla niego sposobem na znalezienie środków do życia czy też pasją wypełniającą wolne chwile, ale poważnym przedsięwzięciem określającym jego stosunek
do drugiego człowieka oraz do narodu, którego sądu się obawiał. Mniemam, że
bardziej intymny wgląd w życie Karela Vorovki pomógł mi lepiej zrozumieć jego
twórczość, prace, to do czego dążył w ﬁlozoﬁi i naukach ścisłych” (s. 11).
Przywołany cytat to słowa Heleny Pavlincovej 1 ze wstępu do jej monograﬁi
o czeskim matematyku i ﬁlozoﬁe – Karlu Vorovce (1879–1929). Jej książka to efekt
1 Helena Pavlincová jest pracownikiem naukowym w Katedrze Filozoﬁi Wydziału Filozoﬁcznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Zajmuje się historią czeskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, zwłaszcza
czeską ﬁlozoﬁą religijną XIX i XX wieku i twórczością T. G. Masaryka. Na ten temat publikowała
wiele prac w zbiorach naukowych. Jest współredaktorem słowników: Judaismus – křest’anstvı́
– islám (1994, 22003) i Slovnı́k českých ﬁlosofu◦ (1998). Jej kolejne publikacje to: Filosoﬁcká
revue 1929–1948, 1994; Filosoﬁe náboženstvı́. Pokus o typologii, 1999 (z B. Horyną), Dějiny religionistiky. Antologie, 2001 (z B. Horyną), Demokracie je diskuse... Česká ﬁlosoﬁe 1918–1938,
2005 (z J. Zouharem i J. Gabrielem), Česká ﬁlosoﬁe v letech protektorátu, 2007 (z J. Zouharem
i J. Gabrielem).

338

RECENZJE

kilkuletniej precyzyjnej heurystycznej pracy autorki, w trakcie której zgromadziła
wszystkie zachowane i dostępne źródła dotyczące życia i twórczości Karla Vorovki.
Akcent na prywatną stronę osobowości ﬁlozofa wiódł ją w stronę analizowania
jego korespondencji, którą prowadził ze swoimi kolegami w kraju i za granicą.
Dla przejrzystości Pavlincová ułożyła korespondencję alfabetycznie i rozdzieliła
ją na dwie grupy: wysłane i odebrane listy. Pomiędzy odebranymi można znaleźć
między innymi listy od T. Kotarbińskiego, A. Kowalewskiego, J. Łukasiewicza,
T. Parczewskiego, W. Rubczyńskiego, W. Tatarkiewicza, K. Twardowskiego.
Zgromadzony materiał Pavlincová opracowała metodą, którą można by scharakteryzować wzorcem „osobiste + zawodowe = ludzkie”. Dzięki czemu przed naszymi oczami pojawia się obraz Karela Vorovki jako człowieka, który swoje życie
poświęcił pedagogicznej i naukowej pracy. Ten zamiar autorki nie podważył ani
nie zagroził naukowości monograﬁi. Wprost przeciwnie, otrzymujemy obraz myśliciela oparty na dokładnej znajomości faktów rozdzielonych wcześniej na trzy
tematyczne grupy: Droga życia, Twórczość, Dodatek. Następnie Pavlincová stworzyła w każdej z nich podgrupy tak, by uchwycić kluczowe momenty życia i twórczości Vorovki. Droga życia poświęcona jest poszukiwaniu i dojrzewaniu w czasie
nauki w szkołach i na studiach oraz w pierwszych latach nauczania, które spędził najpierw jako suplent w szkole realnej w Kralowskich winnicach w Pradze,
później jako profesor w szkołach realnych w Pardubicach i w szkole realnej na Starym Mieście ponownie w Pradze. Kolejnym kluczowym punktem w Drodze życia
jest przejście od matematyki do ﬁlozoﬁi nauk ścisłych. Pavlincová uzupełniła rozdział o uwagi Vorovki dotyczące nauki, ﬁlozoﬁi i ich wzajemnych stosunków oraz
informacjami o jego udziale w debatach polemicznych odbywających się w czasie jego pracy akademickiej najpierw na Wydziale Filozoﬁcznym, a potem, po
jego założeniu, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze. Dowiadujemy się nie tylko o uczestnictwie Vorovki w rożnych zagranicznych
kongresach, ale i o jego udziale w założeniu „Ruchu Filozoﬁcznego” (pierwszy
numer wyszedł w roku 1920) i czasopisma „Filozoﬁa” (pierwszy numer ukazał się
w 1927 roku). W tym wydaniu „Filozoﬁi” Vorovka współpracował z J. Bartošem
i T. Trnkiem.
Osobny rozdział Pavlincová poświęciła relacjom Vorovki z przyjaciółmi z Polski, których początek sięga czerwca 1925 roku. W tym roku został on po raz
pierwszy zaproszony do Warszawy do złożenia wizyty w tamtejszym Instytucie
Filozoﬁi. Pobyt starannie przygotował prof. Tomasz Parczewski. Okazaną sympatię i szacunek Vorovka odwzajemnił równie serdecznie. T. Kotarbińskiemu napisał dedykację w swojej książce o ﬁlozoﬁi Kanta. Jak pisze Pavlincová fachowy
i ludzki Vorovka wzbogacał spotkania z Janem Łukasiewiczem, Stanisławem Leśniewskim, Marianem Borowskim, Bolesławem J. Gaweckim i psychologiem Józefą
F. Kodisową. Vorovka wrócił do Warszawy jeszcze raz w roku 1927 jako uczest-
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nik Drugiego Polskiego Kongresu Filozoﬁcznego, który odbył się w Warszawie.
W pierwszej części swojej książki Pavlincová zawiera poglądy przyjaciół i uczniów
uzupełnione o wspomnienia Albiny Doratovej, Jana Patočki i J. L. Fischera, publikowane w połowie lat sześćdziesiątych. A wszystko to na tle osobistych losów
życia Vorovki.
Druga część książki Heleny Pavlincovej pod tytułem Twórczość poświęcona
jest periodyzacji dzieł Vorovki (1. dział matematyczno-ﬁzyczny, 2. dział matematyczno-ﬁlozoﬁczny czy ﬁlozoﬁczno-matematyczny, 3. dział ﬁlozoﬁczny) oraz analizie koncepcji pięciu kluczowych dzieł Karla Vorovki: Skepse a gnóse. Vyznánı́
ﬁlosoﬁcké (Sceptycyzm i gnoza. Wyznania ﬁlozoﬁczne) (1921), Kantova ﬁlosoﬁe a exaktnı́ vědy (Kantowska ﬁlozoﬁa i nauki ścisłe) (1924), Polemos. Spory
v české ﬁlosoﬁi v letech 1919–1925 (Polemiki. Spory w czeskiej ﬁlozoﬁi w latach
1919–1925) (1926), Dvě studie o Masarykově ﬁlosoﬁi (Dwie prace o ﬁlozoﬁi Masaryka) (1926). Do tej części Pavlincová dołączyła także współczesne reakcje na
prace Vorovki. Jest to także część książki Pavlincovej, w której ona sama przedstawiła się jako wielkiego znawcę ﬁlozoﬁi Vorovki i czeskiej ﬁlozoﬁi na początku
dwudziestego stulecia.
Dzieło Vorovki Skepse a gnóse (Sceptycyzm i gnoza) z podtytułem Vyznánı́
ﬁlosoﬁcké (Wyznania ﬁlozoﬁczne) Pavlincová zakwaliﬁkowała do ﬁlozoﬁcznej tradycji osobistych wyznań, które rozpoczyna Augustyn, a później kontynuują:
J. J. Rousseau, A. Einstein, B. Russell i inni. Dla lepszego zrozumienia i oceny
pracy nie jest według Pavlincowej istotne, czy idzie o koncepcyjne, historyczne
i naukowe związki łączące ﬁlozoﬁczne dzieła. Jest to „wewnętrzne osobiste świadectwo niezwykle utalentowanego człowieka, przechodzącego głęboki kryzys osobisty, a równocześnie pełnego radości i nadziei...” (s. 268). Kiedy Vorovka pisze
o gnozie, ma na myśli poznanie rozumowe i intuicyjne, mistyczne. Skłania się
ku ﬁlozoﬁi, która „apriori nie wyklucza ze swoich rozważań żadnych możliwych
sposobów poznania” (s. 268). Dla Vorovki gnostykiem był człowiek, który znał
„prawdziwą wiedzę”, „człowiek mający wgląd w istotę rzeczy, idealny ﬁlozof i polityk” (s. 268).
Przy okazji dwusetnej rocznicy narodzenia I. Kanta Vorovka wydał pracę
Kantova ﬁlosoﬁe ve svých vztazı́ch k vědám exaktnı́m (Filozoﬁa Kanta wobec
nauk ścisłych), w której „z doskonałą znajomością współczesnej matematyki
i ﬁzyki analizuje ﬁlozoﬁę Kanta, ukazuje, w czym widzi jej ważne i już mniej
istotne punkty oraz stanowi linię graniczną, po której może przejść z Kantem do
współczesności, a co pozostaje już tylko częścią nieaktualnej myśli historii ﬁlozoﬁi” (s. 292).
Polemos (Polemiki), z podtytułem Spory v české ﬁlosoﬁi v letech 1919–1925
(Spory w czeskiej ﬁlozoﬁi w latach 1919–1925), zawierają zbiór rozpraw Vorovki z okresu sporów. We wstępie sam Vorovka objaśnia, że powodem wydania
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swoich czasopiśmienniczych polemik była rozprawa F. Krejčı́ho Kritische Blicke,
w której doszło do nowego ataku na grupę ﬁlozofów skupionych wokół „Ruchu
Filozoﬁcznego”.
Kiedy w roku 1925 T. G. Masaryk wydał swoją Rewolucję światową, Vorovka
był jednym z pierwszych ﬁlozoﬁcznych recenzentów tego dzieła. Swoją krytyczną
analizę zawarł w dwóch studiach: Několik myšlenek o Masarykově ﬁlosoﬁi a jeho
Světové revoluci (Niektóre myśli o ﬁlozoﬁi Masaryka i jego Rewolucji światowej)
oraz Česká mravnı́ hegemonie a přı́štı́ česká válka (Czeska moralna hegemonia
i przyszła czeska walka). Obie prace wydał w roku 1926 pod nazwą Dvě studie
o Masarykově ﬁlosoﬁi (Dwie prace o ﬁlozoﬁi Masaryka).
W pracy Americká ﬁlosoﬁe (Amerykańska ﬁlozoﬁa) Vorovka wytyczył sobie cel: „opisać w książce przejrzysty obraz amerykańskiej ﬁlozoﬁi od jej początku aż do chwili obecnej, a przy wyborze autorów i koncepcji starać się o bezstronność” (s. 338). Bodźcem do jej napisania była w tym przypadku wyprawa
na Harvard, dokąd pojechał jako uczestnik VI Międzynarodowego Kongresu Filozoﬁcznego. Sedno książki stanowi krytyczna analiza radykalnego pragmatycznego
empiryzmu. Za godną uwagi stronę jego analizy Pavlincová uważa „przedstawienie rozwoju tego kierunku i biograﬁe kluczowych osobowości” (s. 343), w czym
przejawiła się głęboka znajomość amerykańskiej ﬁlozoﬁi i relacji kulturowych.
W trzeciej części monograﬁi Pavlincovej pt. Dodatek po fragmentach prac
Vorovki znajdują się reakcje na jego dzieła, które drukowała ówczesna prasa i recenzje. W pełnym brzmieniu można znaleźć czeski przekład (1924) napisanej pierwotnie po niemiecku pracy Františka Krejčı́ho 2 pt. Kritické pohledy na současný
stav ﬁlosoﬁckého myšlenı́ v Čechách (Krytyczne spojrzenie na współczesny stan
myśli ﬁlozoﬁcznej w Czechach; Kritische Blicke auf den gegenwartigen Stand des
philosophischen Denkens in Böhmen, 1924). F. Krejčı́ nie szczędzi w niej uszczypliwych uwag pod adresem poglądów Vorovki. Tutaj dołączyła także Pavlincová
Posłowie do książki Americká ﬁlosoﬁe (Filozoﬁa amerykańska) J. B. Kozáka, artykuł Jiřiny Popelovej Deset let od smrti Karla Vorovky (Dziesięć lat po śmierci
Karla Vorovki), a na zakończenie tej części książki artykuł J. L. Fischera Skeptický gnostik. In memoriam Karla Vorovky (Sceptyczny gnostyk. Ku pamięci Karla
Vorovki) z roku 1929.
Po bogatej korespondencji Karla Vorovki następuje spis wykładów i seminariów, w których brał udział. Dla lepszego i szybszego chronologicznego przeglądu
życia i twórczości Karla Vorovki Pavlicova opracowała je „rok po roku”. Jest to
miły dodatek do zawartości tak bogatej monograﬁi, w której niektóre fakty czasami się powtarzają w różnych jej częściach. W porządku chronologicznym umiesz-

2 Vorovka określał go jako ﬁlozofa niemiłującego ﬁlozoﬁę.
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czono następnie Bibliograﬁę dzieł Karla Vorovki, Reakcje na twórczość Karla Vorovki, Literaturę dotyczącą Karla Vorovki i literaturę dodatkową dotyczącą Karla
Vorovki. Cała monograﬁa jest uzupełniona bogatym materiałem faktograﬁcznym,
który wraz z tekstem czyni z książki Heleny Pavlincovej wyjątkowe dzieło z dziedziny biograﬁcznej i historycznoﬁlozoﬁcznej literatury. Jest to praca, w której
życie Vorovki i jego twórczość osadzone są w kontekście historycznym; w której
aż roi się od postaci z dziejów czeskiej ﬁlozoﬁi i dzięki kontaktom Vorovki także
z dziejów polskiej, francuskiej, czy amerykańskiej ﬁlozoﬁi. Z tego punktu widzenia
książka Pavlincovej prezentuje czeską ﬁlozoﬁę jako „trwałą część tradycyjnej europejskiej kontynentalnej myśli ﬁlozoﬁcznej, zanurzonej w kontekście narodowym,
kulturowym, historycznym i religijnym” (s. 337). Nie jest to pierwsza czeska monograﬁa o życiu i twórczości czeskiego ﬁlozofa 3, ale z pewnością jest to pierwsza
tak kompleksowa praca. Jest ona cennym wkładem w historię czeskiej ﬁlozoﬁi.
Mária Mičaninová
Katedra ﬁlozoﬁe a dejı́n ﬁlozoﬁe
Filozoﬁcká fakulta UPJŠ v Košiciach

3 Istnieją już monograﬁe poświęcone Fr. Krejčı́m, E. Rádlowi, Fr. Drtinowi, J. Patočkowi
i innych.

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych
XXIII
Białystok 2011
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M. Mičaninová
Koruna král’ovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom
Praha: nakladatelstvı́ Bergman 2010, ISBN: 978-80-904207-5-5

Das Buch Koruna král’ovstva rabi Šlomo ben Gabirola s komentárom (Krone
des Königsreichs des Rabbi Solomon ben Gabirol mit Kommentar) erscheint als
Resultat der jahrelangen Zusammenarbeit zwischen der Philosophiedozentin an
der Philosophischen Fakultät der Pavol Jozef Šafárik Universität zu Košice, Mária
Mičaninová und dem Rabbi der jüdischen Gemeinde in Košice, Jossi Steiner.
Das Projekt wurde innerhalb des vom slowakischen Ministerium des Schulwesens
zugeteilten Grants VEGA 1/0125/08 (Philosophie von Solomon ben Jehuda Ibn
Gabirol) realisiert. Es handelt sich um die zweite, revidierte Übersetzung des
Gedichtes mit Kommentar, die erste 1 – ohne Kommentar – erschien zwar schon
im Jahre 2003, damals aber noch ohne Erläuterung.
Bei der Arbeit am Text waren sich die Autoren völlig dessen bewusst, dass
jegliche Übersetzung eigentlich eine neue Interpretation bedeutet, jedoch haben
sie niemals aus der Sicht verloren, dass man die Grenze nicht überschreiten
sollte, nach der die Interpretation über dem Originaltext überwiegen würde.
Deswegen haben sie sich bemüht, sich möglichst nahe an den ursprünglichen,
hebräischen Bedeutungen zu halten. Auch wenn dabei in der slowakischen Version die onomatopoetische Seite des Hymnus meistens verloren ging. Das hängt
höchstwahrscheinlich mit der Absicht der Autoren zusammen, die sich vorgenom-

1 Koruna král’ovstva rabı́na Šlomo ben Gabirola. (Krone des Königtums). Z hebr. do slovenčiny
prel. Dov Goldstein a Mária Mičaninová. Prešov: knižná dielňa AVE 2003. Bilingual.
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men haben, auf die künstlerische Seite zu verzichten und der philosophischen und
theologischen Öﬀentlichkeit einen fachgemäßen Text vorzustellen.
Zu solcher Entscheidung wurden die Autoren durch den hebräischen Text
gezwungen, bei dessen Übersetzung sie nicht den Weg der Entwickelung, den die
hebräische Sprache seit dem Tode von Ibn Gabirol bis heutzutage zurückgelegt
hat, in Betracht genommen haben, sondern ganz umgekehrt. Die Bedeutungen
der einzelnen Wörter sowie der komplexen Aussagen wurden vor allem im Tanach gesucht. Trotzdem, oder gerade deswegen kam es während der Arbeit an der
Übersetzung zu zahlreichen Situationen, in denen der konkrete Ausdruck einfach
nicht übersetzbar schien. Dann mussten sich die Autoren noch weitere Schriften
zu Hilfe nehmen, unter anderen auch Daat Mikra, das hebräische Wörterbuch
ha-Milon he-chadasch, die slowakische Version der Heiligen Schrift oder die
Übersetzung der Krone des Königsreichs in die hebräische, deutsche 2, englische 3
und russische 4 Sprache. Aber auch dies genügte nicht, wenn es auf die fehlenden
slowakischen Äquivalente zu den hebräischen Wörtern kam. So waren die Autoren
öfters an eine vollständige Rekonstruktion der einzelnen Wortbedeutungen angewiesen, bei der sie jeweils den allgemeinen Bedeutungskontext berücksichtigten.
Die Autorin vom Begleitwort und Kommentar, Mária Mičaninová, bevorzugte in der Erläuterung den historisch-phänomenologischen Zugang zum Text
des Hymnus und bemühte sich um die Vereinigung der geschichtsphilosophischen
Aspekte der Erforschung vom Werk Ibn Gabirols mit dem philosophisch-mystischen Charakter der Krone des Königsreichs. Dementsprechend wird das Buch
folgende sechs Kapiteln geteilt: 1. Das Leben von Ibn Gabirol, 2. Der Geschichtsphilosophische Kontext seiner Werke, 3. Die Dichtung von Ibn Gabirol, 4. Krone
des Königsreichs – Grundinformationen und bisherige Übersetzungen, 5. Krone
des Königsreichs, 6. Der Kommentar zur slowakischen Version des Hymnus.
Der erste Kapitel enthält die Geschichte des Lebens von Solomon ben Jehuda
Ibn Gabirol, die sich zwischen seiner angeblichen Geburtsstadt, Malaga und der
drei anderen Städte des heutigen Spaniens: Zaragoza, Granada und Valencia
abspielt. Höchstwahrscheinlich wurde er am Anfang des 11. Jahrhunderts geboren
und lebte ungefähr 30 Jahre, wobei die Umstände seines frühen Todes in Valencia
bis heute nicht geklärt wurden. Die Legende, die über seinem Tode erzählt,
diente als Inspiration für mehrere Autoren, unter anderen auch für Heinrich

2 Salomo Ibn Gabirol, Krone des Königtumus (Keter malchut). Herausgg. von Eveline
Goodman-Thau und Christoph Schulte. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Christoph
Correll mit einem Nachwort von Karl E. Grönzinger. Berlin: Akademie Verlag, 1994.
3 Lewis, B.: The Kingly Crown. London: Valentine-Mitchel, 1961.
4 Ибн Габироль, С.: Царскайа корона (Кетер малхут). Перевод В. Н. Нечипуренко.

Ростов на Дону: ООО ,,Сигма“, 2005.
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Heine. Dieses Kapitel erwähnt nicht nur die außerordentliche intellektuelle
Begabung von Ibn Gabirol, sondern auch seine cholerische Natur, die Ursache vom
problematischen Zusammenleben mit anderen Menschen und daraus folgender
lebenslangen Einsamkeit.
Im zweiten Kapitel hat sich die Autorin vorgenommen, dem Leser den
geschichtsphilosophischen Kontext der Werke von Ibn Gabirol näher beizubringen.
Sie beschreibt hier die wichtigsten religiösen, kulturellen und philosophischen
Einﬂüsse, die das Denken von Ibn Gabirol geprägt haben. An der ersten
Stelle war es die Literatur der Rabbiner, den alle mittelalterliche jüdische
Philosophen waren ihrer Ausbildung nach Rabbiner. Sie studierten in Jeschivas
die Talmud- und Tanachtexte und benutzen die gerade für den Talmud typische
Argumentationsweise. Außer dem Einﬂuss der Rabbinerliteratur kann man im
Werk von Ibn Gabirol den jüdisch-islamischen Kontext, vor allem in gewisser
Neigung zum Suﬁsmus, als Resultat der ständigen Interaktion zwischen der
jüdischen und der arabischen Kultur, beobachten.
Und von nicht weniger Signiﬁkanz zeigt sich auch der griechische Kontext,
vor allem was den Neuplatonismus und den Aristotelismus betriﬀt. Die Autorin meint, dass diese in seinem Werk so sichtbar werden, dass das metaphysische Traktat Die Lebensquelle alle Bedingungen des platonisch gedachten Dialogs
erfüllt und die Argumentation im Traktat an die aristotelische Urteilstheorie erinnert. Die Lebensquelle ist also ein Text, der ganz im Rahmen der mittelalterlichen
Metaphysik geschrieben wurde und sollte deswegen für eine Kosmologie neuplatonischer Art, in der sich die wichtigsten Gesichtspunkte des Judaismus mit dem
logischen Schema des Neuplatonismus verbinden, gehalten werden. Damit wird
selbstverständlich die islamische Auﬀassung des Neuplatonismus, die gerade in
Andalusien des 11. Jahrhundertes verbreitet war, gemeint.
Das gilt auch für das ethische Traktat Buch der Verbesserung der Seeleneigenschaften, nur mit dem Unterschied, dass in diesem Werk ein gründlich
ausgearbeitetes System der ethischen Werte vorgestellt wird, womit sich Ibn
Gabirol der traditionellen talmudischen Sittenlehre, in der die Bibel zu Wohltaten
verpﬂichtet und das Wohltun durch die Parabeln begründet wird, entfremdet.
Trotzdem stellt dieses Werk keine Abhandlung über die ethischen Normen dar,
auch wenn es in der jüdischen Philosophie als der erste Ansatz zur Verbindung der
Ethik mit Psychologie und mit der physiologischen Seite des Verhaltens beurteilt
werden kann.
Das dritte Kapitel enthält eine umfangreiche und detaillierte Einführung in
die Dichtung von Ibn Gabirol. Er selbst erwähnt in einem seiner Gedichte, er
hätte insgesamt zwanzig Bücher geschrieben, also wesentlich mehr als was bis
heutzutage erhalten ist. Alle seine Werke wurden im Auftrag von verschiedenen
jüdischen Gemeinden, seinen Mäzen oder einigen seiner Freunde verfasst. Die
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Autorin betont, dass man das literarische Werk von Ibn Gabirol der Form nach, in
das prosaische und das poetische teilen kann, und dem Inhalt nach unterscheiden
wir innerhalb von seiner Prosa die philosophischen und die ethischen Traktate,
wobei seine Dichtung entweder als religiös oder als profan bezeichnet wird.
Die Gedichte wurden alle auf Hebräisch entweder für die Synagogen oder
für den persönlichen Bedarf der Auftraggeber geschrieben, die philosophische und
ethische Prosa wurde in arabischer Sprache verfasst. In der religiösen Dichtung
ist die Rückkehr zum biblischen Gebrauch des Hebräischen zu beobachten,
nicht selten ﬁndet man dort aber auch die von Ibn Gabirol selbst eingeführten
Neubildungen. Ein gewisses Novum bedeutete auch die Inspiration durch das
arabische Metrum und die Verwendung vom arabischen Reim. Eine speziﬁsche
Gruppe der Gedichte bilden diejenigen, die zwar im Hebräischen geschrieben, dem
Inhalt nach jedoch als philosophische Texte zu behandeln sind. Es sind vor allem
das mystisch-philosophische Gedicht Ahavticha und der philosophische Hymnus
Krone des Königsreichs.
Das vierte Kapitel stellt die allgemeine Charakteristik des Hymnus Krone
des Königsreichs dar. In diesem Kapitel erzählt Mičaninová die Geschichte
der Entstehung und Überlieferung des Gedichtes, das in der ersten Hälfte
des 11. Jahrhundertes geschrieben und im 16. Jahrhundert allmählich zum
Bestandteil aller sephardischen und einiger aschkenasischen Gebetbücher für die
Versöhnungstage wurde. Dieser einzigartige Hymnus verbindet in sich die religiöse
und philosophische Seite des auf den Prinzipien des Judentums gegründeten
Weltbildes und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man die Krone des
Königtums im 19. Jahrhundert schon in allen in Prag, Budapest und Wien
ausgegebenen Gebetsbüchern zum Vorabend von Jom Kippur ﬁnden kann. Am
Ende des vierten Kapitels erwähnt die Autorin alle im 20. und 21. Jahrhundert
ausgegebene Übersetzungen des Hymnus, unter anderen auch die deutsche Version
des Gedichtes, die 1994 in Berlin unter dem Namen Krone des Königtums erschien.
Das fünfte, vorletzte Kapitel ist der Text des Gedichtes selbst, in zwei Versionen. Die erste ist das hebräische Original, die zweite seine Übersetzung ins Slowakische. Ihre Stellung nebeneinander sollte dem Leser den eventuellen Vergleich
der beiden Texte wesentlich erleichtern. Bei der Transkription der hebräischen
Wörter ins Slowakische, mussten die Autoren die Tatsache berücksichtigen, dass
in der Slowakei die hebräisch geschriebene Literatur nur selten gelesen wird und
haben deswegen die phonetische Transkription vor der international gebrauchten
englischen Transliteration bevorzugt.
Die Gestaltung der slowakischen Version des hebräischen Textes beeinﬂussten
nicht nur die phonetischen Unterschiede, sondern auch unterschiedliche Grammatik der beiden Sprachen. Einige Schwierigkeiten, wie zum Beispiel für die semitischen Sprachen typisches Fehlen der Präsensformen des Verbs sein, konnten ohne
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größeren Aufwand gelöst werden. Ein anderes Problem stellten das hebräische
Metrum und der hebräische Reim, der nach ganz anderen Regeln als der slowakische Reim gebildet wird, dar. Wenn die Autoren der Übersetzung den Inhalt der
Krone des Königsreichs möglichst genau widergeben wollten, mussten sie auf das
hebräische Metrum und auf den hebräischen Reim verzichten. Das gilt auch für
die anderen Gedichte vom Ibn Gabirol, dessen Übersetzungen in diesem Buch die
ersten slowakischen Versionen der hebräischen Originelle sind.
Im letzten Kapitel ﬁnden wir einen ausführlichen Kommentar zu jeder Strophe des Hymnus. Dieses sollte nach Mičaninová, der Autorin von zahlreichen
Studien zur jüdischen und islamischen Philosophie des Mittelalters 5, nicht nur
als Erläuterung zum Gedicht selbst dienen, sondern auch auf die Kontinuität des
Denkens von Ibn Gabirol, die trotz mehreren Wandlungen der Begriﬀsbedeutungen in seinen Texten, zweifellos erhalten blieb, hinweisen. Dieses Buch zeigt nicht
nur den synthetischen Charakter der Philosophie und Dichtung des Ibn Gabirol,
sonder es reﬂektiert auch die Entwickelung der jüdischen Philosophie im Kontext
des christlichen und islamischen Europas des Mittelalters. Es ist für die Leser
geeignet, die den, unter dem Schleier der Mystik und der Metaphern verhüllten
Zauber der mittelalterlichen jüdischen Philosophie entdecken wollen.
Kristı́na Bosáková

5 Zum Beispiel: Viera – rozum – interpretácia: Tri piliere Saadiovho obrazu človeka. (Glaube-Vernunft-Interpretation: Drei Säulen des Menschenbildes von Saadia). In: Filozoﬁa. Roč. 57,
č. 8 (2002), s. 551–558. Zlepšenie morálnych vlastnostı́ podl’a Ibn Gabirola. (Verbesserung der
Seeleneigenschaften). In: Acta Moralia Tyrnaviensia II: autonómia a autenticita v kontexte
morálnej ﬁlozoﬁe. Rec. zbornı́ka Anna Klimeková, Karol Orbán. Trnava: Filozoﬁcká fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. s. 125–132. Filozoﬁcká terminológia Koruny král’ovstva
rabı́na Šlomo ben Gabirola. (Philosophische Terminologie der Krone des Königtums von
Schlomo ben Gabirol). In: Filozoﬁa. Roč. 63, č. 5 (2008), s. 427–432. The synthetic thinking
of Solomon ibn Gabirol. In: Studia Judaica. Rok XI, Nr. 2(22) (2008), s. 215–231. Avicebronov
Prameň života a Albert Vel’ký. (Lebensquelle von Avicebron und Albertus Magnus). In: Filozoﬁa.
Roč. 65, č. 2 (2010), s. 161–169.
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