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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXV Białystok 2013

KAROL JASIŃSKI
(Olsztyn)

MIĘDZY WIELOŚCIĄ A JEDNOŚCIĄ.
DIALEKTYCZNE DOŚWIADCZENIE CZŁOWIEKA

WEDŁUG MISTRZA ECKHARTA

Rozwój myśli ludzkiej na przestrzeni wieków koncentrował się wokół trzech
zasadniczych tematów: Boga, świata i człowieka. Niekiedy ten ostatni traktowany
był jako zwornik obu pozostałych. Z racji swej złożoności byt ludzki wydawał się
niezwykle trudny do adekwatnego opisu i z reguły zadowalano się jedynie aspek-
towym jego ujęciem. Próbowano więc ujawnić jego strukturę ontyczną, traktować
go jako podmiot poznający, analizować jego działanie, czy też opisywać go w całej
złożoności jego powszedniej egzystencji.
Właśnie owo egzystencjalne ujęcie człowieka jest bliskie Mistrzowi Eckhar-

towi (ok. 1260–1328) – niemieckiemu zakonnikowi dominikańskiemu, teologowi,
filozofowi, a nade wszystko mistykowi. Jego myśl wydaje się nosić znamię nauki
Tomasza z Akwinu, czego wyrazem jest koncepcja ontycznej struktury człowieka
oraz aparatura pojęciowa, w której starał się on wyrazić swoje tezy. Nie może być
on jednak traktowany jako wierny uczeń Akwinaty, ponieważ głównym paradyg-
matem był dla niego neoplatonizm1. Co więcej, całe życie i nauczanie Eckharta
koncentrowało się nie wokół jakiejś idei filozoficznej, ale było raczej wynikiem eg-
zystencjalnego doświadczenia człowieka o charakterze religijnym. Doświadczenie
to polegało na intuicyjnym przeżyciu jedności bytu ludzkiego w głębi jego duszy,
które było rozumiane jako zjednoczenie z Bogiem. Towarzyszyło temu przekona-
nie, iż między istotą duszy a Bogiem musi zachodzić jakieś podobieństwo umoż-
liwiające owo doświadczenie2. U jego podstaw leżała swoista dialektyka ludzkiej

1 Por. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski,
Warszawa 1987, s. 702–703; W. Szymona, Mistrz Eckhart, Kraków 2004, s. 29–30.
2 Por. W. Szymona, dz. cyt., s. 26–27.
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egzystencji, która rozgrywała się między tym, co skończone i nieskończone, mię-
dzy wielością i jednością, między istniejącymi we wzajemnym odniesieniu stwo-
rzeniami i Bogiem3.
Poniższe rozważania są próbą, opartej na traktatach i niemieckich kazaniach

Eckharta, analizy owego egzystencjalnego doświadczenia człowieka. Trzeba od
razu zauważyć, iż Mistrz z Erfurtu przejmuje osadzone w tradycji mistycznej po-
jęcie Boga jako jedności. Wielość natomiast jest zasadniczą cechą świata przed-
miotowego. Między tymi dwoma biegunami toczy się całe życie człowieka4. Inną
kwestią godną podkreślenia jest to, iż, zdaniem niemieckiego mistyka, stworzo-
nego na obraz i podobieństwo Boga człowieka możemy poznać dzięki uprzedniej
znajomości Boga5.
Takie podejście dyktuje tym samym plan poniższych analiz. Na tle eckhartow-

skiej koncepcji Boga zostanie zaprezentowany zarys jego teorii człowieka, a następ-
nie egzystencjalne zmaganie istoty ludzkiej zmierzającej w kierunku osiągnięcia
jedności w sobie i z Bogiem.

1. Boskość i Bóg

Przypatrując się koncepcji Absolutu, która zaprezentowana została w pi-
smach Mistrza z Erfurtu, możemy stwierdzić, iż posiada ona bez wątpienia rodo-
wód neoplatoński. Przejawia się to między innymi w jego przekonaniu, iż Absolut
nie jest tożsamy z bytem. Jako bowiem przyczyna wszelkiego bytu musi być wy-
niesiony ponad niego6. Co więcej, niemiecki myśliciel nie utożsamia też Boga ani
z mądrością, ani też dobrem7.
Eckhart opisuje Absolut za pomocą dwóch zasadniczych pojęć: „Boskości”

i „Boga”. Stosowanie ich prowadzi niejednokrotnie do chaosu pojęciowego prze-
jawiającego się między innymi w tym, że używa on czasami pojęcia „Bóg” na
określenie Boskości8. Ponadto samo pojęcie „Boskości” jest u niego wieloznaczne.

3 Por. J. Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997, s. 14; S. Eck,
Zanurzcie się w Bogu. Nauczanie Mistrza Eckharta, przeł. D. Zańko, Poznań 2002, s. 75–76.
4 Por. Meister Eckehart, Predigten, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Zürich 1979,
s. 295.
5 Por. W. Szymona, dz. cyt., s. 47.
6 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd.cyt., s. 195.331.353; S. Eck, dz. cyt., s. 127; J. Piór-
czyński, dz. cyt., s. 25.
7 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 197, 278, 310.
8 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, w: tenże, Deutsche Predigten und
Traktate, Zürich 1979, s. 118.
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Występuje ono bowiem w różnych kontekstach i może oznaczać: naturę (istotę)
Boga, zawierający wiele stopni obszar tego, co boskie; Boga bezimiennego i nie
znanego. I chyba to ostatnie znaczenie najlepiej oddaje zamysł Eckharta9.
Rozwijając swoją myśl Mistrz podkreśla, że między Boskością i Bogiem ist-

nieje tak zasadnicza różnica, jak między niebem i ziemią10. Głównym jej prze-
jawem jest brak działania w przypadku Boskości oraz aktywność w przypadku
Boga11. Każde działanie Boga, zwłaszcza dokonujące się w człowieku, ma jeden
zasadniczy cel. Jest nim ukierunkowanie bytu ludzkiego najpierw na samego siebie,
a następnie na byt absolutny. Miałoby ono polegać na oderwaniu władz człowieka
od rzeczy zewnętrznych i skierowaniu ich ku wnętrzu po to, aby osiągnąć stan
wewnętrznej harmonii i jedności12.
J. Piórczyński podkreśla jednak, że gdy przyjrzymy się dokładniej wypo-

wiedziom Eckharta, to wówczas można zauważyć, iż nie odmawia on aktywności
także Boskości. Można ją określić jako aktywność źródła, z którego tryska wszelki
byt. W Boskości dokonuje się bowiem swoisty „wypływ” mający charakter aktu
myślowego (refleksji)13. Należałoby też od razu podkreślić, iż takie pojęcia jak
„wypływ” (Ausfluss), czy „wytryskiwanie” (Ausquillen) trzeba traktować u Ec-
kharta w sensie dosłownym, a nie przenośnym. W takim znaczeniu służyłyby one
do opisu emanacji wszystkich rzeczy z Bytu boskiego14. Konsekwencją owej ema-
nacji, na rzecz której zdaje się opowiadać Eckhart, byłoby zaliczanie go w poczet
zwolenników panteizmu. Pojęcie to wydaje się jednak być niejasne. Według L. Ko-
łakowskiego jest ono z reguły rozumiane jako przekonanie o identyczności Boga
i świata. Wówczas jednak mielibyśmy do czynienia z następującym problemem –
Bóg rozpływałby się w świecie i przestawałby de facto istnieć. Panteizm winien
więc, jego zdaniem, być rozumiany wyłącznie jako teoria oznaczająca jakąś formę
obecności Boga w świecie. Mając jednak na uwadze przestrzenny sens owej obec-
ności rzeczą niezmiernie trudną byłoby ustalenie, na czym winna ona dokładnie
polegać. Przy takim jednak rozszerzonym rozumieniu panteizmu można byłoby
z pewnością zaliczyć Eckharta w poczet zwolenników tego nurtu15.
Kontynuując swoją myśl dotyczącą emanacji z Boskości wszelkiego bytu Piór-

czyński zauważa, że w Boskość wpisana byłaby tym samym historyczność. Dzieje

9 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 261; S. Eck, dz. cyt., s. 143–146; J. Piórczyń-
ski, dz. cyt., s. 25–29.
10 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 272.
11 Por. tamże, s. 273; B. McGinn, Mistyczna myśl Mistrza Eckharta człowieka, przed którym
Bóg niczego nie skrył, przeł. S. Szymański, Kraków 2009, s. 48, 83.
12 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 428–429; S. Eck, dz. cyt., s. 25.
13 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 55–56.
14 Por. tamże, s. 65; B. McGinn, dz. cyt., s. 73.
15 Por. L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, Warszawa 1965, s. 441–442.
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bytu, jakim jest w sensie ścisłym wyłącznie Boskość, ujawniałyby prawdziwą Jej
treść16. Jeśli przyjęlibyśmy taką interpretację, to należałoby wykazać Eckhartowi
niespójność jego koncepcji Absolutu. Polegałaby ona na zatarciu zasadniczej róż-
nicy między Bogiem i Boskością przejawiającej się w aktywności lub jej braku.
Jak okaże się to jednak w dalszym ciągu analiz nie jest to jedyna niekonsekwen-
cja w jego myśli. Dla naszych potrzeb trzymać się jednak będziemy pierwotnego
rozumienia Boskości i Boga, aby nie ulec chaosowi pojęciowemu.
Według polskiego tłumacza i komentatora pism Eckharta, Wiesława Szy-

mony, przypatrując się poglądom nadreńskiego mistyka dotyczącym poznania
Boga (właściwie Boskości) można odnieść wrażenie, że pierwszeństwo w tej kwe-
stii przypisuje on nie ujęciu intelektualnemu, ale raczej jakiejś formie doświad-
czenia17. Znajduje to zresztą wyraz w pismach samego Mistrza. Ucieka on od
intelektualnego poznania Absolutu z dwóch powodów. Po pierwsze, nieustanne
myślenie o jednym przedmiocie jest niemożliwe dla naszej natury. Po wtóre, myśl
jest ulotna. Jeśli więc myśl o Bogu przeminęłaby, to i On sam zniknąłby z naszego
horyzontu18. Uważa on ponadto, że Boskość musi pozostać bezimienna. Gdyby-
śmy bowiem chcieli nadać Jej jakieś imię, to wówczas byłaby Ona jakoś określona.
Boskość pozostaje jednak ponad wszelką możliwością wyrażenia, określenia, czy
też nazwania19. Niepoznawalność Boskości ma trzy główne racje. Po pierwsze, nie
ma Ona żadnej przyczyny (jest absolutnie pierwsza), a inne rzeczy poznajemy
na podstawie ich przyczyn. Po drugie, Boskość nie ma jakiegoś określonego spo-
sobu bytowania na wzór innych przedmiotów. W końcu, nie możemy Jej poznać
w działaniu, jak inne byty, ponieważ jej zasadniczym stanem jest spoczynek20.
Dochodzimy w tym miejscu do kolejnej niespójności w myśli Eckharta. Po-

mimo tego, że wydaje się on negować poznawalność Boskości, to pojawiają się
jednak u niego pewne pozytywne określenia bytu boskiego. Opisuje on go za po-
mocą następujących pojęć: Pierwsza Przyczyna (daje początek innym rzeczom),
Byt prosty (immanentny w każdej rzeczy), Byt udzielający się (bycie, życie i świa-
tło poznania), niezmienny (podstawa rzeczy) oraz doskonały (cel pożądania)21.
Przypisuje on Boskości także dobroć, która jest motywem Jej aktywności i zdol-
nością do udzielania się22. Eckhart mówi też o istocie boskiej jako o bycie, który

16 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 63.
17 Por. W. Szymona, dz. cyt., s. 48.
18 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate,
Zürich 1979, s. 60.
19 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd.cyt., s. 331, 353; S. Eck, dz. cyt., s. 127–131.
20 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 408–409.
21 Por. tamże, s. 409.
22 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 82.
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zawiera w sobie wszelki byt23. Na jednym miejscu posunie się nawet do stwier-
dzenia, iż jej istotą jest istnienie24. Nade wszystko Boskość jest dla niemieckiego
myśliciela przede wszystkim rozumem i poznaniem. Zdaje się on nawet utożsa-
miać byt i poznanie w jednym przypadku25. Innym natomiast razem podkreśla on
pierwszeństwo poznania wobec bytu z tej racji, iż jest ono jego fundamentem26.
To właśnie w poznaniu Boskość objawia się nie tylko samej sobie, ale również
stwarza niejako Boga i wszystkie rzeczy27. Widzimy więc, że Eckhart wydaje się
wpisywać w ten nurt myślicieli, którzy w opisie Absolutu używali języka paradok-
sów. Miał on być pewnym narzędziem, za pomocą którego próbowali oni z jednej
strony ująć w formie słów i jakoś wyrazić swoje doświadczenie nieskończoności,
z drugiej natomiast ocalić tajemnicę Absolutu.
W celu realizacji tego drugiego zadania nadreński mistrz przypisuje Boskości

dwa istotne w jego myśli określenia: „Głębia” oraz „Jedność”. Pierwszego z tych
pojęć używa on na oznaczenie nieuchwytności boskiej tajemnicy, drugiego nato-
miast na podkreślenie jej niezróżnicowania28. Eckhart podkreśla z mocą zwłaszcza
czystą jedność natury boskiej, w której nie ma żadnych różnic i podziałów, szcze-
gólnie rozbicia na bycie i istotę29. Natura ta jest nie tylko czymś jednym w sobie,
ale także oddzielona od wszystkich innych bytów30. Z racji owej jedności stanowi
początek bez wszelkiego początku. W niej ma swoje źródło także podobieństwo
wszelkiego bytu do boskości. Jedność bowiem stoi u jego początków, odbija się
w nim i do siebie przyciąga31. W tym miejscu można chyba dopatrywać się jakie-
goś śladu chrześcijańskiej inspiracji eckhartowskiej wizji bytu boskiego. Absolut
niemieckiego mistyka wydaje się być pewnym konstruktem utworzonym na wzór
Boga objawienia chrześcijańskiego, który jest jeden w istocie oraz trojaki w dzia-
łających osobach32.
Jeżeli więc rozumowe poznanie Absolutu jest według Eckharta problema-

tyczne i bliższy jest mu w tej kwestii jakiś typ doświadczenia, to warto się chyba
zapytać, o jakie ludzkie przeżycie może mu chodzić? Mistrz z Erfurtu podkreśla
z całą mocą, że Boskość jest blisko nas. Znajduje się Ona w sposób duchowy

23 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 332, 334.
24 Por. tamże, s. 192.
25 Por. tamże, s. 167, 197.
26 Por. tamże, s. 333.
27 Por. tamże, s. 408.
28 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 34–43; B. McGinn, dz. cyt., s. 44–45.
29 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 254.286.312.355; tenże, Vom edlen Menschen,
w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Zürich 1979, s. 145; B. McGinn, dz. cyt., s. 85–86.
30 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 251.
31 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 116, 117.
32 Por. tamże, s. 123.
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wewnątrz każdej osoby i rzeczy33. Idąc za intuicjami Augustyna z Hippony Ec-
khart podkreśla, że Boskość nie tylko stworzyła poszczególne byty, ale pozostała
w nich również obecna34. Ową obecność wydaje się on wyjaśniać na fundamencie
wspomnianej wyżej teorii emanacji, czyli jako wlewanie się Boskości do wszelkich
stworzeń35. W świetle powyższych rozważań możemy przypuszczać, że może mu
chodzić po prostu o udzielanie bytu poszczególnym rzeczom. W tej perspektywie
widzi to również J. Piórczyński, według którego tłem dla myśli Eckharta jest znana
od czasów Akwinaty teoria analogii. Niemiecki mistyk zdaje się jednak bazować
raczej na analogii atrybucji, a nie proporcjonalności. Według tej pierwszej teo-
rii, analogon jest odniesiony wyłącznie do jednego członu, inne natomiast człony
nabywają daną własność jedynie w odniesieniu do niego. Inaczej dokonuje się to
według teorii analogii proporcjonalności, według której dany analogon istnieje we
wszystkich członach, ale w sposób niejednakowy36.
Na podstawie powyższych wypowiedzi można byłoby odnieść wrażenie, że

stworzenia posiadają niejako boski sposób istnienia i w pełni go wyrażają. Mistrz
jednak zdaje się nie podzielać takiego zdania. Podkreśla bowiem, że im bardziej
jest On obecny wewnątrz rzeczy, to tym bardziej znajduje się On także na ze-
wnątrz niej. Widać więc, że Eckhart zdaje się akcentować nie tylko immanencję,
ale również transcendencję Boskości. Takowe wypowiedzi mogą podważać ewen-
tualny zarzut o panteizm37.
Na bazie powyższych analiz można przyjąć, że właściwym dla człowieka

sposobem doświadczenia Absolutu jest skierowanie się ku konkretnym rzeczom.
W każdej z nich bowiem jest coś z Niego. Rzeczy niejako wypowiadają Go i biorą
udział w Jego stawaniu się. Jest jednak pewne szczególne miejsce Jego obecności
i doświadczenia, jakie stanowi ludzka dusza38. Boskość mieszka więc w najbar-
dziej tajemnych głębiach rzeczy, ale w sposób wyjątkowy obecność ta przejawia
się w duszy człowieka. Dotyczy to zwłaszcza tej jej części, którą Eckhart nazywa
„podstawą”. Boskość wchodzi do niej niejako całą sobą. Wydarzenie to określane
jest mianem „rodzenia”39. Szczególna rola przypada w nim rozumowi, który pró-
buje dotrzeć do podstawy i źródła bytu. Dąży on tym samym do Boskości i pragnie
Ją ująć40.

33 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 327, 425; F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej
myśli filozoficznej, Katowice 1947, s. 143–144.
34 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 358.
35 Por. tamże, s. 329.
36 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 104–111.
37 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 356; F. Sawicki, dz. cyt., s. 143, 144–145.
38 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 272–273, 312–313, 324, 331, 356.
39 Por. tamże, s. 417, 425.
40 Por. tamże, s. 347–348, 393.
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Boskość byłaby obecna w tajemniczy sposób na dwa główne sposoby: w rze-
czach jako źródło i zasada ich trwania oraz w człowieku. Różnica między istotą
ludzką a innymi stworzeniami polegałaby na tym, iż w przypadku tej pierwszej
Absolut nie tylko dawałby jej istnienie, ale również poznanie dzięki boskiemu świa-
tłu obecnemu w duszy. Z tej jednak racji, że Eckhart utożsamiał niekiedy Boskość
z poznaniem, można byłoby dojść do wniosku, że nie ma właściwie mowy o Bosko-
ści (Bogu) bez człowieka. Przekonania tego nie sposób jednak wyjaśnić wyłącznie
na gruncie ontologii, ale trzeba raczej przejść na poziom ludzkiej egzystencji41.

2. Byt i egzystencja człowieka

W opisie człowieka przeplatają się u Eckharta analizy natury ontologicz-
nej i egzystencjalnej. Człowiek jest przede wszystkim obrazem Absolutu, którego
zasadniczą cechę stanowi jedność. W związku z tym, każda osoba jest także jed-
nością bytową42. Jedność ta ma jednak w przypadku człowieka nie tylko wymiar
ontyczny, ale również egzystencjalny. Człowiek ma nie tylko być, ale nade wszystko
stawać się jednością43. Spróbujmy więc najpierw skoncentrować się na owym on-
tycznym, następnie na egzystencjalnym wymiarze bytu ludzkiego.
Opis bytowych struktur człowieka jest u Eckharta raczej skromny. Widać

u niego w tym względzie wpływ koncepcji Akwinaty. Podążając za jego myślą,
Eckhart ukazuje byt ludzki jest jedność duchowo-cielesną. Z tej racji stanowi on
niejako mikrokosmos, w którym przejawia się zarówno to, co cielesne, jak i to,
co duchowe44. Dusza, która jest elementem dominującym, stanowi formę ciała45.
Wyjaśniając fakt połączenia się duszy i ciała niemiecki mistyk podąża za myślą
Platona. Otóż dusza przebywa w ciele niczym w więzieniu w celu oczyszczenia.
Dokona się ono poprzez osiągnięcie harmonii w wyniku praktyki cnót. Dusza więc
będzie docelowo oddzielona od ciała. Charakteryzować ją będzie wówczas prostota
bytu. Wyrazem tej prostoty będzie także posiadanie w sobie wyłącznie jednej
formy poznawczej jako przejawu jej doskonałości46.

41 Por. tamże, s. 192, 284–285, 344; J. Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne,
Kraków 2011, s. 214–215, 220.
42 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 145.
43 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 251.
44 Por. tamże, s. 188; tenże, Vom edlen Menschen, dz. cyt., s. 140; M. Dallmann, Die Anthro-
pologie Meister Eckhart, Berlin 1939, s. 7–8, 11, 22.
45 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 436; M. Dallmann, dz. cyt., s. 6, 9–11.
46 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 202, 230–231.
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Eckhart wydaje się podkreślać tajemniczość i niepoznawalność samej istoty
duszy. Ewentualną znajomość możemy zdobyć na podstawie działania jej władz47.
Nadreński mistrz wyróżnia najniższe i najwyższe siły (władze) duszy. Do najniż-
szych zalicza: zdolność odróżniania, gniewliwość oraz pożądanie. Do najwyższych
natomiast należą: pamięć, intelekt oraz wola48. Przy czym gniewliwość zalicza on
na jednym miejscu do władz najniższych, na innym natomiast umieszcza ją wśród
najwyższych49. Tak naprawdę liczą się dla niego tylko dwie władze duszy, które są
zdolne także do oddzielenia od ciała i działania poza nim. Są nimi rozum i wola50.
Pierwszeństwo przyznaje on jednak rozumowi, który jako pierwszy pochodzi z du-
szy51. Rozum jako władza duszy posiada pięć zasadniczych cech: oderwanie od
teraźniejszości, brak podobieństwa do innych rzeczy, czystość, aktywność oraz
zdolność do posiadania jednego obrazu rzeczy52. Głównym przymiotem woli jest
natomiast wolność wyboru dobra lub zła53. Przedmiot dążeń ludzkiej woli sta-
nowi zawsze dobro rozpoznane przez rozum54. Jest ona doskonalsza pod pewnym
względem od rozumu. Doskonałość ta przejawia się w tym, że wola odnosi się
zawsze do rzeczy takich, jakimi są one w sobie. Rozum natomiast dostosowuje
rzeczy do swoich możliwości poznawczych55. W sferze poznania człowiek posłu-
guje się nie tylko rozumem, ale także, z racji swej duchowo-cielesnej struktury,
także pięcioma zmysłami. Są one niczym ścieżki prowadzące zarówno duszę do
świata, jak i świat do duszy56.
Z racji duchowo-cielesnej złożoności bytu ludzkiego możemy wyróżnić w nim

dwa wymiary: zewnętrzny i wewnętrzny. Do pierwszego wymiaru należą działania
duszy, w których związana jest ona z ciałem. Natomiast do wymiaru wewnętrznego
zalicza się te formy aktywności, które są niezależne od cielesności57. Konsekwen-
cją owych dwóch wymiarów jest doświadczenie walki między nimi. W celu jej
opisania, niemiecki mistyk odwołuje się do obrazu ducha dobrego (anioła) i złego
(diabła). Pierwszy z nich zachęca człowieka do tego, co dobre i boskie. Drugi na-

47 S. Eck, dz. cyt., s. 69.
48 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 354–355; M. Dallmann, dz. cyt., s. 18.
49 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 297–298.
50 Por. tamże, s. 341, 201; tenże, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 63–64; M. Dallmann,
dz. cyt., s. 24–26.
51 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 398; M. Dallmann, dz. cyt., s. 19–20.
52 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 345.
53 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 93.
54 Por. tamże, s. 64–65; M. Dallmann, dz. cyt., s. 32–36.
55 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 198.
56 Por. tamże, s. 296, 404.
57 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 140; M. Dallmann, dz. cyt.,
s. 16–17.



MIĘDZY WIELOŚCIĄ A JEDNOŚCIĄ 13

tomiast do tego, co złe i przemijające58. Przestrzenią owego zmagania jest ludzka
dusza będąca obrazem i podobieństwem Boga59. Wydaje się jednak, że pomimo
obecnych w duszy ludzkiej obu skłonności, dominujące jest w niej jednak dążenie
do dobra60.
Zdaniem Eckharta, w ontycznej strukturze człowieka został odciśnięty ob-

raz bytu boskiego. Według niego została ukształtowana ludzka dusza61. Cóż jest
owym obrazem? Wydaje się, że dusza podobna jest do Boskości przede wszyst-
kim dzięki swej „głębi”. Treść zawartą w tym pojęciu próbuje Eckhart dookreślić
za pomocą około trzydziestu synonimów. Do najczęściej spotykanych zalicza się:
wierzchołek, iskierka, warowne miasto, umysł, istota duszy, pustynia, podstawa,
głowa, syndereza. Owa głębia ludzkiej duszy jest ciemna, tajemna, zamknięta,
bezimienna, niepoznawalna, niewyrażalna i czysta. Została więc ona stworzona
na wzór boskiej Głębi62. Zresztą tylko Boskość może tam dotrzeć63. I właśnie
tam, w owej podstawie jest Ona obecna w swoisty sposób64.
Wydaje się, że innym przejawem Bożego obrazu wpisanego w człowieka, ale

także wymiernym sposobem obecności Boskości jest poznawcza aktywność ro-
zumu. Wyjątkowość rozumu tkwi w tym, iż ma on zdolność wnikania w czysty
byt, natomiast poznanie jako jego funkcja dociera do samej głębi bytu. Dzięki po-
znaniu Boskość obecna jest w duszy człowieka, a ten może Jej niejako dotykać65.
W kontekście owej poznawczej władzy człowieka, szczególną rolę przypisuje

Eckhart iskierce jako najważniejszej części ludzkiej duszy66. Niektórzy spośród
tych, którzy zaliczają Eckharta do grona panteistów uważają, iż jego panteizm
miałby właśnie polegać na identyczności iskierki z rzeczywistością boską67. Zda-
niem J. Piórczyńskiego, może na to wskazywać charakterystyka iskierki. Niemiecki
mistyk usytuował ją nie tylko ponad wyższymi władzami duszy, które nie mają
do niej dostępu, ale nawet powyżej Boga. Jest to wynikiem tego, że Bóg istnieje
według określonego „sposobu” (boskiej osoby), natomiast głębia duszy (iskierka)
bez żadnego „sposobu”. Z tej racji należałoby przyjąć odpowiedniość między Bo-

58 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 140–141; tenże, Predigten,
wyd. cyt., s. 438; J. Misiurek, „Złoty okres” niemieckiej mistyki, Lublin 1992, s. 10–11.
59 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 141, 142.
60 Por. tamże, s. 141.
61 Por. tamże, s. 143–144; S. Eck, dz. cyt., s. 70–71; J. Misiurek, dz. cyt., s. 11–12.
62 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 163–164, 243, 248–249, 297; B. McGinn,
dz. cyt., s. 47.112.115; W. Szymona, dz. cyt., s. 53–56.
63 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 414.
64 Por. tamże, s. 201, 206–207, 252, 273.
65 Por. tamże, s. 165, 238, 357, 385.
66 Por. tamże, s. 323; F. Sawicki, dz. cyt., s. 145–146.
67 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 149–150; M. Dallmann, dz. cyt., s. 42; W. Szymona, dz. cyt.,
s. 64, 67.
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skością a iskierką (bytowa głębia) oraz Bogiem i władzami duszy (określony sposób
działania)68.
Dana przez Absolut iskierka ma zdaniem Eckharta boską naturę światła po-

znania. Boskość wlewa to światło do duszy. Dzięki opanowaniu niej przez owo
światło dochodzi do zjednoczenia między bytem boskim i ludzkim. To właśnie
w iskierce jako najwyższej warstwie duszy spoczywa zrodzone słowo, z którym
i w którym dane jest ponadczasowe poznanie oraz zrozumienie wszystkich rze-
czy69. Eckhart, wyróżniając trzy rodzaje poznania (cielesne za pomocą obrazów,
duchowe przy pomocy obrazów rzeczy materialnych oraz duchowe bez żadnych ob-
razów), podkreśla, że Boskość daje się poznać człowiekowi dopiero na tym trzecim
poziomie. Dusza musi więc niejako wyjść poza wszystkie przedstawienia i dojść do
zrodzonego w niej boskiego słowa jako jedynego obrazu, który jest ponad wszel-
kimi obrazami70.
Cóż jest tym słowem (obrazem) spoczywającym w iskierce? Eckhart utożsa-

mia to słowo z Jezusem jako słowem Ojca, który się w Nim wypowiada. Wraz
ze słowem, które ma tę samą naturę, co Ojciec, wypowiada On wszystkie rzeczy.
Dzięki temu Boskość poznaje samą siebie, pierwotną jedność bytu, wszystkie rze-
czy w Niej obecne oraz własną siłę rodzenia71. Niektórzy (B. Welte, B. Dietsche)
rozumieją iskierkę na wzór augustyński jako pewien rodzaj zbiornika zawiera-
jącego prawdy wieczne. Taka interpretacja nie daje się jednak pogodzić z po-
przednimi twierdzeniami dotyczącymi m.in.: wyższości iskierki od Boga i braku
dostępności Boga do niej72.
W iskierce duszy dokonuje się więc manifestacja Boskości stającej się Bogiem

Ojcem rodzącym nieustannie Syna w taki sam sposób, jak w wieczności, czyli
w wiecznym „teraz”73. Warunkiem owych narodzin jest jednak całkowita czystość
duszy74. Bóg i natura ludzka nie znoszą pustki. Gdy więc dusza oczyści się ze
stworzeń, to ich miejsce zajmuje od razu Bóg75.
Widzimy więc, że następstwem rozumianych jako akt poznania narodzin

Słowa (Syna) w głębi ludzkiej duszy jest osiągnięcie jedności. Posiada ona
jak gdyby dwa wymiary: wewnętrzny (obecność boskiego słowa w duszy) i ze-
wnętrzny (powrót do pierwotnej Jedności). Eckhart podąża więc za właściwą mi-

68 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 154, 156, 164–165.
69 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 163, 165, 310–311, 318, 326, 340, 378, 392.
70 Por. tamże, s. 412.
71 Por. tamże, s. 157–158, 396–397; M. Dallmann, dz. cyt., s. 36–39; F. Sawicki, dz. cyt., s. 144.
72 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 163.
73 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 161, 185, 204; S. Eck, dz. cyt., s. 90–92.
74 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 415.
75 Por. tamże, s. 436–437.
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stykom tendencją polegającą na akcentowaniu wewnętrznego przeżycia jedności
w człowieku76.
W związku z tym jawi się pytanie, na czym dokładnie ma polegać obec-

ność i działanie Boga w duszy? Mistrz Eckhart unika tutaj szczegółowych opisów.
Stwierdza, że nie możemy się tego dowiedzieć, ponieważ wszelkie poznanie jest
ujęte w pojęcia (obrazy). Z tej racji owo wewnętrzne przeżycie jest poznawczo
niedostępne. Podkreśla on, że stanowi ono natomiast pewną formę objawienia.
Wydaje się jednak, że nie posiada ono żadnej treści. Objawienie polegałoby jedy-
nie na przeżyciu wewnętrznej harmonii, która byłaby rozumiana jako znak obec-
ności i przejaw działania istoty boskiej77.

3. W drodze do jedności

Mistrz Eckhart podkreśla, że wszystkie stworzenia szukają jedności. Zarówno
te najniższe, jak i najwyższe. Dokonują tego poprzez wyjście ponad swoją naturę
i przez jej przekształcenie78. Dzięki doświadczeniu owej harmonii dochodzi się
do poznania Boga79. Ważnym Jego przymiotem, jak widać to było wyżej, jest
bowiem jedność. Jak długo więc dusza dostrzega w sobie jakąkolwiek różnorodność
i rozbicie, tak długo żyje z dala od Niego80.
J. Piórczyński zauważa, że Eckhart odróżnia zjednoczenie od jedności. Do

zjednoczenia dochodziłoby w wyniku udzielania się człowiekowi istoty boskiej
przy jednoczesnym zachowaniu jego odrębności. Natomiast jedność z Bogiem po-
legałaby na przemianie duszy w Boga poprzez jej przeistoczenie lub rozpłynięcie.
Wykluczone byłoby jednak powstanie jakiegoś jednego bytu jako rezultatu owej
jedności, ponieważ niemiecki mistyk podkreśla nieustannie niewspółmierność mię-
dzy Stwórcą i stworzoną duszą81. Idąc tym tropem można przypuszczać, że owo
dążenie do jedności nie miałoby więc charakteru ontycznego, ale raczej moralny
(egzystencjalny).
Mistrz Eckhart opisuje pierwotną sytuację bycia człowieka w świecie jako

stan rozbicia (rozproszenia). Dusza ludzka i jej władze są ukierunkowane na świat
zewnętrzny. Dotyczy to nie tylko władz najniższych (zdolności odróżniania, gniew-

76 Por. W. Szymona, dz. cyt., s. 63, 68, 49–50, 58, 68.
77 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 252–253, 421–422.
78 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 127–128.
79 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 145.
80 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 293, 380.
81 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 188–192.
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liwości, czy pożądania)82, ale także wyższych (np. woli)83. Na tym etapie szcze-
gólną rolę odgrywają zmysły ludzkie84.
Człowiek winien dążyć w tej sytuacji do osiągnięcia jedności niejako na dwa

sposoby. Przede wszystkim ma oderwać się od wszelkich rzeczy, które są źró-
dłem jego rozbicia. Po wtóre, i to jest bardziej istotne, musi niejako unicestwić
własne „ja” poprzez wyzbycie się swojej woli oraz rezygnację z wyników swego po-
znania85. Jednoczenie się człowieka dokonuje się więc na poziomie woli i rozumu.
Przyjrzyjmy się więc temu procesowi nieco bliżej.
Eckhart zauważa, że człowiek nie powinien szukać niczego (wiedzy, pozna-

nia, spoczynku, skupienia) z wyjątkiem woli Boga. Dzięki niej bowiem znajdzie
wszystko i będzie cieszył się uznaniem Boga86. Podkreśla też stanowczo, że Bóg ni-
gdy nie zmusza człowieka do niczego, ale zawsze pozostawia mu wolność wyboru87.
Ukierunkowanie na wolę Boga jest jednak związane z większym dobrem człowieka.
Zdaniem bowiem Mistrza, człowiek pragnąc jakiejś rzeczy ziemskiej i podporząd-
kowując jej swoją wolę ponosi niejednokrotnie poważną szkodę w swoim życiu88.
Stąd rezygnacja z własnej woli i ukierunkowanie na zamysł Stwórcy winny chro-
nić przed owym niebezpieczeństwem. Wyróżnia on przy tym trzy rodzaje woli:
zmysłową (dąży do nauczania), rozumową (ukierunkowana na to, co najwyższe)
oraz wieczną (spełniona dzięki doświadczeniu Boskości)89.
Jedynym prawdziwym kryterium otwarcia się na Boga jest wyzbycie się swo-

jej woli i rezygnacja ze swego „ja”. W wyniku tego Bóg może zbliżyć się do czło-
wieka i dać mu to, co On sam chce oraz uczynić wszystko w taki sposób, w jaki
tego pragnie90. Eckhart podkreśla, że tylko to, co Bóg przydzieli danej osobie jest
najlepsze i stanowi źródło zadowolenia91. Co więcej! Im bardziej człowiek stanie
się wolny, tym bardziej Bóg, ze wszystkim, Kim jest i co oferuje, stanie się jego
własnością92. Warunkiem jest jedynie rezygnacja ze wszystkich rzeczy i samego

82 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 295, 428.
83 Por. tamże, s. 347.
84 Por. tamże, s. 415.
85 Por. tamże, s. 156, 159, 274, 275, 433–438.
86 Por. tamże, s. 379, 383–384.
87 Por. tamże, s. 291.
88 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 89.
89 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 286–287.
90 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 110; tenże, Predig-
ten, wyd. cyt., s. 300, 303, 325–326; Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 53–54, 56, 66, 90;
J. Misiurek, dz. cyt., s. 18–19.
91 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 92.
92 Por. tamże, s. 96–97.
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siebie oraz umiłowanie Jego woli93. Człowiek nie powinien więc mieć upodobania
w rzeczach lub sprawach, które byłyby nieodpowiednie z perspektywy Boga94. Po-
nadto wszystkie rzeczy duchowe lub materialne, które człowiek chciałby posiadać,
a jednak wyrzeka się ich ze względu na wolę Boga, odnajduje w Nim95.
Rzeczom materialnym przypisywał więc Eckhart różną wartość. Jak było to

widać wyżej, dostrzegał on w nich ślady boskiej obecności, ale obok tego zauwa-
żał w nich przejawy nicości96. Traktował je często jako ułomne, bezwartościowe,
a nawet godne pogardy. Ewentualną wartość czerpałyby one jedynie z faktu, że
Bóg udziela im istnienia i przez to jest w nich obecny. Dzięki temu odbijają one
jego dobroć i są dla nas godne uwagi97. Akt danego przez Boga istnienia przema-
wia ponadto na rzecz ich wewnętrznej jedności. W wymiarze zjawiskowym rzeczy
charakteryzują się więc wielością, ale dzięki istnieniu stanowią jedność98. Wy-
daje się więc, że z jednej strony człowiek winien odejść od wszelkiej aktywności
zmierzającej do zdobycia i posiadania rzeczy wbrew woli Boga99. Z drugiej na-
tomiast możemy chyba przyjąć, że ewentualna działalność mogłaby mieć na celu
próbę przedarcia się przez zjawiskową warstwę świata przedmiotowego i uchwy-
ceniu owej wewnętrznej jedności bytowej.
Zdaniem Eckharta, wola człowieka powinna być więc do tego stopnia zjedno-

czona z wolą Boga, że człowiek winien chcieć tego samego, co Bóg nawet w sytu-
acji związanej z jakąś jego szkodą100. Tak ścisła jedność woli ludzkiej i boskiej jest
bowiem warunkiem osiągnięcie jedności, której wynikiem są narodziny Boskości
w duszy człowieka101.
Na kanwie powyższych uwag może pojawić się jednak następujące pytanie –

skąd człowiek ma wiedzieć, że dana rzecz lub sytuacja jest wyrazem woli Boga?
Odpowiedź Eckharta idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jeśli nie byłaby ona
wyrazem woli Bożej, to z pewnością by nie zaistniała. Skoro zaś coś jest, to można
przypuszczać, że Bóg tak chciał i należy to przyjąć102. Po wtóre, znakiem woli
Bożej jest doświadczane przez człowieka nieodparte pragnienie przyjęcia danej

93 Por. tamże, s. 98.
94 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 111; tenże, Reden
der Unterweisung, wyd. cyt., s. 83.
95 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 68, 96.
96 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 242, 330.
97 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 135; tenże, Predig-
ten, wyd. cyt., s. 166, 171, 176, 205, 259, 400; tenże, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 146.
98 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 263.
99 Por. tamże, s. 432.
100 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 110.
101 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 336–337.
102 Por. tamże, s. 168.
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rzeczy i podjęcia wyzwań niesionych przez określoną sytuację oraz rezygnacja ze
wszystkiego, co się im sprzeciwia103.
Człowiek skierowany wyłącznie na Boga, czyli mający dobrą wolę, nie traci

Go nigdy z horyzontu swego życia. Bóg daje się odnajdywać tam, gdzie człowiek
pozwala mu wejść poprzez rezygnację z siebie i swoich pragnień. Przy okazji Ec-
khart wspomina o ludziach, którym może się wydawać, że mają dobrą wolę, ale
w rzeczywistości przywiązani są do siebie i chcą, aby Bóg realizował ich zamiary.
Jedynym więc warunkiem zjednoczenia z Bogiem jest odejście człowieka od wła-
snej woli oraz pozbycie się wszystkiego ze względu na Niego. Tylko wówczas nie
przeoczy on boskiej obecności w każdym działaniu i przyjmie to wszystko, co Bóg
zechce mu dać. Bez względu na to, czy związane byłoby to z doświadczeniem
przyjemności, czy też przykrości104.
Otwartość człowieka na wolę Boga dotyczy, zdaniem Eckharta, także kwe-

stii zła i grzechu. Podkreśla on naturalnie fakt, że każdy grzech jest skierowany
przeciw Bogu i tego sprzeciwu nie można akceptować. Jednak grzech może być
także środkiem, za pomocą którego człowiek zostanie doprowadzony do większej
miłości lub pokory. Bóg więc może wyciągnąć z niego większe dobro i w tym sensie
człowiek winien umieć go przyjąć105.
Wyrazem otwartości człowieka na wolę Boga byłaby też postawa polegająca

na takim sposobie życia i działania, który byłby próbą naśladowania Go i kształto-
wania swego człowieczeństwa na Jego wzór106. Punktem odniesienia w tym przy-
padku jest Boskość jako istota stale obecna w świecie i przy człowieku w różnych
sytuacjach życiowych, dzięki którym mamy Go rozpoznawać i za Nim podążać re-
alizując odczytany zamysł wobec nas107. Z tej racji Mistrz podkreśla, że człowiek
jest bytem szukającym Boga we wszystkich rzeczach, a Bóg jest istotą znajdu-
jącą człowieka w każdym czasie, na każdym miejscu, we wszystkich ludziach i na
różne sposoby108.
Konsekwencją zwrócenia się ku Bogu i wyboru Jego woli jest stan pociesze-

nia, którego jedynym źródłem jest Bóg. Ukierunkowanie swego życia na stworzenia
prowadzi zgodnie ze swoją naturą do uczucia smutku i przygnębienia109. Nato-
miast nawet sytuacje znaczone cierpieniem, o ile przeżywane jest jako przejaw

103 Por. tamże, s. 291.
104 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 130; tenże, Predig-
ten, wyd. cyt., s. 183; tenże, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 68–71.
105 Por. Meister Eckehart, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 71–72.
106 Por. tamże, s. 76.
107 Por. tamże, s. 72, 78, 81, 87, 89.
108 Por. tamże, s. 93.
109 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 106, 113; tenże,
Predigten, wyd. cyt., s. 372; J. Misiurek, dz. cyt., s. 29–33.
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woli Boga, przynoszą ulgę i pociechę110. Zdaniem Eckharta, Bóg zapewnia czło-
wiekowi ową pociechę nie tylko w sferze duchowej, ale także w wymiarze doznań
cielesno-zmysłowych111.
Obok doświadczenia harmonii człowieka i jego jedności z Bogiem na pozio-

mie wolitywnym, niemiecki mistyk wspomina także, choć chyba w mniejszym
wymiarze, o jedności na poziomie rozumowym. Punktem wyjścia jest dla niego
ponownie stan rozproszenia człowieka, którego umysł operuje wieloma pojęciami
i pragnie poznać wiele różnych przedmiotów. Taki styl życia jest dla niego prze-
szkodą w osiągnięciu wewnętrznej harmonii oraz zjednoczeniu z Bogiem, których
rezultatem są narodziny boskiego Słowa. Stąd pojawia się wymóg zaprowadzenia
porządku we własnym umyśle112.
W wyniku owego uporządkowania człowiek przeżywa stan wewnętrznej jedno-

ści interpretowany jako doświadczenie bytu boskiego113. Może on wówczas oglądać
Boskość niejako bez żadnego pośrednictwa114. Przeżycie to związane jest z do-
tarciem do pierwszego obrazu, w którym są zawarte idee wszystkich rzeczy115.
Po jego odnalezieniu człowiek jednoczy swoje władze i zdolności poznawcze116.
Warunkiem zaistnienia tego stanu jest, podobnie jak w przypadku woli,

oczyszczenie intelektu117. Bóg i stworzenia, podobnie jak światło i ciemność, nie
mogą istnieć razem. Jeżeli więc Bóg ma wejść do intelektu człowieka, to wszelkie
stworzenia muszą go opuścić118. Natura boska nie znosi bowiem żadnego zmiesza-
nia i dlatego też dusza nie może być konglomeratem różnych rzeczy119. Dopiero
więc tam, gdzie kończy się stworzenie, zaczyna istnieć Bóg120.
Z jakich więc stworzeń będących w umyśle człowiek powinien się oczyścić?

Eckhart zalicza do nich wszelkie pojęcia (przedstawienia) rzeczy zewnętrznych,
które docierają do nas wskutek ich poznania. One są właśnie przyczyną we-
wnętrznego rozproszenia121. Owa wielość obrazów, przedstawień i rzeczy, obok
czasowości i cielesności, jest jedną z głównych przeszkód na drodze do jedności

110 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 131; tenże, Predig-
ten, wyd. cyt., s. 162.
111 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 280.
112 Por. tamże, s. 374, 377, 412.
113 Por. Meister Eckehart, Vom edlen Menschen, wyd. cyt., s. 85, 148.
114 Por. tamże, s. 145, 147.
115 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 166–167, 234, 273, 402.
116 Por. tamże, s. 265.
117 Por. Meister Eckehart, Das Buch der göttlichen Tröstung, wyd. cyt., s. 115, 117.
118 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 426.
119 Por. tamże, s. 346.
120 Por. tamże, s. 180.
121 Por. tamże, s. 320, 401–402; tenże, Reden der Unterweisung, wyd. cyt., s. 87–88.
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z tej racji, iż stanowi zasadę fragmentaryzacji rzeczywistości122. Ponadto pojęcia
są pośrednikiem, za pomocą którego odbywa się poznanie. Tymczasem chcąc dojść
do Boga trzeba pozbyć się wszelkich środków, ponieważ z racji Jego prostoty są
one zbyteczne123.
Eckhart porównuje czasem duszę i umysł człowieka do ewangelicznej świątyni,

którą Bóg chce mieć całkowicie pustą w tym celu, aby mógł w nich samodzielnie
przebywać124. Ów stan opustoszenia określa niemiecki mistyk za pomocą słowa
„oddzielenie” (Abgeschiedensein)125.
Dopiero po uwolnieniu się od wszelkich pojęć następuje doświadczenie jed-

ności związane z narodzinami Słowa (jedynego Obrazu) i związany z nim stan
szczęścia, w którym najgłębsza warstwa duszy (iskierka) doświadcza wyłącznie
Boga bez żadnej zasłony. We wnętrzu umysłu panuje wówczas z jednej strony zu-
pełny spokój i bezruch, z drugiej natomiast jest on miejscem intensywnego życia
i obecności boskiego światła poznania126.
Według Eckharta, człowiek staje się wówczas tym, kim jest Boskość. Jedyna

zachodząca między nimi różnica polega na tym, że to, co w Boskości stanowi wy-
raz Jej natury, w przypadku człowieku jest wynikiem działania łaski127. Zdaniem
J. Piórczyńskiego, owo zjednoczenie między Bogiem i człowiekiem będące wyra-
zem łaski, czyli udzielania się Boskości duszy, generuje pewien problem. Otóż,
jeśli owo boskie działanie polegające na dawaniu siebie człowiekowi wynikałoby
z konieczności natury, to wówczas pojęcie łaski jako wolnego daru traciło zupeł-
nie sens128. Trudno nie przyznać racji temu stwierdzeniu. Jedynym pocieszeniem
może być fakt, że nie jest to pierwszy przypadek niespójności występującej w po-
glądach niemieckiego mistyka.
Tak, jak rezultatem zjednoczenia człowieka z Boskością na poziomie woli był

stan pocieszenia, tak w przypadku zjednoczenia na poziomie intelektu jest nim
stan spoczynku. To właśnie odpoczynek jest znakiem bliskości bytu ludzkiego
z Bogiem129. Stan spoczynku znaczony jest milczeniem. Milczenie to nie polega
jednak na zupełnym braku życia, ale raczej na bezpośredniej kontemplacji bo-
skiego Słowa bez pośrednictwa jakichkolwiek środków130.

122 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 208, 312, 325.
123 Por. tamże, s. 286.
124 Por. tamże, s. 153, 154–155; M. Dallmann, dz. cyt., s. 52–53.
125 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 205, 342, 352; M. Dallmann, dz. cyt., s. 32–36;
J. Misiurek, dz. cyt., s. 26–29.
126 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 315–316.
127 Por. tamże, s. 274, 277; B. McGinn, dz. cyt., s. 131–132.
128 Por. J. Piórczyński, dz. cyt., s. 204–205.
129 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 367, 378; B. McGinn, dz. cyt., s. 58.
130 Por. Meister Eckehart, Predigten, wyd. cyt., s. 416–421, 430.
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Zakończenie

Powyższe analizy były próbą przyjrzenia się ukazanej w wybranych pismach
Mistrza Eckharta ludzkiej egzystencji, która rozgrywa się między dwoma biegu-
nami: nieskończonością i skończonością, jednością i wielością, Bogiem i stworze-
niami. Mistrz z Erfurtu, co godne uwagi, zdaje się utożsamiać przeżycie jedności
z doświadczeniem Boga, natomiast przeżycie wielości z doświadczeniem świata
materialnego. Między tymi dwiema rzeczywistościami, które są też polem doko-
nywania wyborów, toczy się ziemski żywot człowieka.
Na początku analiz została zaprezentowana eckhartowska koncepcja Abso-

lutu jako pasywnej Boskości i aktywnego Boga. W swojej najgłębszej naturze
wydaje się On być niepoznawalny za pomocą intelektu. Uprzywilejowaną formą
dostępu do boskiej tajemnicy jest doświadczenie jej obecności w rzeczach, którym
udziela Ona istnienia oraz w duszy człowieka, który oprócz bytu otrzymuje od
Niej światło poznania. Na tej podstawie można dojść do wyodrębnienia dwóch
zasadniczych przymiotów boskich, jakimi według Eckharta są Głębia i Jedność.
To również one są wyrazem obrazu Boga, na który został stworzony człowiek
jako byt złożony wprawdzie z duszy i ciała, ale odznaczający się jednocześnie
ontyczną jednością. Szczególną rolę w bycie ludzkim przypisuje Eckhart duszy
działającej za pośrednictwem dwóch głównych władz: rozumu i woli. W głębi
ludzkiego rozumu jako naczelnej władzy człowieka odbija się boska Głębia prze-
jawiająca się w zdolnościach poznawczych. Człowiek więc nie tylko jest jednością
z racji swej ontycznej struktury, ale winien do niej dążyć także na poziomie eg-
zystencjalnym. Owo zjednoczenie dokonuje się dzięki władzom duchowym: woli
i rozumowi. Ich wspólną cechą jest stan pierwotnego rozproszenia. Wola czło-
wieka dąży do zdobycia i posiadania różnych przedmiotów. Rozum jest natomiast
zbiornikiem, w którym znajdują się liczne pojęcia, przedstawień i obrazy będące
rezultatem procesów poznawczych. Droga prowadząca człowieka od rozproszenia
do jedności polega więc na rezygnacji ze swej woli poprzez podporządkowanie się
jedynie woli Boga (jedność woli) oraz na oczyszczeniu umysłu z wszelkich pojęć
po to, aby mogło narodzić się w nim boskie Słowo – jedyny Obraz zawierający
w sobie wszystkie inne obrazy rzeczy (jedność umysłu). Rezultatem zjednoczenia
człowieka jest wyzwolenie się od egzystencjalnego rozbicia i znalezienie harmonii
znaczonej pocieszeniem i odpoczynkiem.
Trzeba zauważyć, że odczytanie myśli Mistrza Eckharta nie jest łatwe. Zasad-

niczą przeszkodą jest sposób pisania i język znaczony metaforami, chaosem poję-
ciowym, niespójnościami, czy niedopowiedzeniami. Inną trudnością jest przeplata-
nie się w dziełach niemieckiego mistyka rozważań natury ontologicznej i egzysten-
cjalnej. Taki styl można częściowo usprawiedliwić tym, iż najczęstszą formą wypo-
wiedzi Eckharta były kazania, w których główną troską nie jest naukowa ścisłość
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i precyzja wypowiedzi, ale raczej wrażliwość na problemy i pragnienia słuchaczy.
Powyższe analizy nie pretendują do wyczerpującego ujęcia tematyki. Nadal

zasadniczą kwestią czekającą na rozwiązanie jest niewątpliwie eckhartowska kon-
cepcja Absolutu. W świetle dwudziestowiecznych badań jego myśli coraz bardziej
wątpliwy wydaje się być zarzut panteizmu, który czyniono mu dotychczas bardzo
często. Warto też postawić pytanie, czy wypracowane przez niego pojęcie Abso-
lutu dotyczy wymiaru ontycznego, czy raczej egzystencjalnego (przeżyciowego).
Przyglądając się bliżej tezom niemieckiego mistyka całkiem prawdopodobne wy-
daje się przypuszczenie, że może go w ogóle nie interesuje „Bóg w sobie”, ale
wyłącznie „Bóg dla nas”? Być może Mistrz z Erfurtu wpisuje się w cały nurt
myślicieli, którzy dyskurs o Bogu chcieli przenieść ze sfery teorii do sfery prak-
tyki? W tym przypadku przypisywane Absolutowi cechy (głębia i jedność) byłyby
w pierwszym rzędzie elementami doświadczenia, które tylko wtórnie podprowa-
dzałyby go pod tajemnicę Boga. Wydaje się, że Eckhart podąża w tym kierunku,
gdy przejmuje będącą wynikiem ludzkich doświadczeń ideę jedności i utożsamia
z nią Boga, tworząc tym samym konstrukt myślowy.
Zasadnicza jednak intuicja zawarta w myśli Eckharta i wyrażona w tema-

cie analiz wydaje się być słuszna. Człowiek może przeżywać swoją egzystencję
w stanie harmonii lub doświadczając różnych form rozbicia. Przy czym ta druga
sytuacja jest z reguły destrukcyjna dla istoty ludzkiej. Może więc warto pod-
jąć trud porządkowania swej egzystencji, którego wynikiem będzie stan harmonii
i jedności. Wydaje się on bowiem koniecznym warunkiem sensownego życia i do-
świadczenia pokoju serca. Może też po osiągnięciu tego celu człowiekowi uda się
też doświadczyć czegoś z tajemnicy samego Boga?

Summary

The paper presents an analysis of human existence which, according to
Master Eckhart, plays between unity (Deity) and multiplicity (world). The
paper consists of three parts: 1) the presentation of the idea of the Absolute:
the Absolute as passive Deity and active God; man cannot get to know the
Absolute but only experience it in the creation; the Absolute is present in the
things of the world and in the soul of man; Deity has two main features: depth
and unity; 2) the presentation of the idea of man: man as the image of God
is an ontic unity; he has two powers: mind and will; there is a reflex of the
divine depth in the human mind; a man can contemplate the divine image of
the Son in his mind after his purification; a man is not only an ontic unity,
but he should become a unity in the existential sense; 3) the presentation of
the process of the unification: it takes place in will and mind; a man should
subordinate his will to the will of God and purify his mind from all ideas in
order for the divine Word to be born.
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Traktate, Zürich 1979, s. 101–139.

Meister Eckehart, Predigten, w: tenże, Deutsche Predigten und Traktate, Zürich 1979,
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TEOZOFIA KABALISTYCZNA W ŚWIETLE
SPINOZJAŃSKIEGO MONIZMU PANTEISTYCZNEGO

Tekst niniejszy podejmie się próby zaprezentowania podstawowej tezy nauki
kabały – jakkolwiek nieczęsto wyrażanej explicite – jaką jest (w efekcie) moni-
styczna wizja panteistyczna, tj. monistyczna wizja boskiej rzeczywistości (dzięki
czemu mówić będzie można o teozofii), w kontekście stanowienia przez nią swo-
istej paraleli dla panteistyczno-monistycznej filozofii Barucha Spinozy. Nie jest
tu możliwe ukazanie całego spektrum zagadnienia (wymagałoby to drobiazgowej
i wyczerpującej monografii), stąd z konieczności zaprezentowane zostaną tylko
pewne aspekty doktryny kabalistycznej (niemniej fundamentalne dla niej) w jej
korespondencji do panteistycznego systemu holenderskiego myśliciela.
Pod pojęciem „kabała” rozumie się zespół doktryn mistyczno-ezoterycznych

opartych na żydowskiej teozofii i filozofii (ezoteryczno-mistyczny system żydow-
skich spekulacji religijnych), tj. żydowską ezoteryczno-mistyczną filozofię1, która
uformowała się w ruch (prąd) mistyczny w okresie średniowiecza, innymi słowy
po prostu mistyczny judaizm wieków XI wzwyż2. Za podstawową egzemplifikację
twierdzeń nauki kabalistycznej posłuży kabała zoharyczno-luriańska: systemat bę-
dący rezultatem rozmyślań i rozważań nad tekstem kabalistycznej Sefer ha-Zohar

1 Realizującą „[...] w pełni słownikową definicję filozofii jako wiedzy dążącej do poznania istoty,
struktury i zasad bytu i myślenia oraz najogólniejszych praw rządzących człowiekiem i światem”
(J. Bar-Lew, Pieśń Duszy. Wprowadzenie do żydowskiego mistycyzmu, przeł. J. Białek, S. Pe-
caric, Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2006, s. 16).
2 Podobnie o kabale wyraża się Bernhard Pick, tj. mówi o niej jako o systemie religijnej filozofii
– lub też żydowskiej teozofii – który od czasów średniowiecza odegrał istotną rolę w teologicznej
i egzegetycznej literaturze zarówno żydów, jak i chrześcijan (tenże, The Cabala. Its Influence on
Judaism and Christianity, The Open Court Publishing Company, Chicago, London 1913, s. 9).
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[Księgi Blasku]3. Jego przedstawicielem jest aszkenazyjski mistyk-kabalista Izaak
Luria (1534–1572). Sam systemat niemniej bazuje na wcześniej powstałych mi-
styczno-ezoteryczno-teozoficznych doktrynach religii mojżeszowej.
W odniesieniu do Spinozy artykuł, gdy idzie o komentatorów, powoływać

będzie się na jedną postać – Leszka Kołakowskiego (wieloletniego badacza ho-
lenderskiego filozofa, a także tłumacza jego dzieł). Interpretacja Kołakowskiego
odzwierciedla bowiem optykę obraną dla poniższych rozważań4.

1. Baruch Spinoza

Co symptomatyczne, gdy idzie o Spinozę (1632–1677) – myśliciel ten był
Żydem. Pochodził z rodziny portugalskich Żydów, tj. Żydów sefardyjskich, któ-
rzy osiedlili się w Amsterdamie. Chodził do żydowskiej szkoły, pobierał nauki
u rabinów, znał więc język hebrajski, Torę, Talmud, zawiłości judaizmu (stał
się nawet autorytetem w zakresie talmudycznego prawa, jednak z czasem za-
czął Talmud otwarcie kwestionować i się mu w wielu kwestiach przeciwstawiać).
Zaznajomiony był Spinoza przez to również z doktryną kabały. Teksty kabali-
styczne znał najprawdopodobniej dlatego, że były one bardzo dobrze zakorzenione
w tradycji sefardyjskiej oraz popularne szczególnie pośród portugalskich Żydów
z Amsterdamu.
Mimo tego, że myśliciel został wykluczony ze wspólnoty żydowskiej (chociaż

swoją synagogę latami wspierał finansowo) na podstawie oskarżeń o wyznawanie
i szerzenie heretyckich (nieortodoksyjnych) poglądów – był bowiem umysłem bły-
skotliwym i osobą, która jawnie mówiła o swoich przemyśleniach i wdawała się
w otwarte dyskusje z rabinami – zdobyta w młodości wiedza (w tym kabalistyczna)
wpłynęła najprawdopodobniej na stworzoną przez Spinozę panteistyczno-moni-
styczną filozofię. Po tzw. dużym cherem („wykluczeniu”, ekskomunice) ze wspól-
noty żydowskiej w 1656 r. stał się Baruch („błogosławiony” – imię hebrajskie)
Benedyktem („tym, o którym dobrze się mówi” – imię łacińskie) – Spinoza zmie-
nił swoje imię na znak rozpoczęcia swoiście nowego życia5.

3 Księgi, a w zasadzie korpusem ksiąg powstałym w XIII wieku, będącym mistyczną interpre-
tacją żydowskich pism świętych.
4 Opracowań Spinozjańskiej filozofii jest wiele. Z polskich badaczy system ten analizują
np.: J. Żelazna, Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995; ta sama, Substancja jak światło? Wybrane pojęcia
i problemy filozofii Spinozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, To-
ruń 2010; M. Kostyszak, Spinoza a Pascal. Porównanie postaw filozoficznych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993; J. Bańka, Intelektualizm etyczny Spinozy a etyka
prostomyślności, Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura, Poznań 2000.
5 A. R. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg, przeł. J. Szcze-
pański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 205–226.
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2. Terminologia: panteizm, monizm

Terminy panteizm i monizm (monizm ontologiczny) używane będą w niniej-
szym artykule równolegle i/lub zamiennie, zważywszy podobną konotację, która
sprowadza się do ontologicznej idei jedności tego, co jest (identyczność bytowa).
Monizm (gr. mónos – jedyny) jest poglądem (religijno-)filozoficznym głoszą-

cym, że istnieje jedna, niepodzielna substancja, jedna rzeczywistość: duch lub
materia. Monizm spirytualistyczny uznaje za tę substancję ducha, pierwiastek
duchowy (łac. spirit – duch), Boga, sferę transnaturalną, podczas gdy monizm
materialistyczny – materię, sferę dostępną zmysłom. Wszelka materia jest w tym
ostatnim przypadku niemniej jedynie atrybutem, hipostazą duchowego absolutu
– podstawa ontyczna (ów absolut) i tu pozostaje natury niefizycznej, spirytualnej.
Monizm to tyle co niedualizm.
Panteizm (gr. pán – wszystko; theós – bóg) identyfikuje rzeczony wszech-

obejmujący boski substrat z przyrodą, istotowo, esencjalnie z nią jedny, tj. wobec
niej immanentny. Panteizm spirytualistyczny interpretował będzie tę jedną, mo-
nistyczną rzeczywistość – tj. przyrodę – w oparciu o przyczyny transcendentne,
czysto duchowe, niematerialne, i znosił będzie oddzielenie istniejące pomiędzy
przyrodą, bytem, człowiekiem i Bogiem (monizm ontologiczny), podczas gdy pan-
teizm naturalistyczny (materialistyczny) szukać będzie wyjaśnień postulowanej –
de facto u podstawy duchowej – jedności przyrodniczego bytu na gruncie praw
naturalnych, zauważalnych w przyrodzie (naturze) i weryfikowalnych empirycznie.
Panteizm, jak definiuje go Leszek Kołakowski, „[...] do pojęcia bóstwa, do

jego istoty, włączał pojęcie świata, okazując przez to, że poza światem bóg nie
może mieć egzystencji autonomicznej, że rzeczy stworzone, a w szczególności czło-
wiek są warunkiem istnienia boga”6. Innymi słowy, istnienie, tzw. stworzenie, byt
utożsamiany jest w panteizmie z bóstwem i vice versa: bóstwo utożsamianie jest
z istnieniem, z bytem, ze „stworzeniem”.
System filozoficzny Spinozy na najbardziej ogólnym, niejako powierzchow-

nym, poziomie jest panteizmem/monizmem naturalistycznym (materialistycz-
nym). I o ile, pozornie jako kontrapunkt, wydaje się, że myśl kabalistyczna –
poprzez traktowanie o sferze boskiej, ponadnaturalnej (teozofia) – sygnować bę-
dzie doktrynę spirytualistyczną, to okaże się niemniej, że przez wskazywanie na
całość bytu, z inherentną mu częścią świata fizycznego, blisko będzie jej i do idei
monizmu/panteizmu naturalistycznego (skoro także w nim ontyczny fundament
jest natury duchowej). Jakkolwiek też panteizm pozostaje istotowo różny od ma-
terializmu jako takiego – panteizm bowiem przyrodzie przypisuje immanentną

6 L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spi-
nozy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, s. 130.
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boską siłę, która kieruje rzeczami materialnymi od wewnątrz niejako7, podczas
gdy materializm w swojej wykładni owego pierwiastka spirytualnego w odniesieniu
do przyrody czy też bytów jako takich jest pozbawiony – to jednak taka kategoria
jak panteizm materialistyczny odnajduje – patrząc głębiej (tj. zważywszy osta-
tecznie spirytualny absolut) – swoje miejsce w teozoficznym systemie kabały (oraz
u Spinozy).
Powracając zresztą do Spinozy. Jak orzeka Leszek Kołakowski, cała pierwsza

księga głównego dzieła holenderskiego filozofa, tj. Etyki, operować ma pojęciem
boskiej substancji jako kategorią w istocie metafizyczną, a więc spirytualną, a nie
materialną, fizykalną. Dzieje się tak, albowiem istnienie przyrody (natury) reali-
zować się tu ma na mocy samego swojego pojęcia, a „[...] jej bytowanie materialne
i uchwytne musi być ujawnione osobno z niemałym trudem”8. Ponieważ istnie-
nie przyrody jest własnością logiczną, stąd owe traktowanie przez Spinozę przy-
rody/bóstwa jako czegoś niematerialnego, duchowego, metafizycznego. Mówi Ko-
łakowski: „Do chwili, kiedy konkretne cechy substancji nie zostają odsłonięte, mo-
nistyczna i deterministyczna konstrukcja systemu [Spinozjańskiego – DB] wznosi
się w próżni gołej abstrakcji, ponieważ a priori postulowana przyroda nie zawiera
ani cienia realnej materii”9.
Powyższe implikuje zatem, że zarówno w odniesieniu do filozofii Spinozy, jak

i żydowskiej mistyki (kabały) nie jest łatwo jednoznacznie zadeklarować o stano-
wieniu przez te systemy myśli wyłącznie jednego typu monizmu/panteizmu. Wy-
daje się raczej, że są to swego rodzaju hybrydy będące kompletacją obu odmian
monistyczno-panteistycznych orientacji: spirytualnej (duchowej, niefizycznej) i na-
turalistycznej (materialistycznej)10.

7 Posługując się słowami badającego fenomeny sacrum oraz mistyki niemieckiego uczonego
Rudolfa Otto, idzie o immanencję jedności w rzeczach i w rzeczach samych oraz immanencję
rzeczy w jedności, w jednym (tenże, Mistyka Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice wyjaśnia-
jące jej istotę, przeł. T. Duliński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 66). Warto zauważyć,
że pojawiająca się tu klasa „rzeczy samych” wskazywać może na kantowską kategorię „rzeczy
samych w sobie” (niem. Dinge an sich), tj. apriorycznych, transcendentalnych przedmiotów
poznania (analizowanych przez Kanta w jego Krytyce czystego rozumu) – rzeczona sugestia ko-
respondencji motywowana jest tu faktem, że Otto był w istocie kantowski w swojej filozofii
i fenomenologii (por. L. Dupré, Inny wymiar, przeł. S. Lewandowska, Wydawnictwo Znak, Kra-
ków 1991, s. 87–88). Nota bene, istnienie „rzeczy samych w sobie” krytykował Salomon Majmon
(odnośnie do tej postaci zob. przypis 10 niniejszej pracy) – stąd jego system filozofii zwie się
idealizmem transcendentnym (i wyznacza kontrapunkt dla kantowskiego dualizmu).
8 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 152.
9 Tamże, s. 152.
10 Warto w tym miejscu nadmienić, iż silne podobieństwo pomiędzy doktryną kabalistyczną
a systemem filozoficznym Spinozy dostrzegł też żyjący w XVIII w. żydowski filozof Salomon
Majmon. Majmon, mimo że wykształcony na rabina i uczony talmudysta, stał się heterodoksą,
wolnomyślicielem i krytykiem religii (judaizmu rabinicznego i rabinów w ogóle). Poza negatywną
oceną żydowskich poglądów, zajmował się Majmon również filozofią racjonalną – znany jest
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3. Ekwiwalencja Bóg – natura/przyroda

O kabale mówi się w niniejszym artykule jako o (mistycznym) systemie pan-
teistycznym, gdyż kabalistyczny pogląd co do natury bóstwa sprowadza się do
poglądu o naturze rzeczywistości, przyrody, (wszech)bytu jako takiego. Teza ta
zasadza się na identycznej wartości numerycznej (podług gematrii – systemu he-
brajskiej numerologii, składowej nauk kabały) hebrajskich słów „Bóg” (Elohim
[jako jednego z imion przypisanych w żydowskim mistycyzmie, i hebrajskiej Bi-
blii, bóstwu], hebr. m'dl`) i „Natura” (ha-Tewa, hebr. hard), która wynosi 8611.
wszakże przede wszystkim z krytyki filozofii Kanta, jego Krytyki czystego rozumu, czego efektem
było powstanie Majmońskiej Próby Filozofii Transcendentalnej (jest to najbardziej znane dzieło
Majmona, jakkolwiek był on autorem bardzo wielu prac). I to przez wzgląd na zainteresowanie
filozofią racjonalną właśnie, zafascynował się Majmon Spinozą. Na temat związków pomiędzy
filozofią tego ostatniego oraz nauką kabalistyczną w swojej autobiografii Majmon pisze (Majmon
nie czyni w dziele jakiś systematycznych rozważań na ten temat i nie przeprowadza szczegółowej
analizy owego zagadnienia; przekonanie filozofa co do bliskości ideowej spinozyzmu i kabały za-
myka się na raczej w stwierdzeniu samego faktu): „W samej rzeczy w Kabale upatrywać można
jakoby system rozszerzonego spinozyzmu, w którym już nie tylko powstanie świata tłumaczy
się w ogóle z ograniczenia Istoty Bożej [będzie tu szło o teozofię systemu luriańskiego; w dal-
szej swojej części artykuł niniejszy podejmie to zagadnienie – DB], ale i pochodzenie wszelkiego
rodzaju stworzeń, jak też stosunek ich do wszystkich innych, wyprowadza się z pewnej odręb-
nej własności Boga” (S. Majmon, Autobiografia, tom I, przeł. L. Belmont, Biblioteka Midrasza,
Warszawa 2007, s. 120). Majmon polemizuje przy tym z poglądem o ateistycznym charakterze
filozofii Spinozy (zob. tamże, s. 125–126). O swojej fascynacji holenderskim myślicielem Majmon
odnotował: „Czytałem Spinozę; głębokość myśli tego filozofa i jego umiłowanie prawdy podo-
bały mi się nadzwyczajnie, a że już w Polsce, pobudzony przez pisma kabalistyczne, natrafiłem
na jego system, począłem na nowo myśleć w tym kierunku, i tak bardzo byłem przekonany
o jego prawdziwości, iż wszelkie usiłowania Mendelssohna [Mojżesza Mendelssohna – żydowsko-
-niemieckiego filozofa; inicjatora, przedstawiciela i propagatora Haskali, tj. żydowskiego ruchu
oświeceniowego wieków XVIII i XIX – którego Majmon poznał będąc w Berlinie i z którym się
zaprzyjaźnił – DB] odciągnięcia mnie odeń okazały się bezpłodne” (S. Majmon, Autobiografia,
tom II, przeł. L. Belmont, Biblioteka Midrasza, Warszawa 2007, s. 108). Godny zacytowania
w całości jest przy tym sposób, w jaki Majmon wyjaśnia Spinozjańską ideę monizmu – posłu-
gując się metaforą światła słonecznego i okien: „Pewnego razu starałem się uprzystępnić mu
[niejakiemu H., o czym wcześniej – DB] system Spinozy, zwłaszcza tę myśl, że wszystkie przed-
mioty są tylko akcydensami jednej jedynej substancji. Przerwał mi, mówiąc: »ależ, mój Boże,
czyż ja i ty nie jesteśmy różnymi ludźmi i czyż każdy z nas nie ma odrębnej egzystencji?« – »Za-
mknij Pan okiennice!« – odparłem mu na to. Ten dziwny okrzyk wprawił go w zdumienie, nie
pojmował, co chciałem przez to rzec. Wreszcie wyjaśniłem mu, o co mi chodzi: »Proszę spojrzeć,
oto słońce świeci przez okna. To czworokątne okno daje odbicie czworokątne, a to okrągłe – daje
okrągłe; a czy te odbicia są przeto czymś innym, nie są raczej jednym i tym samym promieniem
słońca? Zamknij pan okiennice, a te różne odbicia znikną całkiem«” (tamże, s. 106).
Na marginesie: prawdopodobnie pierwszą historyczną pracą podejmującą temat analogii po-

między filozofią Spinozy i kabałą (stawiającą de facto tezę, że panteistyczny system Spinozy
wywodzi się ze źródeł kabalistycznych) jest: J. G. Wachter, Der Spinozismus im Jüdenthumb,
oder, die von dem heutigen Jüdenthumb und dessen Geheimen Kabbala vergötterte Welt, hrsg.
Joh. Wolters, Amsterdam 1699 (reprint: tenże, Der Spinozismus im Jüdenthumb, hrsg. Winfried
Schröder, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994). Artykuł poniższy wytacza własne argumenty na po-
parcie tezy o doktrynalnych paralelach między spinozyzmem i myślą kabalistyczną i pozostaje
niezależny od optyki proponowanej w tekście Wachtera.
11 m'dl`) = 86, bo: 1 (alef, `) + 30 (lamed, l) + 5 (he, d) + 10 (jod, ') + 40 (mem, m);hard = 86, bo: 5 (he, d) + 9 (tet, h) + 2 (bet, a) + 70 (ajin, r).
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Fakt ten implikuje, że przyroda (natura) stanowi w kabale w istocie ekwiwalent
dla bóstwa, tym samym, że Bóg w doktrynie kabalistycznej jest czynnikiem im-
manentnym na planie przyrodniczego (wszech)bytu.
Przyroda (natura) jest też synonimiczna z bóstwem w filozofii Spinozjańskiej

(Deus sive Natura), stąd i o niej orzeka się tu jako o panteizmie. Identyczność
przyrody z Bogiem wynikać ma zasadniczo z cechy niestwarzalności substancji
(tj. bóstwa)12. Mało tego, jakakolwiek próba wprzęgnięcia w system Spinozy bó-
stwa transcendentnego ustanawiać ma po pierwsze: sprzeczność przyrodniczą, a po
drugie: sprzeczność logiczną13 – bo Spinozjańskie bóstwo jest immanensem przy-
rody (podobnie jak w kabale). Przyroda jest bytem, bóstwo jest (tym samym)
bytem, zatem natura i bóstwo ustanawiają ontyczną jedność (co wyznacza pante-
izm). Innymi słowy, „[...] cała natura jest tylko jedyną substancją o nieskończonej
istocie [...]” i „[...] wszystkie rzeczy zjednoczone są przez naturę w jedno, miano-
wicie w Boga”14.
Ową mistyczną zależność bóstwa (Boga) i bytu (Bytu) – jako całości przy-

rody/natury, rzeczywistości – dobrze oddają też słowa Mistrza Eckharta (którego
system mistycznej teologii/filozofii również sygnuje spekulatywny monizm): Esse
est Deus – Deus igitur et Esse idem („Bóg jest Bytem – dlatego Bóg i Byt to
jedno i to samo”)15.

4. Bóstwo kabały: Ein Sof i sefirot

Gwoli precyzji: kabalistyczny Bóg dojrzałej (tj. zoharyczno-luriańskiej) ka-
bały posiada w istocie dwa wymiary. Jednym jest wymiar Ein Sof, tj. wymiar
transcendentny, a drugim jest wymiar sefirot, tj. wymiar immanentny16. Ein Sof
– literalnie „nieskończone”17 – jest aspektem bóstwa, które jest „ponad” i nie

12 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 150.
13 Tamże, s. 151.
14 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, w: tenże, Pisma Wcze-
sne, przeł. L. Kołakowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 314.
15 H. Denifle, Meister Eckeharts lateinische Schriften, Bd. 2, Berlin 1885–1886, s. 537; cyt. za:
R. Otto, dz. cyt., s. 19.
16 Odnośnie do kategorii Ein Sof (i jej związku z sefirot) zob.: D. Brylla, Differentia specifica
kabalistycznej kategorii Ein Sof, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 4 (59), 2012,
Towarzystwo Naukowe KUL, s. 179–203.
17 Hebr. ein = „nic”, „brak”, „żaden”, „bez-”, „nie”, „nieistnienie”; sof = „koniec”, „skończyć
się”, „zniknąć”; Podręczny Słownik Hebrajsko-Polski i Aramejsko-Polski Starego Testamentu
pod redakcją ks. P. Briksa, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2000, s. 31, 242.
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posiada żadnych określeń18, a sefirot są aspektem bóstwa, które jest immanentne
światu/naturze/przyrodzie. I to Bóg Elohim (86) jest tym, który, w swoich prze-
jawionych sefirot, uobecnia się w naturze, Tewa (86), ustanawiając z tą ostat-
nią istotową monistyczną jedność. Naturę/Boga cechuje zatem jedność i jedyność
(panteistyczny monizm/monistyczny panteizm).
Ein Sof, jako Bogu ukrytemu, przysługują pozytywne atrybuty, tj. sefirot –

„[...] są one aspektami głębokiej rzeczywistości boskiego życia, stopniami boskiego
Bytu i boskich samoprzejawień się, poprzez które wypływają fale ukrytego życia
Boga [...]”19. Owych sefirotycznych hipostaz bóstwa stanowiącego rzeczywistość
(tj. stanowiącego świat rzeczywisty, świat naturalny) jest dziesięć. Przyjmują one
nazwy20:
Keter – „Korona” (Boga),
Chochma – „Mądrość” (Boga),
Bina – „(Z)rozumienie”, „Inteligencja” (Boga),
Chesed – „Miłosierdzie”, „Łaskawość” (Boga); jako Gedula natomiast – „Wiel-
kość”, „Wspaniałość” (Boga),
Gewura – „Siła”, „Moc” (Boga); także „Srogość”, „(Sprawiedliwy) Sąd” (Boga)
– i wówczas jako Din,
Tiferet – „Piękno” (Boga); czasami „Miłość” lub „Współczucie” (Boga) – i wten-
czas jako Rachamim,
Necach – „Wieczność”, „Trwanie” (Boga); Netazch tłumaczone bywa też jako
„Zwycięstwo” (Boga),
Hod – „Majestat”, „Chwała” (Boga),
Jesod – „Fundament”, „Podstawa” (twórczych mocy Boga),
Malchut – „Królestwo” (Boga); sefira ta bardzo często występuje też pod nazwą
Szechiny – „Bożej Obecności/(Omni)Prezencji”.
Bóg Ein Sof jest „praprzyczyną”, która za pośrednictwem swoich sefirotycz-

nych hipostaz konstytuuje świat, rzeczywistość, naturę (ogólnie: byt). „Wylewa
się” w świat, manifestuje się w bycie – jednocześnie go tworząc, powołując do
życia (o Ein Sof mówi się w wykładni kabalistycznej w istocie jako o „Przy-

18 Por. stwierdzenie kabalisty Barucha Kosovera (XVIII w.): „[...] Ein-Sof nie jest Jego właści-
wym imieniem, ale słowem, które oznacza jego całkowite ukrycie, a nasz święty język nie posiada
słów jak te dwa, na oznaczenie jego ukrytości. I nie godzi się mówić »Ein-Sof, niech będzie bło-
gosławiony« lub »oby był błogosławiony«, albowiem nie może być On błogosławiony naszymi
ustami” (cyt. z Ammud ha-Awoda, 1863, 211d; za: G. Scholem, Kabbalah, Keter Publishing
House, Jerusalem 1974, s. 90).
19 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa
2007, s. 232.
20 Podane nazwy są tymi najbardziej podstawowymi – poszczególne sefirot sygnowane są bo-
wiem w kabale przez znaczną liczbę różnych apelatywnych tytułów.
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czynie Przyczyn”). Dokonuje się to poprzez akt nieprzerwanej boskiej emanacji
(pogląd ten odnajdzie swoją paralelę w filozofii Spinozy, który mówiąc o Bogu,
powie: „[...] Bóg nie tyle, ściśle biorąc, utrzymuje rzeczy w istnieniu, ile – nieprze-
rwanie je stwarza”21). „Pierwszą Przyczyną” pozostaje bóstwo Ein Sof, które
wyłania z siebie swoje sefirotyczne siły, które z kolei – stanowiąc swoiste stopnie
hierarchii bytu – tworzą całość rzeczywistości. Ein-soficzna „Jednia” w swoich
sefirotycznych przejawach – reprezentacją której, w owych przejawach, jest Elo-
him – pozostaje monistycznym źródłem wszelkiego bytu, natury – tu jako Tewa
– co sygnuje panteizm.
Bóstwo klasycznej kabały, mimo przejawiania się w postaci dekady sefi-

rotcznych sił, pozostaje jednak monistyczne, niepodzielne, wewnętrznie spójne
i „ jedne”. Ein Sof manifestuje się pod postacią rozmnożonych aspektów (sefirot),
nie staje się wszakże przez to bóstwem złożonym, „nie-jednym” w swojej esencji.
Innymi słowy idzie tu o koncept, wedle którego Bóg żydowskich mistyków zawiera
w sobie niepodzielną mnogość swoich możliwych manifestacji, pozostaje jednak
ontycznie jednym, gdyż, jak mówi się w Tanachu (chrześcijańskim Starym Testa-
mencie): „Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga [...]”22 (Iz 45, 5;
hebrajska formuła en od [„nie ma innego”] jest w Izajaszowym rozdziale 45, także
w 46, wielokrotnie powtarzana)23.
Jeżeli idzie o biblijne wersety (a odcyfrowywanie świętego tekstu według mi-

stycznej egzegezy to jedno z głównych zajęć kabalistów), to warto w tym miejscu
przywołać także fragment z Księgi Wyjścia (3, 14): „A Bóg rzekł do Mojżesza:
Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: „Jestem” po-
słał mnie do was!”. Wskazuje on bowiem na monistyczno-panteistyczny wymiar
żydowskiego bóstwa (stanowiącego w istocie centrum zainteresowania kabały).
Ustęp ten zinterpretował także Mistrz Eckhart, który ujrzał w nim następujące
mistyczne – i nomen omen monistyczne – dno:

„Jestem, który jestem... Ja jest zaimkiem pierwszej osoby. Jego specyfika polega
na braku właściwości i na tym, że nie ma on właściwości poza owym brakiem
właściwości wyrażonym pojęciem byt”24.

21 B. de Spinoza, Zasady filozofii Kartezjusza w porządku geometrycznym wywiedzione,
w: tenże, Pisma Wczesne, dz. cyt., s. 190 („Dodatek zawierający Rozmyślania metafizyczne”).
22 Cytaty biblijne za tłumaczeniem: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1996.
23 Na ów Izajaszowy werset w odniesieniu do zagadnienia sefirot uwagę zwraca L. Schaya
w: tenże, The Universal Meaning of the Kabbalah, transl. N. Pearson, Penguin Books, Baltimore,
Maryland 1973, s. 21, przypis.
24 H. Denifle, dz. cyt., s. 559; cyt. za: R. Otto, dz. cyt., s. 20.
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„Fakt podkreślania zaimka wskazuje na czystą substancję, czysta i bez żadnej przy-
padkowości, bez czegokolwiek, na substancję bez jakości i bez żadnej tej czy in-
nej formy. Dotyczy to jednak tylko Boga i jego samego, tego, który jest ponad
wszelką przypadkowością, ponad wszelkim rodzajem i gatunkiem, jego, powiada,
jedynie jego”25.

„Ja nie wskazuje na jakąś substancję, która należy do gatunku czy substancji –
jest to coś wyższego, a zatem czystszego, co ogarnia doskonałości wszelkich gatun-
ków”26.

W Wj 3, 14 mówiłoby się zatem o monistycznym bóstwie, która to inter-
pretacja po drodze miałaby z optyką kabalistyczną. Dokładniej rzecz ujmując, to
ów zaimek „Ja” w czasownikowej formie „Jestem”, w odniesieniu do Boga ided
(Jahwe)27, wskazywałby na czystą, transcendentną boską substancję kabalistycz-
nego Ein Sof i referowałby tym samym ze Spinozjańską substancją, która dopiero
dzięki swoim atrybutom i modyfikacjom (o których za chwilę) – a w przypadku
Ein Sof: dzięki sefirot – przejawia się w bycie (naturze, przyrodzie), pozostającym
jednakże rzeczywistością monistyczną (panteistyczną).
O ile problem natury sefirot i Ein Sof, właściwości ich substancji oraz wza-

jemnego stosunku obu kategorii stanowił jedno z centralnych zagadnień w dy-
wagacjach kabalistów, większość tych ostatnich (a zwłaszcza XII- i XIII-wiecz-
nych) pozostała zgodna w kwestii realnej jedności owej boskiej substancji (z której
„składa się” – albo, może lepiej: ustanawiającej – Ein Sof oraz sefirot). Poróżnienia
w wykładni nauki kabalistycznej co do Ein Sof i sefirot dotyczyły bardziej detali
i stopnia istniejącej tu konsubstancjalności, a nie samej asercji co do jej faktycz-
nego zachodzenia i, ogólniej, monistycznego przekonania o występowaniu zwrotnej
zależności mówiącej o tym, że wszystko jest w Bogu i Bóg jest we wszystkim oraz
że poza Ein Sof tak naprawdę nie ma nic. Dość wspomnieć, że w Sefer ha-Zohar,
swoistej „biblii” kabalistów, stwierdzenie, że „Bóg jest wszystkim” i „wszystko
jest w Nim zjednoczone” jest konstatacją często powracającą28.
Sefirot w swojej numerycznej naturze (sefirot z hebr. to „liczby”, „enume-

racje”, „wyliczenia”29) są więc ograniczonymi, mierzalnymi (jako tzw. middot

25 H. Denifle, dz. cyt., s. 559; cyt. za: R. Otto, dz. cyt., s. 20.
26 H. Denifle, dz. cyt., s. 438; cyt. za: R. Otto, dz. cyt., s. 20.
27 Nie bez powodu hebrajski boży desygnat ided/I (lub J)HWH (w wymowie z reguły jako
Jahwe) łączony jest z (boskim) Bytem. Owo czteroliterowe imię Boga jest bowiem, jak zaznacza
chociażby Bella Szwarcman-Czarnota w: S. Majmon, Autobiografia, tom I, wyd. cyt., s. 178,
przypis, „[...] specyficznym zrostem trzech form czasownika »być« w trzeciej osobie rodzaju
męskiego: HIH (był), HWH (jest), IHIH (będzie)”.
28 Co zauważa G. Scholem w: tenże, Kabbalah, wyd. cyt., s. 144.
29 Co pochodzi od hebr. czasownika safar – „liczyć”.



34 DOROTA BRYLLA

– „miary”) aspektami, opcjonalnie jakościami, ontologicznie bezgranicznej, nie-
zmierzalnej, monistycznej boskiej istoty w jej niepodzielnej esencji. Sefirotyczna
dekada jest zatem „wywewnętrzniającą się” boską jednością – wszystkie sefirot
zjednoczone pozostają w „jednym”, w Bogu, oprócz którego en od.

5. Ex nihilo w teozofii kabalistycznej; cimcum

Ponadto, kabalistyczne bóstwo jest w wyniku naturalnej konieczności (mia-
nowicie z uwagi na sam status bóstwa) niestworzone przez nic/nikogo – tak jak
to będzie miało miejsce odnośnie do Boga w spinozyzmie. Koncepcja stworzenia
ex nihilo, która pojawia się w wykładni mistycznej teozofii żydowskiej, wystę-
puje przy okazji syntezy z doktryną emanacji30. Wyjątkowo istotne pozostaje, że
„stworzenie z niczego” zachodzi w samym Bogu (mianowicie w Ein Sof), w samej
boskiej strukturze, tzn. interpretowane jest jako kreacja z samego bóstwa, samej
jego esencji31. Owo stworzenie dzieje się jednak w Bogu je (stworzenie) niejako
poprzedzającym, zachodzi w boskim dominium, które samo w sobie pozostaje nie-
stworzone, tzn. nie powołane do istnienia przez żadne czynniki zewnętrzne wobec
niego (których de facto nie było).
Akt stworzenia jest zatem w kabale32 aktem, który następuje po „zstąpieniu”

bóstwa w swoją istotę, „wycofaniu się” bóstwa do siebie, interioryzacji bóstwa,
samoograniczeniu się, kontrakcji, „koncentracji” (hebr. cimcum) bóstwa w jego
własnej esencji (‘acmut)33, po czym dopiero, tj. w swoistym drugim akcie kre-
acji, nastąpić może właściwa emanacja, polegająca na wypromieniowaniu światła
(z) boskiej istoty do praprzestrzeni, wolnego obszaru (tzw. tehiru), który Bóg
w aspekcie Ein Sof z siebie wydzielił, tj. w sobie utworzył (w wyniku cimcum).
Wtedy to możliwe staje się zapoczątkowanie procesu emanacji sefirot, tj. w istocie
stworzenia skończonego świata zjawisk, tj. (całej) rzeczywistości widzialnej jako
takiej – natury, przyrody (bowiem sefirot stanowią przejawy boskiego bytu)34.

30 R. Goetschel, Kabała, przeł. R. Gromacka, AGADE, Warszawa 1994, s. 78.
31 Ex nihilo dzieje się w bóstwie, gdyż związane pozostaje z ajin – hebrajską literą oznaczającą
„nic”, „nicość”, a Ein Sof określane bywa w kabale właśnie jako ajin (w alternatywnej wykładni
ajin jest pierwszą emanacją [z] Ein Sof, tj. sefirą Keter).
32 Przywoływana jest tu teozofia kabalistyczna Izaaka Lurii („Ariego”).
33 Czym w istocie różni się od klasycznie ujmowanego stworzenia. To bowiem rozumiane jest
jako eksterioryzacja bóstwa, wypromieniowanie boskiej istoty.
34 Odnośnie do kategorii ex nihilo w wykładni żydowskich mistyków zob. rozważania Gershoma
Scholema w „Eranos-Jahrbuch” XXV, 1956, s. 67–119. O samej koncepcji cimcum natomiast
uczony powie: „[...] jedna z najbardziej zdumiewających i dalekosiężnych idei mistycznych, jakie
kiedykolwiek sformułowano w kabale [...]” (tenże, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki,
wyd. cyt., s. 288).
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Wcześniej mowa była o cesze ein-soficznej „Jedni”, polegającej na ciągłym,
tj. stałym manifestowaniu się jej w bycie – za pośrednictwem sefirot jako stopni
bytu – poprzez akt nieprzerwanej boskiej emanacji, nieprzerwanego boskiego stwa-
rzania rzeczy. Akt boskiego cimcum, po którym następuje kreacja, to także „czyn-
ność” dziejąca się stale, nie jednorazowo – powtarza się bowiem przy każdym akcie
emanacji i przejawie bóstwa (które za każdym razem poprzedzane są przez kontr-
akcję Boga) – nie jest to fait accompli („rzecz dokonana”). Owa idea zasadza się
na ciągłej dynamice siły odśrodkowej (ekspansja, rozszerzanie), zwanej w kabale
hitpasztut, oraz siły dośrodkowej (regres, cofanie się, kurczenie), określanej za po-
mocą terminu histalkut35. Gershom Scholem, znawca i badacz kabały, konstatuje:
„[...] Bez tego ciągłego napięcia, bez tych ustawicznych impulsów Boga wobec
swojej własnej Istoty żadna z rzeczy tego świata nie mogłaby trwać”36.

6. Bóstwo Spinozjańskie: substancja, atrybuty, modyfikacje (modi)

Powracając do Spinozy. Spinozjański Bóg (tzw. substancja) także jest sy-
nonimiczny z naturą/przyrodą, z bytem. Jest to zatem kategoria ontologiczna,
a w ramach tego panteistyczna i monistyczna, gdyż – jak w sytuacji tez doktryny
kabalistycznej – charakteryzuje ją cecha jedności i jedyności, a przy tym i nie-
stwarzalności: „[...] po pierwsze, że żadna substancja nie może mieć początku; po
wtóre, że jedna substancja nie może drugiej wytworzyć; po trzecie wreszcie, że nie
mogą istnieć dwie takie same substancje”37. Równoznaczność terminów Bóg oraz
przyroda/natura (i ich konotacji) została przez Spinozę dobitnie wyeksponowana
głównie w jego Etyce oraz w Traktacie krótkim.
Bóstwo holenderskiego filozofa jest przyczyną immanentną, tj. wsobną, wo-

bec świata, natury, tego, co jest, wobec wszystkich rzeczy38. Dzieje się tak, gdyż
Bóg, jak się czytelnikowi mówi, „[...] sprawia wszystko w sobie samym, a nie na
zewnątrz siebie – nie ma też niczego, co by istniało na zewnątrz niego”39 (co, jak

35 O tej dialektyce pisał kabalista Chajim Vital – uczeń Izaaka Lurii, który w Etz Chajim
[Drzewo Życia] (pierwotne wydanie: Warszawa 1891) ujął założenia systemowe swojego mistrza.
Ten ostatni nie pozostawił po sobie żadnych spisanych materiałów.
36 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, wyd. cyt., s. 290.
37 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże,
Pisma Wczesne, dz. cyt., s. 256.
38 Tenże, Etyka, przeł. I. Myślicki, Wydawnictwo Akme, Warszawa 1991, s. 18 (część I: O bó-
stwie), 42 (część II: O naturze i pochodzeniu umysłu).
39 Tenże, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże, Pisma
Wczesne, wyd. cyt., s. 236.
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się wydaje, koresponduje z kabalistyczną koncepcją cimcum). Bóstwo jest czymś,
co istnieje samo w sobie i daje się pojąć samo przez się40 oraz istnieje koniecznie41.
Jest „ jestestwem” bezwzględnie nieskończonym, niestwarzalnym, wiecznym, nie-
podzielnym i doskonałym.W Traktacie krótkim Spinoza charakteryzuje Boga tymi
słowy: „Otóż powiadamy, że jest on bytem, o którym orzeka się wszystkie, albo
nieskończenie liczne atrybuty, przy czym każdy z tych atrybutów jest w swoim
rodzaju nieskończenie doskonały”42. Predykację w odniesieniu do boskich atrybu-
tów umożliwiają tzw. modyfikacje: modus/modyfikacja to objaw, czyli pobudzenie
substancji, „[...] tj. to, co jest w czymś innym, przez co zostaje pojęte”43.
Owe bóstwo, jako tzw. substancja, składa się zatem z nieskończonej liczby

doskonałych (bo boskich) atrybutów (określanych też przymiotami) oraz z mo-
dyfikacji atrybutów (czy też substancji), jakkolwiek w swojej istocie – tj. właśnie
substancji – pozostaje Bóg bytem bezwzględnie prostym, niezłożonym i niepo-
dzielnym, tj. monistycznym (tak jak Bóg kabały) – substancję i atrybuty charak-
teryzuje bowiem identyczność bytowa44.
Atrybuty (przymioty) wyrażają istotę, tj. substancję, Boga. Są tym, co rozum

ludzki poznaje w substancji Boga jako stanowiącej jej (substancji), tj. jego (Boga)
treść, a więc są tym, co daje się samo przez się, ale nie separatywnie od bożej sub-
stancji, pojmować45. Jedynie istniejącą jest w rzeczywistości boska substancja,
której „sposoby bytowania” – tj. sposób bytowania bytu (albo lepiej: Bytu) – wy-
znaczają modi (tj. atrybuty ograniczone w pewien konkretny sposób)46 – i wyłącz-
nie poprzez parę modyfikacje–atrybuty (substancji) mówić można o przejawionych
(pozornie poza substancją) bytach (tak jak się mówi w kabale o przejawionych,
względem Ein Sof, sefirot).
Ponieważ, jak stwierdza Spinoza, „[...] natura jest bytem, o którym orzeka się

wszystkie atrybuty”47 oraz „[...] Bóg jest bytem, o którym orzeczone są wszystkie

40 Tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 3 (część I: O bóstwie).
41 Tamże, s. 9 (część I: O bóstwie).
42 Tenże, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże, Pisma
Wczesne, wyd. cyt., s. 216 (w rozdziale „Czym jest Bóg”); podobnie na s. 301 i na s. 332–333
(część O duszy ludzkiej); również w: tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 9 (część I: O bóstwie).
43 Tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 3 (część I: O bóstwie).
44 Tenże, Zasady filozofii Kartezjusza w porządku geometrycznym wywiedzione, wyd. cyt.,
w: tenże, Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 23, s. 174–175 („Dodatek zawierający Rozmyślania
metafizyczne”). Bóstwo, jako substancja idealna, musi posiadać nieskończoną liczbę przymio-
tów/atrybutów, bowiem „[...] Im więcej rzeczywistości, czyli bytu, posiada jakaś rzecz, tym
więcej przymiotów jej przynależy” [tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 8 (część I: O bóstwie)].
45 Tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 3, 8 (część I: O bóstwie).
46 S. Majmon, Autobiografia, tom I, wyd. cyt., s. 125.
47 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże,
Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 226.
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atrybuty”48, Bóg to w jasnej korelacji natura, tj. przyroda, a więc uprawnione jest
mówienie o panteizmie Spinozjańskim. Uprawnione jest jednocześnie mówienie
o Spinozjańskim monizmie (ontologicznym), gdyż, jak głosi filozof, „[...] wszystkie
atrybuty, jakie są w naturze [tj. de facto w Bogu – DB], są jednym tylko, jednym
bytem, nie zaś wielością bytów różnych, chociaż możemy je jasno i wyraźnie objąć
umysłem z osobna, jeden niezależnie od drugiego”49, a co więcej: „[...] nic nie jest
poza Bogiem [...]”50, „[...] Prócz bóstwa nie może być dana, ani być pojęta żadna
istota”51 oraz „[...] Cokolwiek jest, jest w bóstwie i nic bez bóstwa nie może ani
być, ani dać się pojąć”52.

7. Epistemiczny status bóstwa (u) Spinozy

Bóg Spinozy to zatem substancja, atrybuty substancji i modyfikacje, tj. modi
(l.poj. modus) atrybutów. Ludzkiemu rozumowi z owych atrybutów poznawalne
są, z uwagi na ich istotę, jedynie dwa: myślenie (res cogitans = rzecz myśląca)
i rozciągłość (res extensa = rzecz rozciągła), stąd też tylko te dwa Spinoza roz-
waża53. Status pozostałego wymiaru bytu/wszystkiego innego co istnieje i jest
bóstwu przypisywane (jakkolwiek byt, tj. bóstwo, jako taki pozostaje jeden i nie-
podzielny) to panteistyczne modi substancji bóstwa, tj. modyfikacje atrybutów
substancji, bez których to atrybutów owe modyfikacje – mianowicie modyfika-
cje dwóch poznawalnych atrybutów: rzeczy myślącej oraz rzeczy rozciągłej – nie
istnieją i nie dają się pojąć54.
Jak zaznaczono wyżej, boża modyfikacja to objaw substancji, „[...] tj. to,

co jest w czymś innym, przez co zostaje pojęte”55. Modyfikacje właściwe są Bogu
„[...] bądź przez odniesienie do wszystkiego, tj. wszystkich jego atrybutów, bądź
przez odniesienie do jednego jakiegoś atrybutu. Przez odniesienie do wszystkiego:

48 Tamże, s. 235.
49 Tamże, s. 222. Primo: albowiem mowa jest o monadzie, o jednym bycie, o jedności (bytu) –
sygnuje to monizm. Secundo: poprzez zrównanie tego, co jest, a więc Boga, z naturą – uprawnione
jest jednocześnie mówienie o panteizmie.
50 Tamże, s. 225.
51 Tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 11 (część I: O bóstwie).
52 Tamże, s. 12 (część I: O bóstwie).
53 Rozróżnienie na res cogitans i res extensa zapożyczył Spinoza rzecz jasna z filozofii
Kartezjusza.
54 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże,
Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 250.
55 Tenże, Etyka, wyd. cyt., s. 3 (część I: O bóstwie).
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że jest [Bóg – DB] jeden, wieczny, nieskończony, niezmienny, że sam przez się
istnieje, że jest wszystkiego przyczyną. Przez odniesienie do jednego atrybutu:
że jest wszechwiedzący, mądry itd. – co należy do atrybutu myślenia, nadto zaś,
że jest wszechobecny, że wszystko sobą wypełnia itd. – co należy z kolei do roz-
ciągłości”56. Innymi słowy, pewne atrybuty Boga odnoszą się do boskiej czynnej
istoty, do bożej „działalności” (boskiego atrybutu res extensa, który przejawia
się np. jako rozum, wola, wszechmoc, miłosierdzie, życie itd.), a inne wyrażają
boski „sposób istnienia” (res cogitans, pod postacią np. boskiej jedności, wiecz-
ności, konieczności)57. Do znajomości Boga dochodzi człowiek właśnie poprzez
poznanie owych dwóch kluczowych wymiarów: rozciągłości i myślenia. W isto-
cie modyfikacja atrybutu rozciągłości i modyfikacja atrybutu myślenia pozostaje
jedną, monistyczną rzeczą (res) boskiego panteistycznego bytu, po prostu w różny
sposób ujętą, tj. poprzez jeden lub drugi atrybut bóstwa.
Zasadniczą kwestią pozostaje fakt myślowej różnicy zachodzącej pomiędzy

boskimi atrybutami – tylko w takim wypadku mówić można bowiem o atrybutach
jako czymś swoiście „odrębnym” (zarazem jednak stanowiących z bożą substancją
jedno). Spinoza stwierdza wszakże, że „[...] wszystkie różnice, jakie czynimy mię-
dzy atrybutami Boga, mają charakter czysto myślny”, oraz że „[...] atrybuty te
nie różnią się od siebie w rzeczywistości [...]”58, a także że „[...] pospolity podział
atrybutów bożych raczej słów niż rzeczy dotyczy”59. Tym samym rzekomy po-
dział na części bożego bytu i tegoż całość to nie faktyczny podział, który fizycznie
zachodzi, a coś, co ma miejsce jedynie w sferze mentalnej (człowieka)60. Boski
atrybut ujęty jako byt stanowiący swoistą część substancji to jedynie byt myślny
– nie rzeczywisty.
Wobec powyższego, praca niniejsza proponuje posłużenie się w tym miejscu

ideą pars pro toto (część za całość): Bóg/substancja znajduje się równocześnie,
oraz w takim samym stopniu, i w części [atrybuty i ich modi = pars], i w całości
[substancja par excellence = toto]. Boska substancja jest jedna, prosta i de facto
niezłożona – więc ontologicznie monistyczna – a atrybuty są po prostu odróżnial-
nymi modi/modyfikacjami, w jakich substancja/Bóg się „objawia” czy też ukazuje

56 Tenże, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, dz. cyt., w: tenże, Pisma Wcze-
sne, wyd. cyt., s. 246–247, przypis.
57 Tenże, Zasady filozofii Kartezjusza w porządku geometrycznym wywiedzione, wyd. cyt.,
w: tenże, Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 197 („Dodatek zawierający Rozmyślania metafizyczne”).
58 Tamże, s. 175 („Dodatek zawierający Rozmyślania metafizyczne”).
59 Tamże, s. 196 („Dodatek zawierający Rozmyślania metafizyczne”).
60 Stąd używany w niniejszej pracy, w odniesieniu do boskiego Bytu, boskiej istoty, termin
„część” stosowany jest wyłącznie jako swoisty terminus technicus i służy jedynie zobrazowaniu
idei modyfikacji, hipostaz, przejawów, „działalności” bożej substancji (która esencjalnie pozo-
staje jedna, niezłożona, nierozróżnialna, niepodzielna, niezmienna, monistyczna).
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ludzkiemu poznaniu, jawi się świadomości w wyniku poznawczej aktywności ludz-
kiego rozumu.
O tym, że różnica pomiędzy substancją a jej atrybutem to jedynie różnica

myślna/myślenia mówi Spinoza np. w Rozmyślaniach metafizycznych61. Atrybuty
z ich modyfikacjami pozostają substancjalnie z substancją jedne, przy założeniu,
że są one substancją postrzeganą (przez człowieka) – tym samym poznawalną
– z różnych punktów widzenia, tj. poprzez różne atrybuty – co daje różnorod-
ność i wielość obserwowanych w monistycznej przyrodzie (bóstwie) zjawisk. I owa
jedna boska substancja – w zależności od tego, poprzez który atrybut (nota bene
z dwóch) jest postrzegana – ukazuje się albo jako res extensa, albo jako res cogi-
tans. Jednakowoż, boskie atrybuty, które ludzki rozumu poznaje „[...] nie są wzno-
szone przez umysł do rzeczywistości: wszystkie zwroty sugerujące to rozumienie
oznaczają tylko tyle, że rozum dostrzega wyróżniające jakości, które stanowią
istotę różnych substancji [tj. atrybutów i ich modi – DB]”62.
Podkreślić należy jednak w tym miejscu, iż atrybuty i ich modyfikacje nie są

tworem umysłu – są samym istniejącym Bogiem, są kategorią istniejącą obiektyw-
nie, przy czym stanowią modi, dzięki którym intelekt owo bóstwo może dosięgnąć.
Ludzki rozum za pośrednictwem atrybutu przyporządkowuje boskiej substancji
konkretną, przejawioną naturę.
I tak, jak zaznaczono wcześniej: atrybuty wyrażają istotę, tj. substancję Boga,

co implikuje, że bez tychże bóstwo nie może zostać w ogóle pojęte (substancja
sama w sobie jest niepojmowalna), przy czym stanowią atrybuty swojego rodzaju,
w swoich hipostazach, byt niejako, tj. pozornie, częściowy – na mocy układu pars
pro toto, co oznacza, że (nomen omen monistyczne) bóstwo jest tak samo obecne
w toto, jak i w pars (tj. w swoich atrybutach).

8. Spinozjańskie atrybuty i ich modi oraz kabalistyczne sefirot:
podobieństwa

W referencji teraz ponownie do kabały: tak, jak Spinozjańskie boskie mo-
dyfikacje atrybutów, jako przejaw boskiej substancji, pozostają od siebie jedynie
pozornie niezależne i odróżnialne, są bowiem „różne” jedynie w swoim przejawie,
i są jedynie pozornie rzeczywistością częściową (wymiar pars) – jakkolwiek jednak

61 W: B. de Spinoza, Zasady filozofii Kartezjusza w porządku geometrycznym wywiedzione,
wyd. cyt., w: tenże, Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 138–205.
62 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 161. Dalej Kołakowski stwierdza: „Dwoistość realna substancji
nie jest produktem, lecz odkryciem umysłu [...]” (tamże, s. 162).
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ontycznie pozostają identyczne, tożsame (system Spinozy jest systemem moni-
zmu ontologicznego, gdzie „[...] Rzeczy mają obiektywnie podwójną egzystencję,
która jednak ich nie rozdziela bytowo”63) – tak samo kabalistyczne sefirot, jako
hipostazy boskiego absolutu (tj. jako pars [sefirot] od toto [absolut]), w swoim
osiągalnym rozumowo, poznawczo przez ludzi przejawie, charakteryzują się sto-
sunkiem zależności od substancji (tu jako Ein Sof – toto), jednak nie na zasadzie
partycypacji w substancji, ile na zasadzie kongruencji, tj. bytowej identyczności
(tożsamości). Boskie modyfikacje-sefirot nie tyle bowiem uczestniczą w życiu Boga,
co są samym Bogiem w jego różnorodnych manifestacjach (wyraz monizmu).
Każdy modus/każda sefira boskiej substancji oddziałuje też na pozostałe64

– czyni to jako część całości, reprezentując tym samym wymiar pars pro toto
i, jak mówi odnośnie do stworzonego przez siebie systemu Spinoza, „[...] chociaż
natura [Bóg – DB] ma różne atrybuty, to jednak jest ona jednym bytem, o którym
wszystkie te atrybuty są orzeczone”65.
O kabalistycznych sefirot orzeka się co prawda jako o boskich atrybutach,

natomiast w świetle filozofii Spinozy byłyby one tutejszymi modyfikacjami, albo-
wiem, co zaznaczono, atrybuty Spinozjańskiego bóstwa (poza dwoma) pozostają
niedosięgłe ludzkiemu rozumowi/poznaniu, a sefirot takową cechą „niedosięgło-
ści”, tj. w istocie transcendencją, się nie wykazują – są de facto przejawionymi,
widzialnymi (i opisanymi na kartach Tanachu) aspektami bóstwa. Sefirot reprezen-
tują, czy też stanowią, poszczególne wymiary monistycznego boskiego dominium
(stąd wyznaczają zależność pars pro toto), które za pośrednictwem konkretnej
sefiry są w danym momencie postrzegane/rozumiane (przez człowieka).
Spinozjańskie modi są istotowo zależne od bożej substancji, swojej ontycznej

podstawy (ponieważ „[...] modyfikacje nie dają się należycie zrozumieć bez bytu,
od którego wprost są zależne”66), tak jak w kabale sefirot zależne są od Ein Sof.
Stosunek modyfikacji atrybutów do substancji oraz sefirot do Ein Sof jest taki
sam. Kołakowski mówi: „[...] stosunek bytowy substancji do atrybutu jest taki,
jak rzeczy do jej własności, a stosunek atrybutów do siebie – jak stosunek róż-
nych cech tej samej rzeczy”67, co oznacza, że atrybut ze swoimi modyfikacjami
(a z drugiej strony poszczególne sefirot) jest z substancją (w kabale: Ein Sof)
ontologicznie tożsamy, tak jak cecha danej rzeczy z ową rzeczą jest ontologicznie
jedna (tożsama).

63 Tamże, s. 174.
64 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże,
Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 308.
65 Tamże, s. 309.
66 Tamże, s. 271.
67 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 167.
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Sefirot monistycznego bóstwa kabały mogą być zatem ujęte jako immanens
kongruentny Spinozjańskim modyfikacjom monistycznego bóstwa, które same
z kolei, tj. te ostatnie, są postrzegalnym i poznawalnym przejawem transcendensu
atrybutów (tj. tych poza rex extensa i res cogitans) owego Boga. W doktrynie
kabalistycznej wymiar rzeczonego niedosięgłego „ponad”, ekwiwalentnego trans-
cendentnym atrybutom substancji Boga Spinozy, przybiera Ein Sof – negatywna
kategoria denotująca aspekt nieprzystępności i nieprzejawialności (Boga). O ile
bowiem atrybuty bóstwa, tj. atrybuty substancji, w filozofii Spinozy – poza wspo-
mnianymi dwoma, tj. atrybutami myślenia i rozciągłości – pozostają niedosięgłe
rozumowo, tj. niepoznawalne, o tyle o samej substancji de facto można sensow-
nie orzekać, gdyż „[...] Dla Spinozy pozytywna wiedza o substancji jest, oczywi-
ście, możliwa [...]”68. Boska substancja Spinozy jest w ramy rozumowe i językowe
ujmowana z powodu konstytuowania jej przez atrybuty poznawalne – rzeczone
rex extensa i res cogitans – oraz ich poznawalne, przejawione modi (modyfikacje
substancji).
Kabalistyczne poznawalne sefirot są zatem paralelą dla poznawalnych atry-

butów i modyfikacji substancji w systemie spinozyzmu. Z tego punktu widzenia
pozytywna wiedza o Spinozjańskiej substancji odpowiada pozytywnej wiedzy o ka-
balistycznych sefirot, podczas gdy Ein Sof kabały oraz boskie atrybuty Spinozy
spoza poznawalnych dwóch to ciągle korelat teologii i filozofii negatywnej.
Cechy, jakie poszczególne sefirot reprezentują (jak np. mądrość – sefira

Chochma, miłosierdzie – sefira Chesed, miłość – sefira Tiferet), jako zamanife-
stowane cechy bóstwa, to jednak, ciągle, hipostaza „szerszej” boskiej substancji –
którą byłaby monistyczna jednia sefirotyczna, a więc dekada sefirot jako całość –
i, posługując się słowami Spinozy: „[...] tylko pewne modyfikacje rzeczy myślącej
[tj. res cogitans – albo, odpowiednio, rzeczy rozciągłej/res extensa – DB] i żadną
miarą istnieć nie mogą ani dać się pojąć bez substancji, której modyfikacjami są
właśnie [...]”69. Całość panteistycznego boskiego bytu to zatem przejaw boskiego
atrybutu myślącego lub boskiego atrybutu rozciągłości: wszelkie predykaty orze-
kane o bóstwie – tym samym intelektualnie osiągalne przez człowieka (a w kabale:
„właściwości” sefirot) – to modyfikacje któregoś z res, która pozostaje z substancją
(w kabale: Ein Sof) istotowo, substancjalne (sic!) jedna.
Boskie modi atrybutów nie są niczym innym jak oznacznikami stosowanymi

do mówienia o Bogu – czym wyznaczają paralelę dla sefirot. Według samego Spi-
nozy: „Innymi słowy, Bóg nie byłby wprawdzie bez nich Bogiem, ale i nie dzięki
nim jest Bogiem, albowiem nie udostępniają one znajomości niczego substan-

68 Tamże, s. 149.
69 B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, wyd. cyt., w: tenże,
Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 248.
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cjalnego, przez co Bóg jedynie istnieje”70. I tak, jak już powiedziano: większość
boskich atrybutów, ów niezgłębialny wymiar bóstwa, pozostaje poza zasięgiem –
niczym kabalistyczny Ein Sof – i jedynie atrybuty res extensa i res cogitans, z sub-
stancją istotowo, substancjalne jedne, są tym, co ludzkiemu rozumowi udostępnia
jakąś znajomość Boga – mianowicie w jego wymiarze poznawalnych, tj. owych
dwóch, atrybutów oraz przejawionych modyfikacji, którym (tym ostatnim) w sys-
temie kabały odpowiadałyby sefirot.

9. Podsumowanie

Poszukując paraleli pomiędzy Spinozjańskim panteistyczno-monistycznym
bóstwem a kabalistycznym panteistyczno-monistycznym bóstwem, zreasumować
można, co następuje:
1. Spinozjański Bóg oraz Bóg w kabale synonimiczny jest z naturą/przyrodą

(Deus sive Natura), gdyż zawiera w sobie i przejawia całość dostrzegalnego bytu,
rzeczywistości; bóstwo jest w obu systemach siłą immanentną wobec świata, wedle
zasady „wszystko jest w Bogu – Bóg jest we wszystkim”;
2. Bóstwo jest w obu filozofiach kategorią monistyczną, co determinowane jest

inherentną mu cechą jedności, jedyności i niepodzielności (w dalszej konotacji rów-
nież doskonałości, nieskończoności i wieczności) oraz ustanawiania wszystkiego, co
jest (istnieje) – jako „jedno-jedynej” rzeczywistości;
3. Monistyczny Bóg Spinozy, tj. boska substancja z boskimi atrybutami za-

wartymi w tejże „[...] na mocy relacji identyczności, nie zaś partycypacji”71 oraz
boskie modi/modyfikacje jako coś immanentnego atrybutom, jednocześnie objaw,
pobudzenie substancji, odpowiadałby w kabale bóstwu Ein Sof manifestującemu
się poprzez sefirot; wszelkie rzeczy dostrzegalne to zmieniające się modi niezmien-
nej Spinozjańskiej substancji, niezmiennego Bytu, niezmiennej „Jedni” – resp.
wszelkie rzeczy dostrzegalne to zmieniające się sefirot niezmiennej ein-soficznej
boskiej „Jedni”;
4. Ein-soficzne sefirot kabały oraz modyfikacje i atrybuty Spinozjańskiej sub-

stancji reprezentują wymiar pars pro toto: Bóg jest tak samo „obecny” w swoich
przejawionych „częściach” (sefirot, modi atrybutów = pars), jak i w swojej esen-
cji (Ein Sof, substancja = toto), jakkolwiek każdy atrybut (a wraz z nim boska
modyfikacja) i każda sefira są ontycznie z substancją/Ein Sof tożsame (= iden-

70 Tamże, s. 235, przypis.
71 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 171.
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tyczność bytowa substancji i atrybutów/Ein sof i sefirot = monizm ontologiczny)
– boski Byt bowiem pozostaje niezróżnicowany i bez faktycznych części72;
5. Kabalistyczny Ein Sof to analogia do Spinozjańskich niepoznawalnych

atrybutów substancji bóstwa (o nieskończonej liczbie), tzn. tych mieszczących
się poza res cogitans i res extensa – rozumowo osiągalne (tj. poznawalne) dla
człowieka są wyłącznie owe dwa boskie atrybuty monistycznej substancji; wszelka
predykacja o Bogu to wyraz modyfikacji atrybutu myślenia, resp. atrybutu roz-
ciągłości;
6. Sefirot – jako opisy, epitety, apelatywne przymiotniki Boga – stanowią re-

prezentację modyfikacji atrybutów panteistycznego Boga holenderskiego filozofa,
tj. modyfikacji albo całości owych atrybutów, albo modyfikacji jednego boskiego
atrybutu; w nawiązaniu do modyfikacji całości atrybutów – mówić będzie można
o Ein Sof kabały, tj. „tym, co nieskończone”, tym, co sygnuje to co stałe, nie-
zmienne i tym, co wyznacza kategorię „Przyczyny Przyczyn”, co zresztą bezpo-
średnio koresponduje z przytaczanymi już słowami Spinozy: „[...] Przez odnie-
sienie do wszystkiego [wszystkich atrybutów – DB]: że jest jeden, wieczny, nie-
skończony [sic! Ein Sof – DB]73, niezmienny, że sam przez się istnieje, że jest
wszystkiego przyczyną”74; w nawiązaniu do modyfikacji jednego atrybutu – szło
by o sefirot (tzn. o konkretną sefirę), gdyż mówi się wtedy, w Spinozjańskim

72 Co stanowi o niemożliwości używania kategorii „wielości” w odniesieniu do monistycznego
bóstwa. Zob. przypis 60 niniejszego artykułu.
73 Zob. przypis 17 niniejszego artykułu.
74 Zob. cytowany już fragment: B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśli-
wości, wyd. cyt., w: tenże, Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 246–247, przypis – w niniejszej pracy
na str. 13.
Dla Majmońskiej optyki spinozyzmu szczególny jest nacisk położny przezeń na imma-

nentną substancji „właściwość”, mianowicie stanowienie przez nią właśnie „pierwszej przy-
czyny”, tj. bezpośredniej przyczyny wszelkiego bytu – czym w istocie bezpośrednio koreluje
z kabalistyczną koncepcją Ein Sof (Ein Sof jako „przyczyna przyczyn”, „pierwsza przyczyna”).
O systemie Spinozy w tym kontekście mówi Majmon: „[...] zakłada [spinozyzm – DB] jedną
i tę samą przyczynę jako bezpośrednią przyczynę wszelkich różnorodnych skutków, które roz-
patrywane być winny, jako predykaty jednego i tego samego podmiotu” (tenże, Autobiografia,
tom I, wyd. cyt., s. 125). Na mocy tej implikacji, boskie modyfikacje substancji są jedynie
„przyczynami najbliższymi”, a substancja, jako wspólna wszystkim bytom, jest „pierwszą przy-
czyną” (tamże, s. 126) – chciałoby się rzec jest przyczyną ontologiczną, do której sprowadzają się
wszystkie partykularne skutki w świecie (w naturze, tj. w istocie w samym bóstwie*), czemu bli-
sko już np. do rozumowania z obrębu tzw. argumentu kosmologicznego. Spinozjańskie modi jako
„przyczyny najbliższe” korespondują z kabalistycznymi sefirot jako „przyczynami najbliższymi”,
podczas gdy przyczynę ontologiczną, „praprzyczynę”, do której sprowadzają się wszystkie przy-
czyny poszczególne – i de facto do której sprowadzają się i wszystkie sefirot – wyznacza Ein Sof.
Nota bene, to właśnie we wspomnianej „przyczynowościowej” cesze upatruje Majmon przeciw-
wagi dla filozoficzno-religijnego stanowiska ateizmu (tamże, s. 125–126).
* Poza bóstwem w końcu nic nie istnieje (z uwagi na jedność i jedyność bożej substancji) –
wszystko co się wydarza, wydarzać się musi w boskiej strukturze jako w tzw. ukrytym życiu Boga,
którą to ideą spinozyzm ponownie zbliża się do doktryny kabały. „Ukryte życie Boga” w kabale
reprezentują ein-soficzne sefirot (przejawy boskiej natury, zawoalowanych – bo ein-soficznych –
procesów dziejących się w Bogu), a u Spinozy modi substancji.
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systemie, o Bogu jako o „mądrym”, „miłosiernym”, „wszechwiedzącym” itd.75,
a są to określenia przynależne i poszczególnym sefirot – wtenczas „właściwości”
owe, tj. de facto modyfikacje bóstwa Spinozy, odnoszą się albo do atrybutu res
cogitans, albo do atrybutu res extensa;
7. Bóstwo kabalistyczne oraz bóstwo filozofii Spinozy charakteryzuje się cechą

ciągłego stwarzania bytu – zachodzi nieprzerwana boska emanacja (nie ma mowy
o fait accompli, gdy idzie o akt kreacji); równocześnie Ein Sof oraz Spinozjańska
substancja pozostają poza kategorią stworzenia ich przez coś/kogoś (co stanowi
o identycznym statusie Boga w obu systemach); nadto: zarówno Spinozjańska sub-
stancja jak i kabalistyczny Ein Sof ustanawiają ontyczną podstawę swoich nastę-
pujących manifestacji: modi atrybutów oraz sefirot (jako hipostaz monistycznego
Bytu) – bóstwo sprawia wszystko w sobie samym i u Spinozy, i w nauce kabały
(doktryna cimcum).
Spinozjański monizm panteistyczny zasadza się na idei jedności i jedyno-

ści substancji, na którą to substancję składają się nieskończenie liczne atrybuty,
z założeniem, że każdy atrybut – a wraz z nim boska modyfikacja – jest ontycznie
z substancją identyczny (jak powie Kołakowski: „[...] założeniem dowodu, bez któ-
rego monizm ontologiczny Spinozy utraciłby ważność, jest uznanie identyczności
bytowej substancji i atrybutów”76).
Kabalistyczny monizm panteistyczny zasadza się na idei jedności i jedyności

Ein Sof, na którą to kategorię składają się sefirot, z założeniem, że każda sefira
(których w podstawowej wykładni kabały jest dziesięć) jest ontycznie z Ein Sof
identyczna.

Summary

This article presents the essential thesis from the Kabbalah theosophy,
i.e. from the theosophic philosophy of the mystical Judaism, which is the mo-
nisitc view of pantheism, viz. the monistic view of the godhead, in the context
of determining by it the parallel for the pantheistic, monistic philosophy of
Baruch Spinoza.
The elements of the philosophical systems in question, on the basis of

which their analogies are shown, are the categories of substance, attributes
and modes (spinozism), and Ein Sof and sephirot (Kabbalah). The deity of
Spinoza, i.e. the nature (for deus sive natura), is the substance (with the qu-
ality of singularity, unity, and oneness), the infinite number of attributes and

75 „[...] jest on [Bóg – DB] wszechwiedzący, miłosierny, mądry itd.; bo też rzeczy te stanowią
tylko pewne modyfikacje rzeczy myślącej [...]” [dalsza część cytowana wcześniej (na str. 17 ni-
niejszego artykułu); B. de Spinoza, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości, dz.
cyt., w: tenże, Pisma Wczesne, wyd. cyt., s. 248].
76 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 147.
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the manifested modifications (of the substance), and it is suggested in the
present optics that the fundamental kabbalistc ideas as God Ein Sof and di-
vine sephirot constitute the equivalents for them. Such correspondences are
presumed due to the fact that Ein Sof is “characterized” (as far as it can
be described, because Ein Sof is a product of the negative, apophatic the-
ology/philosophy) by the descriptions specific for the Spinozian substance and
its transcendental attributes, whereas the sephirot are the hypostases for the
qualities that are ascribed to the comprehensible potencies from Spinoza’s pan-
theism: namely the two manifested attributes – res extensa and res cogitans
– and the modi. What is more, the kabbalistic godhead is synonymous with
the nature – as it is done in Spinoza’s system. Since the substance and the
attributes with modifications, resp. Ein Sof and its sephirot, are ontologically
one (they are characterized by the ontic identity), and, moreover, these ca-
tegories – as a whole – set the entirety of the natural (= divine) entity, it is
a well-grounded tendency to define the two analysed systems as the pantheistic
monism, or monistic pantheism, which terms the present article uses.
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Wstęp

Filozofia i teologia są odmiennymi rodzajami ludzkiego dyskursu; różnią się
nie tyle przedmiotem co metodą dociekań. Filozofia pojawiła się w Grecji jako
kontestacja religijnego dogmatyzmu, jako rozumowa droga emancypacji, niemniej
chyba nigdy nie udało się filozofii uciec od religijnych inspiracji (poprzez te-
maty, mity), choć zdarzały się także inspiracje negatywne. Wynika to zapewne
ze wspólnego zakresu tych dwóch wielkich dziedzin aktywności ludzkiej. Jednak
o ile w pierwszych stuleciach istnienia filozofii udało się filozoficznej refleksji unie-
zależnić od paradygmatu religijnego (wyjaśniania problemów poprzez odwoływa-
nie się do „nadprzyrodzonego”), to już na przełomie starej i nowej ery teolo-
giczne schematy eksplanatywne zaczęły powracać do rozumowego dyskursu filo-
zoficznej mądrości. Ten proces ulegał gwałtownemu przyśpieszeniu, gdy dekom-
pozycja świata społecznego, politycznego i kulturowego osiągnęła poziom gene-
rujący lęk ludzi o własną teraźniejszość i przyszłość, gdy spokój i pocieszenie,
jakie może dać filozofia, okazywały się niewystarczające; w ten sposób do łask
powróciła religia, jako dostarczycielka nadziei i siły przetrwania, co ze szcze-
gólną mocą ujawniało się w świecie śródziemnomorskim w pierwszych stuleciach
naszej ery1.
Przyglądając się skomplikowanej historii relacji między filozofią a religią (teo-

logią), można zauważyć, że wiele argumentacji teologicznych wczesnego chrześci-

1 Zob. I. Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993, s. 19–20.
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jaństwa inspirowanych było bardziej grecką filozofią niż tradycją testamentową,
tak iż można mówić o hellenizacji ewangelii2. Systemy filozoficzne epoki helle-
nistycznej pociągały chrześcijańskich teologów nie tylko z racji ich kunsztownej
formy, ale także z powodów misyjnych, wszak nowa religia aspirowała do przeko-
nania pogańskiego audytorium, zaznajomionego z filozofią. Fundament chrześci-
jaństwa wyznaczony został oczywiście przez naukę Jezusa, a chrześcijański świato-
pogląd przez kategorie czysto religijne. Jednak fakt ten nie wykluczał potrzeby
wyjaśnienia wizji Jezusa i jej pojęciowego doprecyzowania, szczególnie że pierwsze
środowiska chrześcijańskie nie cieszyły się pozytywną oceną intelektualną wśród
ówczesnych elit. Chrześcijaństwo stopniowo podbijało świat swymi ideami, ale
jednocześnie wchłaniało idee innych obszarów religijnych i (przede wszystkim)
filozoficznej kultury hellenizmu3.
Z drugiej zaś strony, w czasie gdy chrześcijaństwo nabierało rozpędu, grecka,

czy raczej już hellenistyczna filozofia podlegała procesom ponownego „ureligij-
niania”. Można to uznać za paradoksalny zwrot historyczny, albowiem za począ-
tek filozofii uznać trzeba swoisty akt kontestacji naturalnego (ludzkiego) rozumu
wobec wierzeń religijnych, moment zanegowania przekonań niemających racjo-
nalnego uzasadnienia, odrzucenia tego wszystkiego, co nie wytrzymuje próby ro-
zumowego sprawdzenia. Jednakże ten inicjacyjny akt buntu nigdy w pełni nie
doprowadził do zerwania ze spuścizną przekonań religijnych. Wierzenia religijne,
i pytania religijne (mające starszy rodowód od pytań nowej nauki filozoficznej),
zawsze stanowiły dla filozofii nieusuwalne tło. Religia nigdy nie przestała dostar-
czać filozofii mitów, alegorii, metafor, nawet w okresie największej niezależności
filozofii od religii, czyli od Talesa do Arystotelesa. Na tym polegał ten paradoks
historyczny: greckie idee zrodzone z wolności myślenia i odkrycia suwerenności
rozumu stopniowo ulegały przeobrażeniom i wracały niejako do swoich początko-
wych mitologizujących kontekstualizacji. Pojawienie się chrześcijaństwa tendencje
te przyśpieszyło, ale grunt pod ponowną teologizację filozofii był przygotowany
już wcześniej.

2 Zob. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski,
Warszawa 1987, s. 9. Były też wśród Ojców Kościoła rzecz jasna reakcje wobec filozofii wrogie
czy nienawistne; zob. E. Gilson, Chrystianizm a filozofia, przeł. A. Więckowski, Warszawa 1988,
s. 8.
3 Polemiki Pawła z Żydami, do których kierował nauki Chrystusa, prowadzone były w języku
greckim, co świadczy o tym, że w owym czasie większość Żydów uległa w znacznym stopniu
hellenizacji. Co więcej, obydwie strony cytowały Stary Testament nie z hebrajskiego oryginału,
ale z Septuaginty, przekładu greckiego. Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka pa-
ideia, przeł. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997, s. 28. Nawet jedno z istotniejszych pojęć w chrze-
ścijaństwie pochodzi z filozofii, a dokładnie od Platona. Termin «nawrócenie» oznacza bowiem
zmianę sposobu życia. Por. P. Hadot, Konwersja, w: tenże, Filozofia jako ćwiczenie duchowe,
przeł. P. Domański, Warszawa 2003.
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Niniejszy tekst jest próbą ukazania dyskretnego wpływu religii na myślenie
filozoficzne antycznych filozofów, którzy deklarowali konieczność autonomii przy-
rodzonego rozumu. Czy im się to udało? Artykuł poniższy nie pretenduje do
rangi odpowiedzi ostatecznej, stara się być zaledwie sugestią istnienia pewnych
wątpliwości, czy suwerenny, niezależny, samodzielny umysł filozoficzny ustrzegł się
założeń płynących ze strony, która miała być przezwyciężona. A tym przedmio-
tem generującym wątpliwości i komplikacje jest ciało, „obiekt” będący w takim
samym stopniu elementem rozważań filozoficznych jak teologicznych.

Problem ciała w filozofii greckiej

W starożytnej Grecji szeroko rozpowszechniony był kult Dionizosa, wokół
którego krystalizował się m.in. ruch orficki, chociaż w zmodyfikowanej wersji: dio-
nizyjska orgia, upojenie i erotyzm, jako główne składniki kultu, zostały zwrócone
na przeżycie sacrum, czystość sumienia oraz ascezę. Ruch orficki oddziaływał na
pitagorejczyków, później na Platona, a za ich pośrednictwem miał swój udział
w kształtowaniu się teologii chrześcijańskiej4.
Jednej dominującej tendencji w filozofii rzecz jasna nie było. W czasie trwa-

nia filozofii starożytnej mamy do czynienia z różnymi okresami i zmieniającymi
się tematami wiodącymi. Wśród tych, którzy się nią zajmowali byli myśliciele na-
ukowi i tacy, którym bliżej było do myślenia o świecie w kategoriach religijnych.
W kontekście problematyki cielesności oraz wpływu filozofii greckiej na myśl wcze-
snego chrześcijaństwa w zakresie sposobów przedstawiania kwestii ciała, to my-
śliciele o inklinacjach religijnych odgrywali największą rolę. Sposób rozumienia
ciała i cielesności przez filozofów starożytnych, mimo iż nie był jednolity, bo-
wiem istniały dwa równoległe i zarazem przeciwstawne nurty5, znacząco wpłynął
na wczesnochrześcijańską perspektywę rozumienia relacji człowieka do jego ciała.
Jednym z przekonań niniejszego tekstu jest to, że podejrzliwe traktowanie ciała
nie wyrasta bezpośrednio z nauk Jezusa, ale jest związane z dziedzictwem orficko-
-pitagorejsko-platońskim, że mianowicie ciało i pragnienia cielesne powinny być
bezdyskusyjnie powściągnięte i całkowicie podporządkowane duszy.
Wpływ filozofii starożytnej nie ogranicza się tylko do pojęć, form i sposobów

prowadzenia argumentacji, i nie dotyczył wyłącznie języka, w którym chrześcijanie

4 Zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, przeł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka,
Warszawa 2000, s. 30–33.
5 Nurt deprecjonujący ciało (orfizm, pitagoreizm, Platon) współistniał z innym – ukazującym
cielesność jako równorzędne „narzędzie” człowieka na drodze życia; można w nim wymienić
Demokryta, Epikura, ale także Arystotelesa, z jego umiarkowanym dualizmem.
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objaśniali swoją religię. Głównym źródłem chrześcijaństwa jest oczywiście Stary
i Nowy Testament. Problematyka cielesności ukazuje jednak, że to filozofia sta-
rożytnych Greków ukierunkowała myślenie pierwszych chrześcijan w kwestii ciała
i przekazała im swoje modele i schematy interpretacyjne. Zazwyczaj religiom mo-
noteistycznym przypisuje się skłonność do pogardliwego stosunku do ciała, jego
deprecjację. Wbrew temu przekonaniu okazuje się jednak, że surowe i opresyjne
postawy wobec ludzkiego ciała i w efekcie jego płciowości, utrzymujące się przez
wieki i nadal aktualne w nauce Kościoła katolickiego, są głęboko zakorzenione
w greckiej filozofii i tak naprawdę chrześcijaństwo było jedynie kontynuacją tej
tradycji. To nie chrześcijaństwo, lecz starożytne nurty filozofii greckiej w swej hie-
rarchii wartości duszę umieściły ponad ciałem i przyznały jej odmienny status
ontyczny, umniejszając tym samym znaczenie cielesności.
Pogląd, że ciało jest więzieniem duszy, przyczyną upadku człowieka i jego

grzeszności po raz pierwszy pojawia się w orfizmie. Wpływ kultu Dionizosa, któ-
rego wyznawcami i krzewicielami byli orficy, na filozofię był ogromny. Z tego mię-
dzy innymi względu, że przedstawiał zupełnie nowy sposób postrzegania stosunku
człowieka do świata. Zjawisko uniesienia i ekstazy, jakie towarzyszyło przyswaja-
niu dionizyjskiej nauki i misteriom związanym z tym kultem, zrodziło myśl, że
dusza jest czymś więcej niż tylko nieuchwytnym odbiciem osoby i że tylko poza
ciałem dusza może ukazać swą prawdziwą naturę i moc, w niczym niezapośredni-
czoną6. Dusza utożsamiana była z mocą, z jej niezniszczalnością i tym różniła
się od ciała7. Orfizm8, którego założycielem miał być żyjący w XIII w. p.n.e.
mityczny poeta tracki Orfeusz, głosił bardziej wewnętrzny i duchowy typ życia,
w przeciwieństwie do życia, którego obraz przedstawiał Homer: życia ucieleśnio-
nego przez pięknych, silnych i sławnych bohaterów, będących wzorem do naślado-
wania. Nowość orfizmu polegała także na tym, że po raz pierwszy zaczęto mówić
o obecności w człowieku czegoś boskiego, co nie jest śmiertelne, co pochodzi od
bóstw, a zamieszkuje w ciele, choć natury cielesnej nie ma9. Orfizm wprowadza
koncepcję boskości duszy, a tym samym dualistyczną koncepcję człowieka, która

6 Zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, wyd. cyt., s. 42.
7 Zob. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994, t. II,
s. 127–131.
8 Nie ma pewności, co do początków tego ruchu, to znaczy skąd dokładnie wziął swój początek
i w jaki sposób rozprzestrzenił się tak mocno w Grecji. Często podaje się Egipt jako zarzewie
tego ruchu, lecz jest to mało prawdopodobne, między innymi dlatego, że Egipcjanie wykazy-
wali szczególną troskę o ciało (różnorodność środków i sposób pielęgnacji ciała, balsamowanie).
A to wyraźnie stoi w opozycji do doktryny orfickiej, gardzącej ciałem jako więzieniem duszy.
A dodatkowo w żadnym zachowanym dokumencie egipskim badacze nie odkryli śladów doktryn
orfickich. Zob. tamże, s. 121–123.
9 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2005, t. I, s. 451.
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nieśmiertelną duszę przeciwstawia śmiertelnemu ciału. Przy czym dusza jest tym,
co naprawdę ważne10.
Z nauki orfików wynika, że ciało jest więzieniem duszy, miejscem, w którym

dusza odbywa pokutę za wcześniejsze przewinienia. Dusza, aby była wolna, musi
wyzwolić się z ciała11. Konsekwencją tej koncepcji było przekonanie, że każdego
człowieka czeka nagroda albo kara w zależności od tego, jakie prowadził życie.
W tym miejscu wyraźnie widać podobieństwo z późniejszą chrześcijańską nauką
o dwoistości statusu ontycznego człowieka jako istoty złożonej z duszy i ciała oraz
założenie o skażeniu człowieka grzechem i zbawieniu duszy po śmierci. Dualizm
chrześcijański, podobnie jak orficki, wynika z założenia wyższości duszy nad cia-
łem, jej wyjątkowości i boskości prawie.
Podstawowe idee orfizmu oddziaływały na doktryny filozoficzne, jak i na póź-

niejsze systemy wierzeń religijnych. Szczególnie mocno wizję orficką przyswoił
sobie w VI w. p.n.e. pitagoreizm. Pitagorejczycy wyróżniali się aktywnością filo-
zoficzną o charakterze sakralnym. Przejęli z orfizmu skłonności do organizowania
i uczestniczenia w tajnych misteriach, dostępnych wyłącznie dla wtajemniczonych,
umożliwiających nawiązanie kontaktu z bóstwem. I choć Pitagoras zreformował
nieco orfizm, albowiem orficy czcili Dionizosa, a pitagorejczycy Apollina, opiekuna
rozumu i nauki, niemniej przejął główne założenia dotyczące ascetyczności i dy-
chotomicznej natury człowieka. Pitagoras szczególną uwagę kierował na potrzeby
duszy, na jej przyszłe wyzwolenie i czystość utrzymywaną za pomocą ascezy oraz
pracy naukowej. Pitagorejczycy podkreślali niezależność duszy od ciała, jej nie-
śmiertelność i doskonalszy status bytowy. Dusza ma naturę boską i wieczną, ciało
zaś jest śmiertelne i zniszczalne, a tym samym duszę ogranicza i więzi. Złączenie
dwóch przeciwnych sobie natur jest karą za jakąś pierwotną zbrodnię, którą dusza
popełniła i jednocześnie jest też ekwiwalentem tego czynu. Dzięki uczestnictwu
w tajemnych misteriach można przyspieszyć proces następnych wcieleń odpoku-
towujących pierwotne grzechy i szybciej uwolnić duszę z więzów ciała i cyklu re-
inkarnacji. Życie ascetyczne, będące przejawem negacji ciała, oraz życie pobożne
i sprawiedliwe, skupione na pielęgnowaniu tradycji mistycznych i misteryjnych,

10 W Kratylosie wyraźnie Platon wymienia orfików i im przypisuje naukę o ciele jako miejscu
pokuty za pierwotną winę duszy. Zob. Platon, Kratylos, 400c, przeł. W. Stefański, Wrocław
1990.
11 Wyzwolenie duszy z ciała nie było wedle orfików aktem jednorazowym, lecz dokonywało
się stopniowo, po kolejnych wcieleniach duszy. Dopiero po ostatnim wcieleniu dusza uwalniała
się od ciała. Wcześniej musiała nastąpić sprawiedliwa ocena czynów i wyrównanie krzywd. Za
dobre i szlachetne życie czekała nagroda, za złe kara. Zatem dzięki ciału, mimo iż było więzie-
niem, dusza mogła stopniowo się oczyszczać, poprzez coraz mniej grzeszne wcielenia, ascetyczne
oczyszczanie. Zob. J. Kosiewicz, Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, Warszawa
1998, s. 29.
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przynieść ma w końcu wybawienie i ulgę cierpiącej w ciele duszy12. Przeznacze-
niem człowieka jest życie dla duszy, a nie dla ciała. Jeżeli człowiek chce poznać
prawdę i w niej żyć, musi zanegować ciało jako element stojący na przeszkodzie
do prawdziwego poznania i zbawienia, ponownego połączenia z tym, co boskie,
wieczne i piękne13.
Platon, na którego oddziaływał pitagoreizm14, był kolejnym filozofem, któ-

rego ujęła wizja doskonałej duszy uwięzionej w niedoskonałym ciele. W niektórych
dialogach określa on system wartości, zgodnie z którym należy odrzucić ciało i cie-
lesność i całą swoją energię przeznaczyć na rzecz troski o duszę, ponieważ jedy-
nie ona może doprowadzić człowieka do osiągnięcia najwyższego dobra. Wszyst-
kie przyjemności związane z ciałem należy ostatecznie porzucić. Cel, jakim jest
prawda i dobro, nie ma nic wspólnego z ciałem i cielesnością15. Aby wejść na
drogę prowadzącą do tego celu, należy ciało zanegować. Człowiek żyje w dwóch
wymiarach, w rzeczywistości widzialnej, zmiennej, postrzegalnej zmysłami oraz
w rzeczywistości niewidzialnej, trwałej, poznawanej umysłem. Co prawda trwanie
jednostki w świecie widzialnym możliwe jest jedynie poprzez ciało, niemniej czas
cielesnego egzystowania w świecie służy wyłącznie dobremu i właściwemu przygo-
towaniu się na śmierć (Gorgiasz 523a, Fedon 64e.), a nie doczesnym przyjemno-
ściom. A zatem ciało należy do porządku ludzkiego, śmiertelnego, bezmyślnego,
empirycznego – a przez to nietrwałego (Fedon, 78a–80b); wyraźnie jest czymś
gorszym. Życie według ciała oznacza życie, którego nieuchronnym kresem jest
i będzie śmierć. Życie dla duszy zaś oznacza egzystowanie w perspektywie wiecz-
ności, czystości i prawdy. Jedyną rolą ciała jest służyć i podlegać duszy, a duszy
przeznaczeniem jest panowanie i władanie. Jeśli więc dusze są przesadnie zwią-
zane z ciałem, namiętnościami, pragnieniami, żądzami i rozkoszą, w chwili śmierci
nie będą w stanie uwolnić się od tego, co cielesne (Fedon, 81c–82c)16. Tylko ten,
kto żyć będzie sprawiedliwie, dbając o cnotę, nie o ciało, wyzwoli się z więzie-
nia tego świata i powróci do «pierwszego i najlepszego stanu»17, do «swojej

12 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, wyd. cyt., t. I, s. 119–121.
13 O ile orficy i pitagorejczycy dzielili przekonanie o wyższości duszy i jej celu, w postaci ponow-
nego złączenia się z tym, co boskie, różnili się co do sposobu uzyskania tego wybawienia. Według
orfizmu oczyszczenie przynosi uczestnictwo w obchodach i świętych misteriach. Pitagorejczycy
natomiast wyznawali wiarę w cudotwórczą moc nauki, która była dla nich najwznioślejszym
misterium. Nauka nie była dla nich celem samym w sobie, ale środkiem do zbawienia. Tym też
tłumaczy się anonimowość pitagorejskich tekstów.
14 Zob. Arystoteles, Metafizyka, 987b, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, s. 21–23.
15 Zob. Platon, Obrona Sokratesa, 29e, przeł. W. Witwicki, w: tenże, Eutyfron, Obrona Sokra-
tesa, Kriton, Warszawa 1958.
16 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2005, t. II, s. 233.
17 Platon, Timajos, 42d, przeł. P. Siwek, w: tenże, Timajos, Kritias albo Atlantyk, Warszawa
1986, s. 52.
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gwiazdy»18. Kto jednak w życiu dopuścił się przewinień i nieprawości i żył re-
alizując wszelkie pragnienia zmysłowe, po śmierci nie zazna spokoju, lecz wejdzie
w kolejne wcielenia. I będzie się zmieniał odpowiednio do zepsucia, aż dusza od-
kupi swoje winy i zostanie sprawiedliwie osądzona19. Platon odrzuca cielesność
wskutek przyjęcia tezy o nieśmiertelnej duszy, która po śmierci ciała może otrzy-
mać prawdziwe życie w transcendentnym wymiarze eschatonu. W teologii wcze-
snego chrześcijaństwa bardzo wyraźnie ujawnią się na nowo te nauki w pismach
Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa i św. Augustyna.
Myśl platońska20, odwzorowująca model duchowości orfików i pitagorejczy-

ków, określających ciało jako więzienie, przedstawia życie w cielesnej formie jako
pokutę. Jednak refleksja Platona nie jest tak spójna i jednolita, jak jej orficko-pita-
gorejska inspiracja. Z jednej bowiem strony Platon deprecjonuje ciało i podkreśla
nietrwałość i podrzędność materii w stosunku do wiecznych idei, z drugiej zaś
pisze o ludzkiej cielesności jako elemencie, nad którym równie mocno trzeba pra-
cować co nad duszą, w ramach paidei i idei καlόc κάγαθόc; dbanie o sprawność
fizyczną i piękne ciało jest tak samo ważne jak pielęgnowanie duszy i szlachetne
życie (Gorgiasz 482c, 492d, 492e). Zatem raz odnosi się do ciała jak do źródła
wszelkiego zła i nieszczęścia, zgodnie z tradycją orfizmu i pitagoreizmu, a raz
głosi akceptację miłości erotycznej i Erosa, wbrew naukom poprzedników21. Stąd
też trudności w jednoznacznym określeniu stanowiska Platona22. Pomimo tych
niezgodności i zmienności w sposobie interpretowania ludzkiej cielesności, nigdy
jednak negatywna koncepcja ciała nie znika całkowicie (w ostatnich dziełach Pla-
tona jedynie ulega złagodzeniu). Nienaruszona pozostaje także zasada nadawania
sensu życiu doczesnemu przez akty poznania idei. Pozostaje też faktem, że Platon
był jednym z tych filozofów, którzy znacząco wpłynęli na negatywne postrzeganie
ciała we wczesnym chrześcijaństwie.

18 Tamże, 42b-d.
19 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, wyd. cyt, t. II, s. 230–231.
20 Model duchowości, który wyłania się z wczesnych pism Platona, nie był reprezentatywny dla
całej filozofii starożytnej. Powróci on jednak w filozofii neoplatońskiej. Do tego czasu rozwijane
będą teorie traktujące cielesność jako integralny składnik rzeczywistości; tak będzie w umiarko-
wanym dualizmie Arystotelesa, w eudajmonologii epikurejskiej, a nade wszystko w materializmie
stoickim. Jednak wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa pogarda dla ciała nabiera coraz więk-
szego znaczenia.
21 Co prawda w Platońskiej Uczcie najwyższym szczeblem miłości pozostaje poznanie Piękna
(mowa Sokratesa), ale w wystąpieniach Pauzaniasza i Arystofanesa znajdujemy akceptację mi-
łości erotycznej.
22 Więcej na temat problematyczności kwestii jedności nauk Platona: Zob. G. Reale, Historia
filozofii starożytnej, wyd. cyt., t. II, s. 55–69.



54 JOLANTA SAWICKA

Neopitagoreizm i hellenizm

Platon nawiązywał do pitagoreizmu. Po kilkuset latach sytuacja się odwró-
ciła. W ramach powrotu refleksji filozoficznej do mistycyzmu, do kontekstów re-
ligijnych i ponownego przemyślenia dawnych stanowisk, poplatońskie generacje
pitagorejczyków powróciły do Platona. Konsekwencją tego było powstanie neo-
pitagoreizmu23. Właśnie neopitagoreizm miał niebagatelny udział w przekazaniu
pierwszym chrześcijanom starożytnej perspektywy deprecjonującej ciało. W ru-
chu tym na nowo odrodziła się filozofia Platona, która wcześniej na jakiś czas
została usunięta w cień, robiąc miejsce wielkiemu systemowi Arystotelesa i dok-
trynom eudajmonologicznym. Neopitagoreizm wszechświat postrzegał jako od-
bicie wiecznych idei, a człowieka jako mikrokosmos. Byt ludzki łączy w sobie
wszystkie elementy i siły wszechświata. Dusza ludzka, podobnie jak u Platona,
zawiera w sobie element boski; jest niezależna i nieśmiertelna. Nie jest z tego
świata i do tego świata nie należy. Co więcej, jest liczbą i tym samym warunkiem
i podstawą harmonii w strukturze ontycznej człowieka, jako że w pitagoreizmie
zasadą wszystkiego jest liczba właśnie24.
Dusza jako że nie należy do porządku zmysłowego umożliwia osiągnięcie zba-

wienia i dotarcia do Boga; jest w stanie poznawać ponad-zmysłowo. Ludzkość
popadła w niewolę ciała przez grzech pierwszego człowieka i tym samym utra-
ciła swoją autentyczność. Z powodu upadku w cielesność i grzeszność nieustan-
nie żyjemy w nędzy. Ciało poniża i hańbi, niszczy godność jednostki, więzi to,
co w człowieku najpiękniejsze, czyli duszę; ciało nie stanowi istoty człowieka, za-
tem zajmowanie się zewnętrznością, czyli wyglądem, wiekiem, stanem zdrowia
jest czymś zupełnie zbędnym25. Ciało – źródło zła, jest wrogiem duszy i dlatego
należy je potępić. Odrzucając cielesność odrzucamy życie podług namiętności,
które są obce ludzkiej duszy26; ciało jest złym przewodnikiem, albowiem prowa-
dzi w świat grzeszny i zgubny27. Co więcej, ciała podlegają nieustannej zmianie

23 Neopitagoreizm był renesansem myśli pitagorejskiej i platońskiej w I w. p.n.e., trwającym do
II w. n.e. Z ruchem tym należy łączyć takie postaci jak Moderatos z Gades, Nikomachos z Gerazy,
Numenios z Apamei. Ten ostatni odegrał szczególną rolę. Dzięki niemu neopitagoreizm osiąga
swój rozkwit i tworzone są podstawy neoplatonizmu. W wielu miejscach bowiem zachodzą zbież-
ności między myślą jego i Plotyna. Neopitagoreizm ponownie odkrył i uznał wyższość tego, co
niecielesne i niematerialne. Odzyskał to, co zostało zapomniane w czasie dominacji immanentnej
i materialistycznej wizji świata, życia i człowieka, czyli w III i II wieku p.n.e., w tzw. okresie
etycznym. Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1999, t. IV,
s. 381–384 i 434–437.
24 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, wyd. cyt., t. I, s. 109–117.
25 To samo następnie będzie głosić Orygenes.
26 Zob J. Kosiewicz, Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, wyd. cyt., s. 33–34.
27 Neopitagoreizm przenikał się wówczas z gnozą. Z tego też powodu często interpretowany
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i nie są samodzielne; aby przetrwać potrzebują innych ciał. Prawdziwym bytem
zaś jest to, co wieczne, trwałe i niecielesne. Celem człowieka jest więc oderwanie
się od zmysłowości i doprowadzenie duszy do połączenia z tym, co boskie28.
Neopitagoreizm w kontekście niniejszych rozważań o cielesności jest o tyle

ważny, że ponownie usytuował on na pierwszym planie kulturowym przekona-
nie o wyższości tego, co duchowe, a co w czasie dominacji doktryn o orientacji
eudajmonologicznej (w III i II wieku p.n.e.) zostało zepchnięte na plan drugi.
Także dlatego, że stanowił etap w procesie przekazywania filozofii greckiej chrze-
ścijaństwu, stworzył bowiem fundament, z którego następnie wyrosła refleksja
Plotyna i ruch neoplatoński, bez których nie sposób mówić o wczesnej teologii
chrześcijańskiej.

Plotyn i dwuznaczności ciała

Plotyn, ostatni z wielkich filozofów starożytności, twórca neoplatonizmu, żył
w trudnym okresie historii Rzymu, trawionym wówczas przez wojny i zarazy.
I mimo iż czas ten był wypełniony grozą i niepewnością, chorobą i strachem,
to w pismach Plotyna nie ma na ten temat ani słowa. Plotyn odwrócił wzrok od
nędzy świata doczesnego i oddał się kontemplacji wiecznego świata dobra i piękna.
W swoim systemie zasadą wszystkiego uczynił substancję prostą, niepodzielną,
nieokreśloną, niepojętą, doskonałą i nieskończoną, którą nazwał Jednią29. Jednia
emanuje z siebie hierarchicznie kolejne hipostazy, czyli formy bytu30. Różnorodne
postacie bytu są etapami jednego i tego samego procesu; wszystkie rzeczy mają
to samo pochodzenie. Jednia jest niczym światło i jakość tych emanacji zależy
od tego, jak blisko tego światła się znajdują. Im dalej światło rzuca promienie,
tym ich blask jest słabszy (i słabszy związek z praźródłem). Emanacja podlega
porządkowi zmniejszającej się doskonałości31.

jest jako kierunek gnostycki. Z kolei gnozę przenikał manicheizm, zawierający w sobie wiele
elementów, które można znaleźć we wczesnym chrześcijaństwie (manicheizm także oddziałał
na kształt chrześcijaństwa i sposób postrzegania ciała). Manicheizm nie zajmuje się kwestią
poznania, gdyż jest ona prawie nieistotna, z tej racji, że jedynym źródłem wszelkiej prawdy
jest objawiona przez Maniego tajemnica, ukrywana przed ludźmi przez pokolenia. Pesymizm
antropologii manichejskiej odzwierciedla się w wyjaśnieniu pochodzenia człowieka, który miał
być tworem ciemnej mocy demona, uformowanego z występku i rozkoszy. Zob. J. Kosiewicz,
dz. cyt., s. 35. Zob. także G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, Warszawa 1988, s. 39–40.
28 G. Reale, Historia filozofii starożytnej wyd. cyt., t. IV, s. 402–406.
29 Zob. Plotyn, Enneady, V 3, 13, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1957. Terminy określające
Plotyńskie praźródło to również Jedno, Absolut, Początek.
30 Zob. tamże, VI, 9, 1.
31 Zob tamże, IV, 3, 17.
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Pierwszą hipostazą jest Umysł, kolejną Dusza, ostatnią – wpadającą już
w cień mroku – jest Materia. Wraz z nią rozciąga się świat cielesny i zmysłowy,
niedoskonały i zmienny, któremu przysługuje zaledwie byt gignetyczny, nie zaś
ontyczny. Człowiek ze swej istoty nie należy do świata zmysłowego. Nie rodzi się
wraz z powstaniem rzeczywistości zmysłowej, lecz istnieje przed nią, w sferze du-
chowej, w świecie Umysłu. „Zaprawdę – pisze Plotyn – jeszcze przed nastaniem
tych naszych narodzin istnieliśmy «tam», jedni jako ludzie, a niektórzy nawet
jako bogowie, dusze czyste i umysł zespolony z wszechsubstancją, części umysło-
wego świata, nie oddzielone i nie odcięte, lecz istotnie przynależne do całości”32.
I mimo iż nie jest do końca jasne, dlaczego dusza ludzka przebywając w jedności
z wszechsubstancją wchodzi w ciało, to zazwyczaj jest to tłumaczone winą, jaką
popełniła, a za którą karą jest uwięzienie w ciele. Giovanni Reale pisze o dwóch ro-
dzajach winy. Pierwszy rodzaj jest spowodowany „chęcią należenia do siebie” lub
„wycofaniem się w indywidualność”. Drugi dotyczy duszy, która weszła w ciało
i przesadnie się troszczyła o nie i wszystko, co z nim się wiąże, oddalając się tym
samym od własnego źródła i zapominając o sobie samej33 jako należącej do innego
porządku.
Ze względu na dbałość o rzeczy zewnętrzne, a przez to śmiałość i pychę,

człowiek oddzielił się od Jedni i poniżył przybierając ciało. Sens takiego in-
terpretowania cielesności jest oczywiście negatywny. Stąd i u Plotyna okazuje
się, że ciało zrodziło się z grzechu i jest karą za złe czyny. Plotyn, tak jak
i cała tradycja orficko-pitagorejsko-platońska, stwierdza, że Dobro, będące ce-
lem człowieka, jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez oderwanie się od cielesno-
ści i materialności34. Jednak kwestię tę radykalizuje, bowiem twierdzi, że du-
sza ponownie może się zjednoczyć z Bogiem, porzucając ciało jeszcze za życia,
dzięki mistycznej kontemplacji, wyzwalającej od wszelkiej różnorodności i par-
tykularności. Ekstaza jest stanem nad-świadomości, w którym dusza widzi siebie
i jest kontemplacyjnym uczestniczeniem w istnieniu Jednego35, poza doczesnością
i zmysłowością.
Jednakże na tego wielkiego neoplatońskiego filozofa można spojrzeć inaczej,

to znaczy jako na takiego myśliciela, który głosząc prymat duchowości wobec

32 Tamże, VI, 4, 14, t. II, s. 500–501.
33 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. IV, s. 576–578.
34 Pomimo ważnego i głębokiego wpływu, jaki wywarła myśl Plotyńska na wczesne chrześci-
jaństwo, należy podkreślić fakt, iż Plotyn odrzucił naukę o zmartwychwstaniu ciała, ponieważ
oznaczało to dla niego materializację duszy. Odrzucił podstawowe twierdzenie chrześcijaństwa
o Bogu, który staje się ciałem i zamieszkuje między ludźmi, pozostając prawdziwym Bogiem
a nie człowiekiem. Zob. Enneady, III, 6, 6; Zob. także G. Reale, Historia filozofii starożytnej,
wyd. cyt. t. IV, s. 495 i 588.
35 Zob. Plotyn, Enneady, VI, 9, 11, wyd. cyt.
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materialności, bynajmniej ani nie pogardzał, ani nie potępiał warstwy cielesnej
kosmicznej rzeczywistości. W filozofii Plotyna problem cielesności powinien być
rozumiany w kontekście jego całościowej wizji rzeczywistości, w kontekście jego
monizmu Jedni. Wszystko, co jest składnikiem wielkiego systemu kosmicznego,
jest w istocie wytworem procesu, który wzbudza emanujący Absolut. W tym sen-
sie nawet najniższe szczeble bytu (materia) nie mogą być traktowane jako skutki
jakiegoś ontycznego kataklizmu, są bowiem cząstkami tej hierarchicznej całości,
którą zwieńcza niewypowiedziane Jedno-Absolut. Nie ulega też wątpliwości, że
ogólnie pojęta duchowość jest nieskończenie doskonalsza niż cielesność, jednak
pamiętać należy, że to nie są odrębne, oddzielone wzajemnie, antagonistycznie
sfery bytu, skoro objęte są klamrą monistycznego emanatyzmu. Są jednak różne,
także pod względem, by tak rzec, wartości bytowej, co implikuje wyzwania aksjolo-
giczne dla ludzkiego bytu. Właśnie w zakresie koncepcji człowieka widać wyraźnie
wszystkie niuanse refleksji Plotyna i ostatecznie praktyczno-egzystencjalną stronę
jego filozofii.
Byt ludzki poprzez swoje ciało należy do świata zmysłów. Jak każdy byt

składa się z duszy i ciała, przy czym ciało, poddane organizującemu wpływowi
duszy, nazywa Plotyn „zwierzęciem”, co pokazuje jego stosunek do tej kategorii
ontologicznej. W samej duszy Plotyn rozróżnia dwie warstwy: jaźń wyższą (to
dusza właściwa=dusza) i jaźń niższą (pochodzącą od jaźni wyższej czyli duszy),
która styka się z ciałem i wchodzi z nim w związki. Dusza ludzka (jaźń wyższa)
zwrócona jest do świata umysłu, ale też zasadniczo w nim właśnie przebywa, ma-
jąc otwarte swoje okna na ten wymiar wiecznej rzeczywistości, o ile oczywiście jest
świadoma swojego miejsca w kosmicznym porządku. Jaźń niższa to nasza bieżąca
„intelektualna przytomność”, świadomość codzienna, odpowiadająca za procesy
postrzegania i dyskursywnego myślenia; może ona tej wyższej warstwy (duszy) nie
uświadamiać sobie; lecz jeśli to czyni, jeśli jest świadoma, że istnieje nad nią jej
wyższa kondygnacja (dusza=jaźń wyższa), otwarta na świat umysłu i ostatecznie
na Absolut, tym skuteczniej będzie w stanie wznosić się sam człowiek tam, gdzie
czeka go wyzwolenie, i to jeszcze w trakcie doczesnego życia. Zatem jaźń musi
odnaleźć drogę do wiecznego świata umysłu, a prowadzi ona od koniecznego dla
wyzwolenia zakwestionowania owego zanurzenia w bieżącej codzienności, która
jest równoznaczna ze zwierzęcością36. Ze zmysłowego życia trzeba więc znaleźć
ucieczkę, jest ono przecież dla duszy rodzajem pułapki, choć to pułapka natu-
ralna, nieunikniona w świecie wiecznej emanacji. Jaźń musi (i chce, choć może
tego jeszcze nie wiedzieć) wznieść się na wyższe poziomy bytu, aby osiągnąć stan
wiecznego trwania, całkowitego ukojenia.

36 Zob. tamże, I, 1, 10.
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To jest Plotyńska droga wzwyż. Jaźń ludzka jest emanatem, pochodzi od
„światła” schodzącego w dół, w ramach ontycznego opromieniania, którego naj-
wyższym źródłem jest Absolut. Ale możliwa jest droga powrotna, o której mówią
Enneady, droga prowadząca do wyzwolenia się z determinacji cielesnych i do-
czesnych. Tu kryje się Plotyna osąd rzeczywistości zmysłowej i ciała. Cielesna
powłoka bytu ludzkiego jest nie tylko osnową dla duchowej duszy, ale jest także
przeszkodą (to nic że naturalną) dla duszy, która miłując szuka właściwego obiektu
miłości; a jest nim każdy wyższy szczebel bytu: dla jaźni ludzkiej najpierw dusza,
potem świat umysłu, uchwytywane w kontemplacji, a ostatecznie Jednia-Abso-
lut, dostępna w maksymalnie spotęgowanej intuicji, czyli w ekstazie, która jest
przekroczeniem wszelkich dostępnych jaźni ujęć intelektualnych, a w tym sensie
przypomina raczej mistyczne doznanie, a nie filozoficzne ujęcie37.
Z naszego punktu widzenia ważne jest to, że także u Plotyna świat zmysłów,

rzeczywistość cielesna, ciało ludzkie, jakkolwiek pozostające naturalnym elemen-
tem świata, są jednak przeszkodą dla prawdziwie chcącego wieczności bytu ludz-
kiego. Ciało nie jest złem, jak u gnostyków38, ale nie jest też dobrem, doskonałość
dobra zaczyna się bowiem wysoko nad zmysłowo-cielesnym zgiełkiem codzienno-
ści, na poziomie duszy właściwej, na który jaźń może dotrzeć pod warunkiem
wydźwignięcia się z okowów cielesności: a wtedy droga do świata umysłu i Abso-
lutu jest już otwarta. Jaźń musi zdystansować się od cielesności, wziąć ją niejako
w nawias, jeśli chce wzlecieć na wyżyny świata umysłowo-absolutnego. Właści-
wie we wszystkich bytach, cielesnych i niecielesnych, tkwi pragnienie powrotnego
wstąpienia na wyższy szczebel emanacyjnej drabiny bytowej. W przypadku bytu
ludzkiego spełnione muszą być pewne warunki: należy odwrócić się od material-
nego świata doczesności, powściągnąć uczucie podziwu dla ciała i udoskonalać
myślenie, które łączy się u Plotyna z moralnym kształtowaniem siebie w oparciu
o Platońską koncepcję cnót kardynalnych (mądrość, odwaga, opanowanie, spra-
wiedliwość). Dzięki temu osiąga się stan wyzwolenia, niezależności od ciała, który
Plotyn nazywa wielkodusznością (w sensie czynienia duszy wielką, doskonałą).
Można więc powiedzieć, że ta ogromna synteza metafizyczna wyłania u swego

kresu aspekt eudajmonologiczny: problem szczęścia. Spełnienie wiąże się z osią-
gnięciem umiejętności duchowego oglądania idei, świata umysłu, a w najinten-
sywniejszym stopniu kontemplacji (w ekstazie) – Absolutu. Jak pisze Plotyn,
za tę zdolność widzenia „warto oddać królestwa i godności całej ziemi i morza

37 Zob. tamże, V.3.17.
38 Myśl Plotyna jest w istocie optymistyczna w porównaniu do refleksji gnostyków: wybawienia
dostąpić może każdy, a nie tylko niektórzy, jak u gnostyków, pod warunkiem wszelako, że do-
konany zostanie wysiłek intelektualny, by zrozumieć, jaka jest metafizyczna konstrukcja świata,
i wolitywny – by zechcieć wyzbyć się „zwierzęcych” determinacji; zob. A. Krokiewicz,Wstęp do:
Plotyn, Enneady, wyd. cyt., s. LXXII.



CIAŁO JAKO PUŁAPKA NA DRODZE DO WYZWOLENIA... 59

i niebios”39. Toteż celem filozofii Plotyna jest ukazanie perspektywy ostatecznego
wyzwolenie się duszy ludzkiej z czasowo-przestrzennej niedoskonałości, z ogra-
niczeń dyskursywnej myśli i wzniesienia się duszy na poziom czystej, prawie mi-
stycznej, intuicji, która uszczęśliwia człowieka otwierając przed nim niematerialny
i wieczny świat Umysłu i Absolutu. Ale bynajmniej nie jest to działanie wbrew na-
turze; przeciwnie – to spełnienie najgłębszego pragnienia, które wszczepione jest
człowiekowi przez Naturę Świata (naturalna jest emanacyjna droga w dół, jak
i kontemplatywna droga wzwyż). Jednak skuteczność owego wzlotu duchowego
zależy od siły woli ludzkiego bytu, zatem szczęście rozumiane jako wyzwolenie
się od ciała jest związane wyłącznie z ludzkim wysiłkiem, a nie bożą łaską bądź
zrządzeniem Losu. W konsekwencji wyzwolenie nie musi oznaczać jakiegokolwiek
contemptus mundi, ucieczki od życia, ponieważ człowiek „wyzwolony” żyje dalej
w ziemskiej przestrzeni i czasie, pośród bliskich, pośród nieprzyjaciół, przechadza-
jąc się tymi traktami i pasażami, po których chodzą „nieoświeceni”; tyle tylko,
że ten, kto potrafi oglądać same idee, jest etycznie odmieniony, dzięki pięknu
świata umysłu40.

Wczesne chrześcijaństwo i św. Paweł

Neoplatonizm był ostatnią doktryną starożytnej filozofii greckiej, co nie ozna-
cza, że wraz ze śmiercią Plotyna zniknął on ze sceny kulturowej. Jego zasad-
nicze idee oddziaływały bardzo długo; można je odnaleźć nawet w nowożytno-
ści, nie pomijając rzecz jasna wpływów na filozofię średniowieczną. Neoplato-
nizm inspirował pod wieloma względami, jednych nauką o Bogu, drugich po-

39 Plotyn, Enneady, I, 6, 7, wyd. cyt., t. I, s. 112.
40 Raz jeszcze warto wskazać różnicę między gnostykami a Plotynem. U gnostyków zło i dobro
są równe sobie pod względem bytowym. Co więcej, w świecie cielesnym, który powstał wskutek
jakiegoś dawnego kataklizmu wywołanego przez dusze ludzkie, właśnie bytowe zło zdominowuje
bytowe dobro; wobec tego cały cielesny i zmysłowy świat jest przeniknięty niegodziwością, nie-
prawością, niesprawiedliwością. Jedyną nadzieją na zwycięstwo dobra jest zniszczenie cielesnego
świata, żaden kompromis nie jest bowiem możliwy; zob. H. Masson, Słownik herezji w Kościele
katolickim, przeł. B. Sęk, Katowice 1993, s. 128–134. Taką wizję Plotyn odrzucał. Zło nie jest
równorzędne z dobrem, zło jest osłabieniem bytu i dobra, które bledną wraz z kolejnymi ak-
tami emanującego Absolutu; zło jest kresem emanacji, pozostaje jednak jej wytworem, choć
ontycznie najsłabszym ze wszystkich emanatów. Tym kresem, najniższym szczeblem procesu
emanacyjnego, jest materia. Nie jest więc ona jakąś demoniczną pułapką, nie jest zła w zna-
czeniu gnostyków; jest ona po prostu pozbawiona takiej wielkości „światła”, jaka przysługuje
odpowiednio i stopniowalnie wyższym szczeblom emanacyjnej hierarchii, ale nie jest pozbawiona
go całkowicie; toteż materialny świat, choć niedoskonały, jest do pewnego stopnia piękny, na tyle,
na ile piękny może być świat materialnego cienia; zob. Plotyn, Enneady, I, 6, 1–2. Zob. także
R. C. Solomon, K. Higgins, Krótka historia filozofii, przeł. N. Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997,
s. 149.
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glądami na temat duszy i ciała. W przypadku chrześcijaństwa oddziaływanie
neoplatonizmu można by ujawnić w każdym z wymienionych zakresów. Zarówno
nauki o Bogu (Jednia), jak i o duszy, odzwierciedliły się w refleksji Ojców Ko-
ścioła. Ale nie obyło się także bez wrogiej i krytycznej wobec niej postawy ze
strony wielu duchownych i niektórych teologów. Jednak z chwilą zrodzenia się po-
trzeby usystematyzowania i uzasadnienia wierzeń korzystano z niej – o czym była
mowa we wstępie – uzgadniając filozoficzne konstrukcje z interpretacją objawie-
nia. Ale mimo to wraz z ekspansją chrześcijaństwa filozofia traci swoją dotych-
czasową rangę wiedzy niezależnej i samowystarczalnej, której twierdzenia mają
podstawę i uzasadnienie racjonalne. Zaczyna pełnić funkcję narzędzia w służbie
religii (teologii)41.
W pierwszych trzech wiekach swego istnienia chrześcijaństwo intensywniej

niż kiedykolwiek później szukało inspiracji w filozofii starożytnej. Przede wszyst-
kim dlatego, że antyczny intelektualizm wytworzył cały szereg pojęć służących
abstrakcyjnemu analizowaniu natury Boga, człowieka i świata. Chęć dokładnego
opisania i przeanalizowania tajemnicy Chrystusa spowodowała, że wśród wcze-
snochrześcijańskich teologów, między innymi Klemensa, Orygenesa, Grzegorza
z Nyssy i Augustyna, nie ustawały poszukiwania nowych metod i rozwiązań dok-
trynalnych. Przyczyną obecności filozofii starożytnej w teologii wczesnego chrze-
ścijaństwa jest także to, jak trafnie zauważa Ewa Wipszycka, że pierwsi teolo-
dzy wywodzili się z kręgów elity miejskiej, a zatem ze środowiska wykształco-
nego w zakresie antycznej filozofii, literatury, sztuki i nauki. Nie tylko nie byli
w stanie odrzucić i zapomnieć tego, czego się nauczyli, ale też nie znali innej
nauki i sposobu rozumowania. Kultura, w której wyrośli, determinowała pyta-
nia i sposoby dowodzenia racji. Pisali więc o Bogu i człowieku w sposób fi-
lozoficzny, chociaż utrzymywali się w ramach wykładni biblijnej42. Co więcej,
wczesne pisma chrześcijańskie kierowane były przede wszystkim do wyznaw-
ców Jezusa oraz tych pogańskich czytelników, którzy chcieli poznać lub przy-
jąć nową religię. Spowodowało to konieczność znalezienia wspólnej płaszczyzny
porozumienia dla wierzących i niewierzących. Stosowano więc argumenty filo-
zoficzne w obronie chrześcijaństwa43 i w celu przekonania do chrześcijaństwa
świata hellenistycznego.
Nauki Jezusa radykalizuje Paweł z Tarsu. I mimo że jego postawa wobec ciała

nie jest jednoznaczna można zaryzykować twierdzenie, że to on właśnie zapocząt-
kował w chrześcijańskiej teologii obsesyjną podejrzliwość wobec ciała i seksualno-
ści. W Ewangeliach nie ma wyraźnych zakazów dotyczących obszaru cielesności:

41 Zob. I. Dąbska, Zarys historii filozofii greckiej, wyd. cyt., s. 158–161.
42 Zob. E. Wpiszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 180–182.
43 Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, wyd. cyt., s. 48–55.
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Jezusowi towarzyszyła raczej łagodność. Święty Paweł natomiast bez większych
wahań mówi o niegodziwości i grzeszności ciała i aktu seksualnego. Apostoł nie
mógł jednak całkowicie i otwarcie zanegować ciała, jest ono przecież stworzone
przez Boga. Nazywa więc ciało «świątynią Ducha Świętego», narzędziem chwały
bożej; nadaje ciału status sakralny ze względu na jego pochodzenie i przeznacze-
nie do życia wiecznego. Jednocześnie postrzega ciało jako źródło grzechu i złych
uczynków44. W życiu doczesnym bowiem człowiek narażony jest na grzech naj-
bardziej ze względu na swoje ciało, nasycone zmysłowością i pokusami. Ciało ma
służyć Bogu, a zatem powinno trwać w czystości45, ma być pozbawione wszelkich
podniet, dalekie od rozpusty świata doczesnego (1 Kor, 5, 1–13), albowiem ciało
nie jest dla rozpusty, ale dla Pana (1 Kor, 6, 12–20).
Wypowiedzi św. Pawła w Liście do Rzymian wprowadzają jednak trochę za-

mieszania. Z jednej strony Apostoł głosi jedność duszy i ciała oraz ich harmonię,
a z drugiej pisze o ciele, które do czego innego dąży niż dusza. I to ciało określa
jako przyczynę wszelkiego grzechu: „Otóż powiadam: postępujcie według Ducha,
a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew Duchowi, na-
tomiast Duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, tak że czyni-
cie nie to, co chcecie. [...] Uczynki ciała są wiadome: cudzołóstwo, nieczystość,
rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, choro-
bliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne”46.
Różne istnieją interpretacje pism św. Pawła i roli, jaką przypisuje on ciału. Jedna
z nich głosi, że kiedy św. Paweł wypowiada się negatywnie o cielesności, to
tak naprawdę ma na myśli kondycję moralną człowieka, a nie dosłownie ciało.
Stąd wniosek, że to nie ciało sprowadza człowieka na złą drogę, lecz grzechy
przeciwko ciału.
Dwuznaczność nauk Pawła z Tarsu nie jest niczym zaskakującym. Wynika

ona przede wszystkich z przenikania się nauk Jezusa z filozofią grecką. Co prawda
nie ma żadnego źródła potwierdzającego bezpośredni wpływ greckiej filozofii na
Nowy Testament oraz na św. Pawła, jednak faktem pozostaje, że atmosfera, która

44 Co prawda św. Paweł nie wyprowadza grzechu bezpośrednio z ciała, ponieważ Bóg nie mógł
stworzyć czegoś złego. Dlatego za zło odpowiadają upadłe anioły, moce diabelskie, czyli duchy
ciemności. Jednak nie zmienia to faktu, że to z ciałem łączą się owe siły nieczyste i to ono
w rezultacie kojarzy się z grzechem.
45 W Pierwszym Liście do Koryntian znajdujemy pochwałę celibatu; św. Paweł radzi, że lepiej
jest pozostać w stanie czystości seksualnej (dziewictwa). „Jesteś żonaty? Nie opuszczaj żony.
Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożenisz, nie popełnisz grzechu. I jeśli dziewica
wyjdzie za mąż, nie popełni grzechu. Tacy jednak będą podlegać udrękom ciała, a ja chciałbym
was od nich uchronić. Bracia! Mówię wam: czas jest krótki. Niech więc ci, którzy mają żony, tak
żyją, jakby ich nie mieli”. 1 Kor. 7, 27–30.
46 List do Galatów, 5, 15–21, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa
1990.
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wówczas panowała, wypełniona była filozoficznymi koncepcjami, pojęciami, me-
taforami47. Św. Paweł, podróżując w ramach misji głoszenia Ewangelii, wielokrot-
nie dyskutował z przedstawicielami różnych stanowisk na temat Boga, człowieka
i jego natury i prawdopodobnie musiał zetknąć się z koncepcjami filozoficznymi
dotyczącymi cielesności.
Św. Paweł był dla rodzącej się teologii chrześcijańskiej źródłem wieloznacz-

nych wpływów; a z całą pewnością tak jest oceniany ze współczesnej perspektywy.
Przemawiał czasami w duchu nienawiści do siebie, do ciała, do zmysłowego świata,
czym wzmagał podejrzenie religijnego masochizmu. Życzliwy chrześcijaństwu De-
nis de Rougemont pisze: „Z punktu widzenia psychologii XX wieku moralność
seksualna świętego Pawła wydaje się uwarunkowana nerwicą, niewątpliwie zwią-
zana z ową «zadrą w ciele», na którą wielokrotnie się skarży, nie wyjaśniając
jednak, na czym ona polega. Nienawiść do ciała i płci, głęboka nieufność wobec
kobiety, ciągła potrzeba upokarzania się («ja, płód poroniony»), ale zaraz po-
tem usprawiedliwienia i wyniesienia swojej roli («lecz za łaską Boga jestem tym,
czym jestem»); zachowania takie należą do klasycznych w psychiatrii. Racje, które
przedstawia przeciw kobiecie, wynikają z wprawiającej wręcz w osłupienie logiki,
chyba że zawierają sens ezoteryczny, wymykający się naszemu rozumieniu. Co
najmniej połowa jego listów polega na złorzeczeniach przeciw «rozpustnikom»
i «obłudnikom»”48. Ta chwiejność Pawłowych osądów może utwierdzać w prze-
konaniu o patologicznych stanach psychicznych Apostoła. Jednak, jak sądzi Ro-
ugemont, być może powinniśmy spoglądać na niego poprzez kontekst historyczny,
usprawiedliwiający jego zdumiewające (dla nas dzisiaj) stwierdzenia. Paweł bu-
dował przecież instytucję kościelną, musiał zatem zradykalizować swój przekaz,
by skłonić przystępujących do nowej wiary Greków i Żydów do całkowitego ze-
rwania z ich niedawną tradycją, by stali się oddanymi uczestnikami rodzącego się
Kościoła. Byłaby to misyjna konieczność, uwarunkowana historycznie. Jeśli jed-
nak, pisze Rougemont, potraktować chcielibyśmy św. Pawła w aspekcie prawdy
ponadhistorycznej, do której aspirował, czyli już poza kontekstem ówczesnych
uwarunkowań społecznych, politycznych i psychologicznych (co dotyczy domnie-
manej nerwicy Apostoła), to tego rodzaju ataki należałoby uznać za „duchowe
błędy”49 i przejaw nadmiernego mizoginizmu. W aspekcie uniwersalizmu św. Pa-
weł byłby zatem kimś, kto głosił prawdę historyczną, mającą przynieść korzyść
jemu i jego środowisku, ale nie Prawdę powszechną.

47 Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, wyd. cyt., s. 25–26.
48 D. de Rougemont, Mity o miłości, przeł. M Żurowska, Warszawa 2002, s. 213.
49 Tamże, s. 214.
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Orygenes i cielesne udręki

W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa powstawały różne teorie czło-
wieka, ale żadne nie mogły wówczas zostać powszechnie uznane za herezje, po-
nieważ nie powstał jeszcze kanon nauki Kościoła. Wydaje się jednak, że silniejsze
okazały się wpływy tradycji orficko-pitagorejsko-platońskiej i wizja negatywności
ciała. W jakiejś mierze na deprecjację ciała wpłynął ruch gnostycki. Gnostycy byli
wówczas jedynymi, którzy bez zdziwienia rozumieli doktrynę o wcieleniu Boga, ze
względu na jej zbieżności z ich własnymi wierzeniami50.
Powiązanie chrześcijańskiej religii i greckiej myśli filozoficznej swoje apogeum

osiąga dzięki Orygenesowi. Rola, jaka w teologicznej metodzie Orygenesa przypa-
dła filozofii, jest ogromna. Bez wątpienia filozofia i kultura grecka ukształtowały
jego umysłowość51 i bez przesady można go nazwać spadkobiercą greckiego du-
cha nauki, skrupulatnych i szczegółowych badań52. Widać to wyraźnie w jego
naukowej postawie wobec interpretacji Biblii oraz stosowaniu tradycyjnych form
greckiej nauki (edycja, komentarz, traktat naukowy, dialog); jako pierwszy przed-
stawił pełne ujęcie doktryny chrześcijańskiej. Wykazywał się ogromną erudycją
i wiedzą, tworząc tym samym swój autorytet u przyszłych pokoleń53. Był także
wybitnym przykładem osoby, która całe swoje życie poświęciła teorii i rozważa-
niom. Był słuchaczem, tak jak i współczesny mu Plotyn, Ammoniosa Sakkasa,
i przez całe życie studiował filozofów równolegle do lektury Biblii. Platon i fi-
lozofia stali się dla Orygenesa sojusznikami w walce przeciwko poganom. Nawet
misję chrześcijaństwa pojmował na wzór greckiej paidei, jako misję wychowawczą;
Chrystus był jego wielkim nauczycielem i takim miał w jego zamyśle stać się dla
wszystkich.
W pewnym stopniu Orygenesa można przypisać do tradycji orficko-pitagorej-

sko-platońskiej, a przynajmniej w zakresie pojmowania ciała. Uważał on, że jeśli
cokolwiek wpływa na zakłócenie harmonii w świecie i sprowadza zło, przyczyną
tego może być tylko człowiek, a nie Stwórca. Człowiek obdarzony bowiem został
przez Boga możliwością swobodnego działania54. Źródłem zła nie jest i nie może
być Bóg, nie jest nim także materia, ani ludzkie ciało samo w sobie. Zło wynika
z nadużywania wolności.

50 Zob. J. Kosiewicz, Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, wyd. cyt., s. 52–56.
Na przykład marcjonici, jedna z ważniejszych grup gnostyckich, radykalnie negowali cielesność.
Wprost utożsamiali ją z wszelkim złem i przeciwstawiali duchowi. Zob. H. Masson, Słownik
herezji..., wyd. cyt., s. 205–207.
51 Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, wyd. cyt., s. 66–71.
52 Zob. W. Heinrich, Zarys historii filozofii średniowiecznej, Warszawa 1963, s. 30.
53 Zob. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo..., wyd. cyt., s. 74.
54 Zob. tamże, s. 80.
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Nauka Orygenesa o preegzystencji duszy stwierdza, że człowiek na początku
był czystym duchem i mimo ucieleśnienia w swej istocie takim duchem pozostaje.
Jednak wskutek wolnego wyboru i błędnej decyzji zamknął się w materialnej
formie i tym samym uwięził się w ciele. Bóg nie tym go ukarał, że materia two-
rząca ciało jest zła, lecz pożądliwością, nie dającą spokoju i nieustannie kuszącą.
Umieszczenie duszy w ciele, podobnie jak w tradycji pitagorejskiej, jest karą za
grzech, który nazwać można pychą. Człowiek uwierzył, że może o sobie stanowić
w najlepszy z możliwych sposób, bez pomocy i opieki Boga. Pierwotnie więc ciało
nie było siedliskiem zła, ale stało się takim za karę. Ciało generuje pożądliwość,
której uleganie spowalnia, a nawet uniemożliwia zbawienie. Według Orygenesa
uczestnictwo w wiecznej szczęśliwości dokonuje się bowiem bez udziału ciał. Do
zjednoczenia z Bogiem przeznaczona jest jedynie przemieniona, to znaczy uzdro-
wiona od ciała dusza55.
Orygenesa, podobnie jak wcześniej Platona, a następnie Plotyna i neoplato-

ników, zajmował problem warunków możliwości zaistnienia różnorodnego spek-
trum istot w świecie materialnym, podczas gdy źródłem wszystkiego miał być
spójny i doskonały świat idei, Jedni czy Dobra: skąd wzięła się wielość? Umysł
Orygenesa dał bardzo prostą odpowiedź: przyczyną różnorodności w świecie wy-
wodzącym się z boskiej jedności jest wolność; stworzenia własnowolnie postano-
wiły różnić się między sobą56. Różnorodność hierarchiczna w świecie doczesnym,
ujawniająca się między innymi w postaci wielości ludzkich losów, jest wynikiem
indywidualnych decyzji, stanowiących o tym, czym dana dusza będzie. Tym sa-
mym każda istota – a ogólnie można je podzielić na trzy: anielska, ludzka i de-
moniczna (w zależności od stopnia oddalenia od Boga) – uległa grzechowi pychy
i samozadowolenia. Oddaliły się więc od bożego światła i miłości i odtąd nie-
ustannie odczuwały smutek, żal i zniechęcenie swoją aktualną formą istnienia.
Ciało, bo o takiej formie przede wszystkim pisał Orygenes, bez względu na to,
komu służy (aniołowi, człowiekowi czy demonom), zawsze jest granicą i źródłem
niespełnienia, zawodu, i tym, co należy przekroczyć, aby na powrót znaleźć się
w bliskości z Bogiem57.
Uwięzienie duszy w ciele, za przyczyną sprawiedliwości bożej, nie okazało

się końcem, lecz początkiem drogi prowadzącej do odkupienia win i ocalenia.

55 Orygenes został potępiony przez II Sobór w Konstantynopolu między innymi za herezje
dotyczące preegzystencji duszy i ostatecznego zbawienia wszystkich istot (apokatastaza). Zob.
B. Russell, dz. cyt., s. 380. Zob. także J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju
doktryny, t. 1: Powstanie wspólnej tradycji (100–600), przeł. M. Höffner, Kraków 2008, s. 158.
56 Zob. Orygenes, O zasadach, 2, 9, 7, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 1996.
57 Zob. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wcze-
snym chrześcijaństwie, przeł. I. Kania, Kraków 2006, s. 180–181.
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Ciało okazuje się więc niezbędne w procesie uzdrowienia i wybawienia du-
szy od skutków złej decyzji. Zatem cielesność (zwłaszcza u Orygenesa) staje
się istotnym punktem chrześcijańskiej nauki o dobroci i miłosierdziu Boga,
o zbawieniu i życiu wiecznym; tym też można tłumaczyć nieustanne odno-
szenie się do ciała w wielu doktrynach patrystycznych. Jest jakimś paradok-
sem, że w perspektywie pesymistycznej wizji ciała zadania, stojące przed du-
szą, uzyskują, by tak rzec, rodzaj dowaloryzowania – ze względu na trud po-
tyczek z ciałem. Tu tkwi źródło ambiwalentnego stosunku Orygenesa do pro-
blemu cielesności. Z jednej strony ciało jest punktem wyjścia oczyszczającej po-
kuty, a z drugiej frustracji i grzechu58. W ciele drzemią wszelkie pokusy i rodzi
ono przyziemne potrzeby i troski. Jedzenie, spanie, zmienne nastroje, popędy
seksualne, choroby – to wszystko zajmuje umysł człowieka, podczas gdy powi-
nien być on skupiony wyłącznie na kontemplacji Boga. To wszystko (zwłasz-
cza seksualność) powoduje oddalenie się od Stwórcy i oddanie się we władanie
złym duchom59.
Ciało stanowi dla duszy męczące (a jednak przejściowe) ograniczenie, po-

nieważ ostatecznie dusza silniej powinna odczuwać tęsknotę za bożą mądro-
ścią niż przyziemnymi uciechami. Stąd przekonanie Orygenesa, za które póź-
niej został potępiony, o ostatecznym zbawieniu wszystkich dusz, nawet tych de-
monicznych. Konsekwencja przekonania o tymczasowości sfery cielesnej ozna-
cza, że płciowość i seksualność są czymś akcydentalnym, nieistotnym, nie ma-
jącym znaczenia w wyjaśnianiu natury człowieka. A zatem skoro nie jest to klu-
czowe w kwestii istoty i przeznaczenia człowieka, należy to zlekceważyć. Dys-
cyplina zmysłowa jest warunkiem koniecznym ponownego zespolenia się z Bo-
giem; przyzwalanie zaś na cielesne zachcianki, nieumiarkowanie w jedzeniu i pi-
ciu, a co gorsza, rozkosze (poza)małżeńskiego łoża, prowadzić mogą tylko do
upadku; dlatego też powinny podlegać kontroli i nadzorowi. Należy wszelką zmy-
słowość i cielesność znieczulić na bodźce zewnętrzne, a nierzadko także na we-
wnętrzne podniety i kuszenie. Stosunki płciowe prymitywizują duszę, a jej prze-
znaczeniem jest przecież bycie w relacji z Bogiem, a nie z ciałem. Dusza ma
stać się godna poznania Boga i trwania z nim; miłość małżeńska jest niczym
w porównaniu do miłości i duchowej więzi z Bogiem. Słowa zawarte w Ewan-
gelii św. Mateusza: „Nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest
dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych
niezdolnymi uczynili ludzie. A jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa

58 Orygenesowska wizja duchowej walki z pożądliwością cielesną znacząco wpłynęła na póź-
niejsze tradycje ascetyczne. Zob. J. Pelikan, dz. cyt., s. 357.
59 Zob. Orygenes, O zasadach, 3, 2, 2, wyd. cyt. Zob. także J. Pelikan, dz. cyt., s. 141–143.
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ze względu na królestwo niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje”60, Ory-
genes pojął dosłownie i w efekcie samodzielnie się wykastrował. Musiał więc
uznać, że czystość i dziewictwo są najbardziej godne duchowego świata. Dzie-
wictwo miało się zresztą stać niebawem, jeszcze u schyłku antyku oraz w nie-
odległej już epoce średniowiecza, symbolem świętości i boskości. I tak było
przedstawiane przez Orygenesa, jako pośredni szczebel między niebem i zie-
mią. Szczęśliwy jest, według jego teologicznej pedagogiki, tylko ten, kto ujarzmi
ciało, pokusy zniszczy w zarodku, kto dzięki wielkiej sile woli pokona żywioły
seksualne.

Zakończenie

Niechęć, podejrzliwość, a czasami pogarda dla ciała zyskały w epoce chrze-
ścijańskiej wpływowych orędowników, a za ich sprawą – teologiczną legitymizację,
która rozbrzmiewała w kategoriach eschatologicznych. Zatem kwestia ta przesta-
wała być sprawą tylko teoretyczną, domeną spierających się i odległych od spraw
życiowych filozofów; kwestia cielesności stała się centrum najważniejszych wybo-
rów, przesądzających o życiu wiecznym, a wcześniej – doczesnym. I była przez
całe średniowiecze jednym z tematów wiodących. Ale dokonała się w jej zakre-
sie duża transformacja: zagadnienie ciała i seksualności weszło na teren pytań
o relacje między mężczyzną i kobietą. I szybko okazało się, że problem zwią-
zany z pokusami ciała jest problemem z kobietami. Można więc powiedzieć, że
stara idea orficka, iż ciało jest więzieniem duszy, przechodząc różne drogi i in-
terpretacyjne metamorfozy, weszła w czasach chrześcijańskich w fazę mizoginii;
mając zresztą za wpływowych sprzymierzeńców takich teologów jak Tertulian,
św. Ambroży, św. Hieronim czy sam św. Augustyn. Problematyczna (i podej-
rzana) stała się kobieta, miłość cielesna, a nawet małżeństwo, wszystko to bo-
wiem wzbudzało odtąd strach niczym przed seksualną otchłanią, która kojarzyła
się z wrotami piekieł. Jak pisze Jean Delumeau: „Tak więc strach przed kobietą
nie jest wymysłem ascetów chrześcijańskich. Ale prawdą jest, że chrześcijaństwo
przyswoiło go sobie bardzo wcześnie i że następnie potrząsało nim aż do począt-
ków XX wieku”61.

60 Ewangelia według św. Mateusza, 19, 11–12.
61 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1986, s. 291.
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Summary

In this article the author attempts to show what can be described as a life
of ideas in culture. The starting point for the discussion is the idea of the body
as the prison of the soul, which came into philosophical discourse by Orphism,
then Pythagoreanism. In this way the Greek philosophy shaped the paradigm
according to which the spiritual is superior to that which is bodily; that it is
the primary purpose of man to care about his spirituality, as only spirituality
can contribute to the liberation of the human being. This idea was taken over
by Plato, and after a few centuries it was transplanted into the ground of Chri-
stian theology. Then it underwent a kind of religious transformation, mainly
due to St. Paul, Origen and St. Augustine and became for many centuries
an important theological and pedagogical directive to cherish the soul at the
expense of the body, because only your heart is the gateway to eternal life.
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OBOWIĄZYWANIE JAKO
WYRAZ DEONTOLOGIZACJI WIEDZY

W KONCEPCJI LOTZEGO I WINDELBANDA

Wstęp

Rudolf H. Lotze1 (1817–1881) i Wilhelm Windelband2 (1848–1915) wska-
zują miejsce teorii poznania w perspektywie problemu wartości3. W tym sensie
stanowią historyczne odniesienie oraz wzór dla systematycznego badania Heinri-
cha Rickerta4, a w konsekwencji dla całej szkoły neokantyzmu badeńskiego.

1 Szczegóły życia R. H. Lotzego, można odnaleźć w książce Richarda Falckenberga. R. Falcken-
berg: Hermann Lotze. Erster Teil: Das Leben und Entstehung der Schriften nach den Briefen.
Stuttgart 1901.
2 Przedstawiając kontekst edukacyjny warto zauważyć, że W. Windelband był uczniem R. H .
Lotzego. Ponadto uczył się u historyka filozofii K. Fischera. Tu również wypada wspomnieć, że
Windelband był założycielem szkoły neokantyzmu badeńskiego. Miał istotny wpływ na swoich
uczniów, którzy stanowili jej trzon. Chodzi tutaj przede wszystkim o H. Rickerta, E. Laska
i B. Baucha. Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und sys-
tematische Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie Heinrich Rickerts. Würzburg 2001,
s. 100.
3 Godnym uwagi jest fakt, że rozwój oraz systematyka filozofii wartości, która ma decydujący
wpływ na filozofię neokantyzmu badeńskiego, ma swoje źródło nie tylko osobie Lotzego, lecz
również w Christianie Weissem, o czym w przypisie 18. wspomina Lutz Herrschaft. Por. L. Her-
rschaft: Theoretische Geltung. Zur Geschichte eines philosophischen Paradigmas. Würzburg
1995, s. 20. Odnotujmy, że źródeł filozofii wartości można również szukać w filozofii Immanuela
Kanta, Johanna G. Fichtego, Georga W. F. Hegla, Arthura Schopenhauera, czy też w filozofii
kultury Friedricha Nietzschego, o czym wspomina Tomasz Kubalica. Por. T. Kubalica: Prymat
rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej. Katowice 2009,
s. 19. W tym kontekście warto powiedzieć, że wczesne pisma Windelbanda pozostają w ścisłym
związku z Lotzem, późne są wynikiem dyskusji i rozważań, które podjął ze swoimi uczniami,
Rickertem i Laskiem Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 45.
4 Rickert był uczniem Windelbanda. Przy czym pierwszy w filozofii podkreślał rolę systemo-
wości, podczas gdy drugi historii.
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Na początku trzeba powiedzieć, że znaczenie Lotzego w nowożytnej filozofii
niemieckiej nie podlega dyskusji. Windelband ocenia jego zasługi dla filozofii jako
niezrównane, Georg Misch utrzymuje, iż jest on postacią, która zdecydowała o lo-
sach systematycznej filozofii połowy XIX wieku. Podobnie Herbart Schnädelbach
stwierdza, iż Lotze jest postacią kluczową dla dziejów filozofii XIX wieku5. W tym
kontekście również Wolfgang Orth podkreśla, że od roku 1875 do 1918 autor
Mikrokosmosu jest nie tylko najbardziej dyskutowanym filozofem w Niemczech,
ale również na świecie. Zatem nie można ograniczać oddziaływania filozofii Lot-
zego tylko do kręgów filozofii niemieckiej6. W perspektywie podjętego przeze mnie
problemu szczególnie interesujący jest fakt, że uważa się go za duchowego prze-
wodnika szkoły neokantyzmu badeńskiego7.
Decydująca rola Lotzego dla neokantyzmu badeńskiego, objawia się ambiwa-

lentnym stosunkiem do idealizmu niemieckiego. Jak twierdzi Gerhard Lehmann,
jego filozofię można porównywać z Heglem, a zarazem mu ją przeciwstawiać8. Do-
datkowo należy zwrócić uwagę, że Lotze występuje przeciw psychologistycznym,
jak i materialistycznym ujęciom filozofii. Trudno również ograniczyć jego projekt
filozoficzny do uwzględnienia w nim zasadniczej roli Kantowskiego transcendenta-
lizmu. Wątki te wpływają na złożoność wypracowanego przez Lotzego problemu
poznania związanego z pojęciami obowiązywania (Geltung) i wartości (Wert),
które stanowią podstawowe zagadnienia neokantyzmu badeńskiego. Zaznaczmy,
że badeńczycy wspomniane pojęcia modyfikują i przyłączają do swojego projektu
filozofii transcendentalnej9. W tej perspektywie wartość i obowiązywanie mają
być odzwierciedleniem zasad logiki i teorii poznania.
Zaznaczmy, że pojęcia wartości i obowiązywania nie są w filozofii nowe. Wspo-

mniana problematyka była już podejmowana w Kantowskiej filozofii transcenden-
talnej. Wszelako rozdział bytu i wartości10, który się uwyraźnia w szkole ba-

5 Por. H. Schnädelbach: Filozofia w Niemczech 1831–1933. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa
1992, s. 261.
6 O zainteresowaniu w tym czasie filozofią Lotzego we Francji, wspomina Barbara Skarga. Por.
B. Skarga: Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem. Warszawa 1975, s. 126–127. Ba-
dając wpływ Lotzego na filozofię francuską warto odnieść się do wnikliwej monografii autorstwa
Marty Ples, omawiającej epistemologiczne poglądy Leona Brunschvicga. Zob. M. Ples: Od epi-
stemologicznej do krytycznej analizy dziejów. Studium filozofii Leona Brunschvicga. Katowice
2012. Lektura ta w całości poświęcona jest filozofii Brunschvicga, jednakże trudno nie zauważyć
w niej wpływów Lotzego.
7 Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn..., s. 94–95.
8 Por. A. J. Noras: Historia neokantyzmu. Katowice 2012, s. 96.
9 Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn..., s. 95.
10 Rozdział pomiędzy bytem (Sein) i obowiązywaniem (Geltung), który zostaje podjęty w roz-
ważaniach Lotzego, miejsce szczególne uzyskuje w trzeciej części jego logiki z roku 1874. Za-
uważmy, że staje się ono motywem do szeroko zakrojonych dyskusji nad pojęciem wartości
i obowiązywaniem. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 22. Biorąc pod uwagę przedmiot
rozważań neokantyzmu badeńskiego, możemy stwierdzić, że w nim określone jest jej apogeum.
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deńskiej, jest konsekwencją filozoficznej działalności Lotzego. W rozważaniach
badeńczyków, rozdział ten przyjmuje postać rozróżnienia nauk przyrodniczych
i nauk o kulturze11. Podkreślmy, że według Lotzego znaczenie nauk określone
zostaje w pojęciu wartości. Przy czym wartość ma być rozumiana jako poję-
cie logiczne, które jest zasadniczo związane z irrealnym obowiązywaniem nauk.
Fakt ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia filozofii wartości. Albowiem
w jej perspektywie, teoretycznego ugruntowania tego, „co jest”, należy poszu-
kiwać w tym „co być powinno”. Tym sposobem, zdaniem Lotzego, początku
metafizyki należy upatrywać w etyce12. Przez to też ugruntowanie poznania
w bycie ma nastąpić w rezultacie powinności, która jest wyrazem koniecznego
udziału logiki w poznaniu. W tym kontekście możemy zauważyć, że zarówno
u autora Krytyki czystego rozumu, jak i u Lotzego, widoczna jest zależność „są-
dów syntetycznych aposteriori” od „sądów syntetycznych apriori”. Na tej pod-
stawie można natomiast sformułować twierdzenie, że rzeczywistości nie rozumie
się jako niezależnego od pojęcia samoistnego bytu, lecz jako „coś”, „co być po-
winno”. Wtedy też uwyraźniony zostaje rozdział pomiędzy bytem empirycznym
i logicznym obowiązywaniem, to znaczy pomiędzy rzeczami, które z jednej strony
się wydarzają, a z drugiej strony obowiązującymi twierdzeniami. W rezultacie
tych ustaleń mamy stwierdzić logiczną samodzielność obowiązujących wartości.
Wszelako obowiązywanie nauk okazuje się być efektem ustanowienia zasady. Do-
dajmy jednak, że zasada nie jest tutaj czymś czysto abstrakcyjnym. Zasada ma
zostać opracowana na podstawie związku przedstawień zawartych w doświadcze-
niu. A zatem obowiązujące poznanie jest wynikiem korelacji pojęcia i naoczno-
ści. Porządek obowiązującej wiedzy jest uzasadniony tylko w odniesieniu do do-
świadczenia. Tym samym należy zwrócić uwagę, że wartość przez Lotzego zo-
staje zdefiniowana w korelacji pojęć – a więc logiki – i tego, co się zjawia w do-
świadczeniu. Z tego zaś można wysnuć wniosek, że wartość obowiązuje poznanie
w przedstawieniach.

11 Przede wszystkim chodzi tutaj o Windelbanda i Rickerta.
12 Por. A. J. Noras: Historia neokantyzmu..., s. 96. Zauważmy, że Lotze nawiązuje do pro-
jektu filozoficznego Johanna G. Fichtego, ale w przeciwieństwie do niego nie buduje ontologii.
Lotze pozostaje sceptyczny wobec ontologicznych zapatrywań autora Teorii wiedzy. W swojej
teorii obowiązywania chce być konsekwentnym transcendentalistą, co w efekcie doprowadza go
do rezygnacji z ontologicznej zasady podmiotu transcendentalnego. Wszelako Lotze w poznaniu
ogranicza się do samych związków teoretycznych. Tym samym poznanie w żaden sposób nie
może być ujmowane jako prawda bytu. Dogmat w postaci Fichteańskiego podmiotu transcen-
dentalnego zostaje wyeliminowany. Por. A. Liebert: Das Problem der Geltung. Leipzig 1920,
s. 178.
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Koncepcja metafizyki Lotzego

Wczesny okres twórczości Lotzego, którym chcemy się teraz zająć, wiąże
się z Metafizyką z roku 184113, nazywaną też „małą metafizyką” i Logiką
z 1843 roku14. W tym czasie uważał on, że fundamentalnym założeniem świadomo-
ści jest fakt, że „coś” istnieje, albowiem o czymś myślimy. Na tej podstawie mam
zakładać, że w poznaniu zawsze kierujemy się „ogólną formą przedmiotowości (al-
lgemeine Form der Gegenständlichkeit)”. Podkreślmy, że w rzeczonych działach
widać było wpływy Heglowskie, które z czasem – pod wpływem realizmu Herbarta
– zostały przezwyciężone. Zdaniem Herbarta, faktem podstawowym jest, że „coś”
istnieje15. Jednakże równocześnie zwraca on uwagę, że myśl poza sobą musi po-
siadać swój realny odpowiednik. Natomiast Lotze w przeciwieństwie do niego,
kładzie nacisk na praktyczny charakter wiedzy. Uważa mianowicie, że początku
metafizyki należy upatrywać w etyce. Tym samym przedmiotowość wiedzy ma
być umiejscowiona w powinności. A zatem przedmiot wiedzy wcale nie musi ist-
nieć16. Innymi słowy, prawda istnienia nie stanowi o istnieniu rzeczy, lecz jest pra-
wem, w ramach którego możemy mówić o obowiązującym przedmiocie poznania.
Z tego wynika, że substancja, jeśli się o niej mówi, jest tylko pozorem. Kategorie
nie są predykatami istoty, lecz obowiązują poznanie. Pamiętać musimy, że pomimo
późniejszego odejścia od myślenia Heglowskiego, wczesna filozofia Lotzego ustala
poznanie w odpowiedniości myślenia i bytu. Wtedy też zostaje ona usytuowana
w metafizyce17. W Metaphysik czytamy: „Rzeczywisty byt (Das wirkliche Sein)
odróżniony zostaje od ważności, którą można jedynie pomyśleć (unterschieden von
der bloßen Gültigkeit des Denkbaren). Nigdy [taki byt – M.F.] nie może być usta-
nowiony wprost (schlechthinnige Setzung), osiągany jest tylko przez przemyślenie
związku (hinzudenken derjenigen Beziehungen erreicht werden), w którym uzgod-
nione ustalenie w bycie ma pierwszeństwo (Vorzug) przed możliwością myślenia

13 Por. R. H. Lotze: Metaphysik. Leipzig 1841.
14 Por. R. H. Lotze: Logik. Leipzig 1843.
15 Herbart w przeciwieństwie do Lotzego, twierdzi, że rozmaitość przedstawień świadomości jest
możliwa do wykazania tylko wtedy, jeśli posiada ona swoje źródło realne. Każdy obok świata
ducha potrzebuje idei, która będzie wskazywać coś innego, niż on sam. Por. J. F. Herbart:
Schriften zur Metaphysik. Zweiter Theil. Hamburg – Leipzig 1886, s. 281, 286.
16 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 27.
17 W okresie, kiedy Lotze nawiązywał do filozofii Hegla, uważał, że poznanie jest zdolne do
określenia istoty. W tym sensie twierdzi się, że sformułowany przez niego transcendentalizm
i ontologia należały do obszaru rozważań metafizyki. W rezultacie teoria poznania miała się
wpisywać w byt. Por. H. Kronheim: Lotzes Lehre von der Einheit der Dinge. Leipzig 1910,
s. 13.
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(Denkbarkeit)”18. Z tej perspektywy Herrschaft podkreśla: „Poznanie jest sto-
sunkiem bytu [...]. Kantowskie idee krytycznie zabezpieczonego obszaru [pozna-
nia – M. F.] Lotze rozważa w podobnej argumentacji jak Hegel”19. Z tego wy-
nika, że we wczesnym okresie twórczości Lotze kategorie umiejscawia w me-
tafizyce. Ugruntowanie wiedzy następuje w naturze ducha. W nim ma zostać
określona prawdziwa substancja świata. Zadaniem kategorii jest więc regulacja
rzeczywistości. Zaznaczmy, że owa regulacja ma się zgadzać z naturą, która
określa cel poznania. W rezultacie w poznaniu mamy ujmować rzeczy, które
kształtują ducha, czyli substancję świata. Wówczas wraz z poznaniem określo-
ny zostaje jego cel, którego wyrazem jest wartość podmiotu, który ma władzę
i dostęp do bytu20.
Podsumowując tą część artykułu należy powiedzieć, że logika we wczesnej

twórczości Lotzego opierała się na metafizyce. W późniejszym czasie, sytuacja
ulega zmienia, nacisk rozważań zostaje położony na podmiot i jego skończone
możliwości poznawcze. Dlatego też w perspektywie ujmującej całość jego twór-
czości filozoficznej może się ona prezentować w formie drogi od substancji do pod-
miotu21. W późniejszych dziełach obserwujemy bowiem, iż natura bytu, zostaje
określana jako problem, którego nie da się rozwiązać. Lotze substancję przestaje
pojmować jako zasadę ugruntowującą poznanie. W tym czasie zostaje ona pojęta
jako konsekwencja powszechnego oddziaływania faktów.

Teleologiczna interpretacja Platońskich idei

Dla rozważenia problemu obowiązywania niezwykle istotne są dzieła z okresu
późniejszego. Przede wszystkim chodzi tutaj o Logikę22, w której Lotze przepro-
wadza interpretację idei Platońskich. Zgodnie z nią pojęcie jest formułą związku,
w której treści poznania zostają ustanowione, albo ogólniej, stanowią istotę po-

18 R. H. Lotze: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie. Leipzig
1879, s. 37–38. Tym samym w logice ustalamy rzeczywistość i byt. Por. R. H. Lotze: Logiki...,
s. 235
19 L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 29.
20 Por. Ibidem s. 30. Warto odnotować, że we wczesnym okresie twórczości, Lotze zestawia
ideę moralną i prawdę naszego poznania. W ten sposób władza poznawcza podmiotu posiada
odniesienie do bytu. Por. M. Wentscher: Fechner und Lotze. München 1925, s. 102.
21 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 31.
22 Zdaniem Lotzego należy zwrócić uwagę, że sfera idealna nie ma nic wspólnego z bytem idei,
o którym mówił Platon. Natomiast posiada jedynie wymiar teleologiczny, to znaczy może być
tylko uzasadniona. Por. R. H. Lotze: Logik. Drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen, vom
Erkennen. Leipzig 1874, s. 515.
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znania. Wtedy też istota poznania ma być równoznaczna z istotą idei. Zwróćmy
uwagę, że wówczas idea ma zostać określona na zasadzie obowiązywania (Geltung-
prinzipien), a w rezultacie ma odpowiadać poznaniu uzyskanemu na podstawie do-
świadczenia. Tym samym obowiązywanie ma być odzwierciedleniem logiki trans-
cendentalnej. Zatem nie może być ontologią, jak miało to miejsce we wczesnej
twórczości, kiedy Lotze nawiązywał do Hegla. W tym przypadku istota idei po-
lega na znaczeniu, które przypada jej w korelacji kategorii i naoczności. Innymi
słowy, treści doświadczenia mają być poddane logice, a w efekcie, stanowiąc po-
znaną rzeczywistość, mają obowiązywać-w-sobie. Tym sposobem ma się okazać,
że podstawą poznania prawdziwego nie może być niezależny od poznania byt,
lecz logiczna powinność, która zostaje określona w normach. Warto wspomnieć,
że Platon idee urzeczowił, miały być one wzorcem rzeczywistości zmysłowej. Lotze
natomiast twierdzi, że idei nie da się urzeczowiać. Jego zdaniem mają one mieć
dla naszego poznania tylko znaczenie logiczne. Dlatego nie mogą istnieć. Ich istotą
jest obowiązywanie. Podkreślmy więc, że zdaniem autora Logiki, dee stanowią
uzasadnienie poznania, ale nie mogą być konstatacją istnienia. Stąd też ustalenie
logicznych fundamentów obowiązującego poznania u Lotzego, stanowi przeformu-
łowanie Platońskiego idealizmu. Zatem rozróżnienie między bytem zmysłowym
a bytem idei zostaje zinterpretowane w rozróżnieniu bytu i obowiązujących warto-
ści23. Zwróćmy uwagę, że Windelband rozważania Lotzego uważa za „inteligentną
i świetną interpretację Platońskiej teorii idei i znaczenia pojęcia οντοc ον”24.

Rozróżnienie wartość – rzeczywistość

W świetle rozważań dotyczących pojęcia wartości, Lotze dostrzega koniecz-
ność przeprowadzenia rozdziału pomiędzy wartością a rzeczywistością25. Roz-
dział ten charakterystyczny jest dla problemu ujęcia jedności świata. Jedność
taką ustanawia się bowiem w korelacji szczególności doświadczenia i pojęć. Tym
samym stanowi ona problem związany z ujęciem prawidłowości w przypadkowo-
ści świata, który się wydarza26. Zagadnienie to podejmuje już Kant w Krytyce

23 Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn..., s. 95–97.
24 W. Windelband: Die Erneurung des Hegelianismus. In: Idem: Präludien. Aufsätze und Re-
den zur Einführung in die Philosophie. Bd. 1. 4. Aufl. Tübingen 1911, s. 272. (cytat za A. J. No-
ras: Historia neokantyzmu..., s. 98.)
25 Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische
Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie Heinrich Rickerts..., s. 97.
26 Pojęcia przede wszystkim wskazują celowość regulacji doświadczenia. Tym samym są jedynie
ich reglamentacją. Innymi słowy, rzeczywistość tylko w ujęciu pojęciowym ma sens, a w rezultacie
może służyć jakiemuś celowi.
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władzy sądzenia. Jednakże w nowej perspektywie – ujmującej pojęcie obowiązu-
jącej wartości – ukazuje je dopiero Lotze. Jego zdaniem teleologiczny idealizm
ma stanowić funkcję poznania i jako taki ma być uznany za substancję świata.
Tu warto dodać, że teleologia prawdę poznania określa jako problem. Dzieje się
tak, gdyż poznanie w takim ujęciu prezentuje się dwustronnie: z jednej strony
zostają podjęte kwestie logiczne, z drugiej strony porusza się kwestie transcen-
dentno-metafizyczne. Według Lotzego związek ten ma uzyskać określenie na za-
sadzie wewnętrznego fundamentu myślenia27. W nim ma się okazać, że porzą-
dek struktur logicznych w odniesieniu do świata doświadczenia jest uzasadniony
w powszechnie ważnej wartości. Innymi słowy, zadaniem pojęć jest regulacja do-
świadczenia28. W nich mamy widzieć pośrednią funkcję logiki, za pomocą której
wyznaczony zostaje przedmiot filozofii, czyli cel naszego poznania – substancja
świata, czy też wartość.
Problem pojawia się wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że u Kanta mieliśmy do

czynienia z uzasadnieniem logicznej formy sądów na podstawie samego myślenia,
czyli, że rozum sam uzasadniał istotę formalną wiedzy29. W przypadku Lotzego
mamy zaś dychotomię pojęcia i strumienia przedstawień, która stanowi problem
dla uzasadnienia mechanizmu poznania. U Kanta i Lotzego, również dotyczy to
Windelbanda, fundamenty myślenia mają być teorią, która będzie określała moż-
liwości orientacji naukowej człowieka w świecie. Problem polega jednak na tym,
że dla Lotzego poznanie jest wyrazem relacyjności bytu, który się wydarza i waż-
ności pojęć. Dlatego można powiedzieć, że nie przeprowadza on ich rozdzielenia
do końca, jakim jest aksjologia Rickerta. Godnym uwagi jest fakt, że Lotze w prze-
ciwieństwie do Kanta, jak i do wszystkich badeńczyków, konstruuje idealizm bez
podmiotu30, a co za tym idzie uzasadnienie wiedzy jest u niego czymś nieokreślo-

27 Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysischer Sinn..., s. 97.
28 Dodajmy, że Lotze podobnie jak Descartes, Okazjonaliści, Leibniz, czy też Herbart zakłada
samoistną substancję, ale nie stwierdza jej w sposób jednoznaczny. Z drugiej strony bowiem
w swoich rozważaniach wychodzi od pluralizmu rzeczy. Obok naturalnego oglądu świata, do-
puszcza istnienie jednej substancji. Wspomniana korelacja ma sens tylko wtedy, kiedy weźmie
się pod uwagę, że naturalny ogląd, a zatem zjawiskowość, zostaje poddana prawom, które obo-
wiązują jako porządek świata. Tym samym tylko wtedy, jeśli uwzględnimy, że świat zjawiskowy
podlega prawom, a w rezultacie musi być uporządkowany w jedności, możemy stwierdzić, że
taka korelacja jest uzasadniona. Por. H. Kronheim: Lotzes Lehre von der Einheit der Dinge...,
s. 16. W rezultcie świat, który poznajemy, jest światem naszych założeń.
29 Na boku pozostawiam problem związany z dyskutowaną zarówno przez marburczyków jak
i badeńczyków, kwestią czy uzasadnienie poznania przeprowadzone przez Kanta jest wystar-
czające. Autorowi Krytyki czystego rozumu często zarzuca się bowiem, iż podział kategorii,
którego dokonuje jest arbitralny i nieuzasadniony. Dla nas najistotniejszy jest jednak fakt, że
Kant uzasadnienia dokonuje w oparciu o rozum. Natomiast Lotze takiego uzasadnienia nie prze-
prowadza. Jego zdaniem poznanie ma się ograniczyć do doświadczenia, a tym samym ma się
zawierać w relacji.
30 Charakterystyczne dla wczesnego okresu twórczości Lotzego jest sprzęgnięcie pojęcia warto-
ści (Wertbegriff) z ideą dobra (Idee des Guten). W sprzęgnięciu tym ma zostać odzwierciedlona
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nym. Mimo tego, Lotze nie rezygnuje z jej uzasadnienia. Będąc konsekwentnym
transcendentalistą, uważa jednak, że jest to kwestia metafizyki. W przeciwień-
stwie do niej, poznanie ma się ograniczać do relacji przedstawienia i tego, co się
w nim przedstawia. A zatem uzasadnienie poznania ma się znajdować poza moż-
liwościami poznania naukowego.
Problem jedności poznania podejmuje również założyciel szkoły badeńskiej.

Zdaniem Windelbanda, uzasadnienie wiedzy ma nastąpić w następstwie unieza-
leżnienia od warunków zewnętrznych. W nim mamy uzyskać wiedzę, której od-
powiednikiem będzie wartość. Ona ma być przewodnim motywem nauki. Tym
samym ma być niezależna od okoliczności w jakich ją zdobywamy. Przemawiać
ma za tym fakt, że fundamentem wiedzy, na podstawie którego dochodzi do
realizacji związku pomiędzy rzeczywistymi przypadkami a obowiązującymi po-
jęciami, jest rozum. W Normach i prawach przyrody czytamy: „»Rozum« nie
jest wytworzony, lecz jest już zawarty w nieskończonej różnorodności nieuchron-
nych procesów: chodzi jedynie o to, że on poznaje i za pomocą świadomości
staje się racją określenia”31. W Ueber die Gewissheit der Erkenntniss czytamy
zaś: „Dopiero cel poznania objaśnia pojęcie normalnego myślenia. Do takiego
celu mają być sprowadzone rezultaty mechanizmu psychologicznego, i zależnie
od nich będzie wyjaśnione jego spełnienie albo niespełnienie, dla prawdy albo
błędu”32. Stąd, tylko przy uwzględnieniu wartości, poznanie może być prawdziwe
lub fałszywe.
Zwróćmy jeszcze uwagę na różnicę jaka zachodzi pomiędzy Lotzem i Win-

delbandem. Pierwszy nie uznaje możliwości uzasadnienia wiedzy w podmio-
cie transcendentalnym, drugi natomiast stwierdza jego nieodzowność, równocze-
śnie jednak zaznaczając, że poznawczo nie da się go dowieść. Podsumowując

absolutna wartość, czy też cel ostateczny poznania, który przekracza skończone możliwości po-
znawania rzeczywistości. Wraz z tym celem, którym mamy się kierować w momencie urzeczy-
wistniającego świat doświadczenia, uwyraźniony zostaje sens poznającego podmiotu. Pamiętać
jednak należy, że takiego celu nie możemy doświadczyć. Dlatego też w późniejszym czasie, Lotze
ujmuje ją tylko teoretycznie, co w rezultacie doprowadza do jej uziemienia. Tym sposobem war-
tość z poziomu moralności i określeń w idei dobra sprowadza się do estetyki doświadczenia.
L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 32–33. Innymi słowy, sprowadzenie wartości do este-
tyki doświadczenia, ma się objawiać korelacją przedstawienia i tego, co się w nim przedstawia.
Por. R. H. Lotze: Logik. Drittes Buch. Vom Erkennen (Methodologie). Mit einer Einleitung
»Objektivität: Logik und Erkenntnistheorie bei Lotze und Frege«. Hamburg1989, s. 512–513.
Okazuje się więc, że w późniejszym okresie, kiedy Lotze wytycza granice możliwości poznania
naukowego, jednocześnie z rozważań im poświęconych eliminuje pojęcie podmiotu transcenden-
talnego, który w okresie wcześniejszym był argumentem rozważań metafizycznych. Rozciągłość
pojęcia wartości definiuje się wtedy konstytucją zmysłową albo transparentnością doświadczenia.
Podmiot ma być konstrukcją teoretyczną, którą uzyskujemy na podstawie doświadczenia.
31 W.Windelband: Normy i prawa przyrody. Tłum. A. Mordka W: Neokantyzm badeński i mar-
burski. Antologia tekstów. Red. A. J. Noras i T. Kubalica. Katowice 2011, s. 45.
32 W. Windelband: Ueber die Gewissheit der Erkenntniss. Eine psychologisch-erkenntnis-
theoretische Studie. Berlin 1873, s. 64.
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tą część artykułu, formułujemy wniosek, że Lotze ograniczając poznanie do ko-
relacji pojęć i wydarzeń w sferze zjawiskowej nie ma możliwości jego uzasad-
nienia. Podczas gdy Windelband, chce poznanie ugruntować w rozumie. Trud-
ność polega na tym, że również u niego ugruntowanie wiedzy ma być rezulta-
tem uświadomienia.

Wartość jako wyraz rozumu w koncepcji Wilhelma Windelbanda

Historyczne znaczenie Windelbanda polega na tym, że on pierwszy w filo-
zofii poszukiwał teoretycznych podstaw pojęcia wartości. Jego zdaniem zasady
takiej filozofii miały leżeć w nauce o światopoglądzie, która z pomocą wypra-
cowanego przez Lotzego pojęcia obowiązywania, wypływa z Kantowskiej filozo-
fii transcendentalnej. Tym samym Windelband dostrzega opracowanie świato-
poglądu (Weltanschauung) już w filozofii Kanta. Jego zdaniem, światopogląd sta-
nowi istotny fundament nauki oraz kształtowania się teorii. W nim ma się uwidacz-
niać powszechnie obowiązujące prawo, którego odzwierciedleniem są struktury ka-
tegorialne. Wtedy też jest ono pojmowane niezależnie od naoczności. Prawo w od-
różnieniu od naoczności, ma konstytuować każde doświadczenie. Zatem ma być
formalne, a w konsekwencji niezależne od doświadczenia. Podkreślmy, że filozofia,
określając prawo, wyznacza zadanie, które polega na uzasadnieniu tegoż prawa.
Logika jest więc elementem pośrednim, za pomocą którego zostaje określony cel,
czyli substancja świata. Dlatego w uzasadnieniu obowiązującego prawa, wedle
którego mamy poznawać, niezwykle istotną rolę odgrywa zasadniczość rozumu,
którego zadaniem jest ujęcie doświadczenia różnicującego się według rozmaitych
obszarów rzeczywistości.
W tej perspektywie Kantowska systematyka filozofii krytycznej wymaga ko-

rekty33. Według Windelbanada myślenie krytyczne ma nastąpić w rezultacie uję-

33 Tu wspomnieć wypada, że rzeczona korekta jest nie tyle rezultatem braku związanego z filo-
zofią Kanta, co wynikiem stanu faktycznego, jaki zaszedł w nauce i filozofii od momentu powsta-
nia Krytyki czystego rozumu. Chodzi mianowicie o fakt, że Windelband filozofuje z perspektywy
czasu, w którym żyje, a tym samym zaznacza różnice, które wynikają z rozwoju filozofii i nauki
od czasu Kanta. W Präludien Windelband pisze: „My wszyscy, którzy filozofujemy w dziewięt-
nastym wieku, jesteśmy uczniami Kanta. Ale nasz dzisiejszy »powrót« do niego nie powinien
być tylko odniesieniem historycznie uwarunkowanej postaci, w jakiej przedstawił on ideę filozofii
krytycznej. Im mocniej ujmuje się antagonizm, jaki ujawnia się między różnymi motywami jego
myślenia, tym bardziej znajduje się tam środki do opracowania problemów, które stworzył on
swoimi rozwiązaniami problemów. Zrozumieć Kanta – oznacza wykroczyć poza niego”. W. Win-
delband: Immanuel Kant. Zur Säkularfeier seiner Philosophie. In: Idem: Präludien. Aufsätze
und Reden zur Einführung in die Philosphie. Bd. 1.4. verm. Aufl. Tübingen 1911, s. 112–146.
Cyt. za A. J. Noras: Historia neokantyzmu. Katowice 2012, s. 463–464.
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cia historycznego. Ono ma umożliwić objaśnienie teoretycznych i metodycznych
fundamentów rzeczywistości. Andrzej Przyłębski stwierdza: „Wilhelm Windel-
band był [...] protagonistą uprawiania historii filozofii jako historii problemów
filozoficznych”34. Właściwą historią filozofii ma więc być historia problemów fi-
lozoficznych. Ujęcie historyczne ma umożliwić odróżnienie metodycznych funda-
mentów od logicznej analizy związanej z poznaniem w naukach przyrodniczych.
Tym samym rozważanie transcendentalno krytycznej analityki poznania ma po-
legać na ścisłym paralelizmie z Kantowskim aprioryzmem, ale jednocześnie musi
się odwoływać do teorii wartości. W tym kontekście Andrzej J. Noras zazna-
cza, „[...] że Windelband swoim rozumieniem filozofii – akcentującym jej histo-
ryczny charakter – uzasadnia [...] odmienność neokantyzmu wobec filozofii sa-
mego Kanta. Polega ona przede wszystkim na systemowym charakterze filozo-
fii [...]”35. Tym sposobem filozofia ma się zwracać w stronę wartości, dlatego
aspekt rzeczowy ma zostać z niej wyeliminowany. Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, że zadaniem transcendentalno krytycznej analityki poznania ma
być wypracowanie wyjaśnienia, z którego ma wynikać, jakie prawa posiadamy,
aby obiektywnie wytworzony świat, który nam się oferuje w formie nauki jako
konieczne i ogólnie obowiązujące myślenie człowieka, traktować jako siłę ujmu-
jącą rzeczywistość.
Z jednej strony należy więc wyróżnić transcendentalno-logiczne uwarunko-

wania wiedzy, z drugiej konstytutywne możliwości zaistnienia jej poszczególnych
dziedzin wypracowane w dziejach kształtowania się nauki. Warto zwrócić uwagę,
że autor rozprawy Metoda krytyczna czy genetyczna?, podkreślając zasadniczą
rolę historyczności w kształtowaniu się teorii, nie pojmuje jej jako zwykłego
następstwa czasu. Jego zdaniem ujęcie historyczności „wymaga [...] stałego od-
niesienia do celów normatywności, które stanowią ogólne wytyczne dla metody
krytycznej. Krytyka historyczna jest więc daleka od tego, aby wiązać się z re-
zultatem jako miarodajnym kryterium; pod każdym względem pozostaje ona
niezależna od faktycznego uznania”36. Widzimy więc, że teoria poznania na-
ukę oraz kształtowanie się nauki, odzwierciedla w dwóch przeciwnie uwzględ-
niających się wglądach. Z jednej strony mamy mieć do czynienia z logicznymi
podstawami wiedzy, które stanowią historycznie wytyczony kierunek absolutnych

34 A. Przyłębski: W poszukiwaniu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego. Po-
znań 1993, s. 43.
35 A. J. Noras: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2000, s. 155. Tu mo-
żemy dodać, o czym wspomina również Noras, że systemowość szczególnie daje o sobie znać
w koncepcjach Rickerta i Laska. Dzieje się to jednak kosztem uwydatnionej przez Windelbanda
historyczności.
36 W. Windelband: Metoda krytyczna czy genetyczna? Tłum. A. Pietras. W: Neokantyzm ba-
deński i marburski. Antologia tekstów. Red. A. J. Noras, T. Kubalica. Katowice 2011, s. 68.
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wartości, z drugiej strony uwzględniamy warunki zaistnienia nauk. Dlatego też
odpowiadające przedmiotom obowiązywanie, częściowo wynika z dziejowej ko-
nieczności kształtowania się kultury ludzkiej, częściowo związane jest z psychiką
człowieka. W tym kontekście Lutz Herrschaft stwierdza: „Psychologia i historia
kultury ustala jak się sądzi, filozofia natomiast dostarcza kryteriów, jak powinno
wyglądać sądzenie”37. Tym samym kształtowanie się poznania należy oprzeć za-
równo na historyczności, jak i subiektywności. Zaznaczmy, że w ich korelacji ma się
odzwierciedlić nauka filozoficzna, która będzie określać kryteria poznania w są-
dzeniu. Kryteria takie mają się prezentować w formie systemu norm (System
von Normen), dzięki któremu każda nauka szczegółowa będzie mogła być zgodna
z prawdą. W tym względzie filozofia zakłada zasadę poznania, ogólnie obowią-
zującą normę (Norm des Allgemeingiltigen), która usytuowana zostaje ponad
czynnościami indywidualnymi (individuellen Tätigkeiten). Warto podkreślić, że
według Windelbanda norma zakłada świadomość normalną (Normalbewußtsein)
i równocześnie określa ideał normalnie myślącego człowieka (Ideal des normalen
Menschen).
Z kwestią związaną z pojęciem normy wiąże się pojęcie wartości. Ona ma

sprawiać, że poznanie jest rozumiane w ramach teleologii, która wyznacza jego
cel38 uwidaczniający się w działalności kulturalnej człowieka39. Jej odpowiedni-
kiem ma być świadomość normatywna. W rezultacie relacje prawne z którymi
mamy do czynienia w działalności kulturalnej, a więc również w naukach szcze-
gółowych, posiadają swoje uzasadnienie w wartości. „Teleologiczne pojmowanie
w urzeczywistnieniu norm teoretycznych, praktycznych i estetycznych – jak pi-
sze Herrschaft – jest [...] zadaniem »podmiotu kultury« (Kultursubjektes)”40.
Z tego wynika, że każdy człowiek jako istota kulturalna odnosi się do celu
poznania pojętego jako wartość, a w konsekwencji ma możliwość uzasadnić
poznanie41.
Zauważmy jeszcze, że przeciwieństwem filozofii obowiązywania, która polega

na uzasadnieniu poznania, jest Heglowski system absolutny. W nim chodzi o byt,
który określa się na zasadzie myślenia. Obowiązywanie odnosi się natomiast do

37 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 47–48.
38 Por. tamże, s. 48.
39 Por. W. K. Schulz: Wilhelm Windelbands Ansatz zu einer wirklichkeitswissenschaftlichen
Grundlegung der Kulturtheorie. In: Neuekantianismus. Perspektiven und Problemen. Hrsg.
E. W. Orth, H. Holzhey. Würzburg 1994, s. 475–476.
40 L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 46.
41 Metoda krytyczna, której zadaniem jest uzasadnienie poznania polega więc na teleologii
i ujmowanej w niej powszechnie ważnej wartości. Nie chodzi w niej zatem o byt wartości, lecz
o jej urzeczywistnianie w poszczególnych dziedzinach kultury. Urzeczywistnienie ma być zgodne
z celem, który przyjmujemy w metodzie badania. Por. A. Liebert: Das Problem der Geltung...,
s. 21.
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doświadczenia42. Lotze uważa, że w poznaniu do doświadczenia dołącza się sens
i pretensja jego obowiązywania. Tylko w ten sposób można mówić o poznaniu
naukowym i jego obowiązywaniu. Z podobnym przypadkiem mamy do czynie-
nia w filozofii Windelbanda. Podobnie jak Lotze, uważa on, iż wiedza dotycząca
fundamentu świata nie jest wiedzą bezpośrednią. Fundament jest zasadą, którą
nauka musi założyć jako cel poznania. Z jednej strony mamy więc do czynienia
z tym, co bezpośrednie w doświadczeniu empirycznym, z drugiej posługujemy się
abstrakcją w granicach myślenia. Zwróćmy uwagę, że w koncepcji Lotzego, pre-
tekst myślenia, czy też teleologia wiedzy pojawia się każdorazowo w momencie
doświadczenia. Spowodowane jest to tym, iż autor Logiki eliminuje zarówno pod-
miot transcendentalny, jak i przedmiot poznania. Jedynym czynnikiem, jaki od-
grywa rolę w poznaniu, jest świadomość doświadczenia. Tym samym Lotze uważa,
że kryterium poznania jest nieosiągalne43. Natomiast Windelband podkreśla, że
w poznaniu nie można zarzucić podmiotu transcendentalnego. Wprawdzie go nie
doświadczamy, ale nie możemy nie zakładać.

Modalność sądów w filozofii Lotzego wobec wartości u Windelbanda

W kontekście braku zasady poznania, teoria sadów, którą wygłasza Lotze na-
biera szczególnego znaczenia. Przede wszystkim chodzi o to, że on wartościowanie
ogranicza do modalności sądów. Wówczas wartość zostaje wyznaczona odpowied-

42 Pierwszym, który ustala, że czyste myślenie jako nauka nie jest możliwe jest wielki oponent
Hegla, Friedrich Trendelenburg. Por. K. C. Köhnke: Entstehung und Aufstieg des Neukantia-
nismus. Die deutsche Universitätphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt
am Main 1986, s. 51. Szerzej na ten temat zob. M. Furman: Stanowisko Friedricha Trendelen-
burga wobec heglowskiej dialektyki.W: Studia Philosophica Wratislaviensia. Nr 2 2012, s. 43–57.
43 Zdaniem Lotzego poznanie ogranicza się do przedstawienia i tego, co się w nim przestawia.
Por. R. H. Lotze: Logik. Drittes Buch. Vom Erkennen..., s. 512–513 Por. Ch. Krijnen: Nachme-
taphysischer Sinn..., s. 99–100. Heinrich Rickert uważa, iż owa korelacja jest niewystarczająca
do rozważenia problemów dotyczących prawdy i wartości z nią związanej. Jego zdaniem war-
tość należy zdefiniować transcendentnie, albowiem ograniczenie się w jej określeniu do korelacji
treści przedstawień oraz tego, co przedstawione może sugerować psychologizm, a tym samym
przeczyć istocie wartości i prawdy. Por. H. Rickert: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung
in die Transzendentalphilosophie. Tübingen 1928. W tym kontekście możemy również przywo-
łać rozprawę Benno Erdmanna Über Inhalt und Geltung des Kausalgestezes, w której uważa
on, że rozumowe ujęcie prawa przyczynowości przez Lotzego, jest następstwem hipotetycznego
przyjęcia formuły współzależności przyczyny i skutku w doświadczeniu. Por. B. Erdmann: Über
Inhalt und Geltung des Kausalgestezes. Halle 1905, s. 38. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż
Lotze tak samo jak nie formułuje a priori prawa przyczynowości, tak samo nie ustala jego odpo-
wiedniości w przedmiocie. Tym samym tylko na podstawie indukcji doświadczenia przyjmujemy,
iż prawo jest przedmiotowe. Rickert odwrotnie, uważa, że prawo jest wartością, a w rezultacie
w poznaniu należy się kierować transcendencją. Jego zdaniem, to, co indukcyjne w poznaniu
jest nieistotne. Poznanie jest bowiem aprioryczne, a w konsekwencji ma być zgodne z regułami
logiki. Reguły logiki są zasadami rozumu. Na ich podstawie zostaje sformułowany sąd, którego
sens jest odzwierciedleniem prawdy i poznania. W tym sensie można powiedzieć, że Lotze nie
ustala prawdy, ale zależności poznania określone w korelacyjności pojęcia i doświadczenia.
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nio do modalności, która zostaje zastosowana w sądzeniu. W takim przypadku
wartości nie pojmuje się w transcendencji, wobec której mają następować wszelkie
akty sadzenia w poznaniu. Takie odniesienie obserwujemy dopiero u Windelbanda
i Rickerta44. Przez nich wartość jest pojmowana jako forma nadrzędna, do której
powinno się odnosić wszelkie sądy poznania. Lotze poprzestaje zaś na formach
modalności, które powinny prezentować związek pomiędzy podmiotem i predyka-
tem wypowiedzi. Związkom takim odpowiada obowiązywanie znaczeń, które zo-
stają zastosowane w określonej dziedzinie nauki. W tym sensie formy modalności
„[...] jako jedyne możliwości wypowiedzenia sądu są p r ob l ema ty c zn e, jako
rzeczywiste a s e r t o r y c zn e, jako konieczne apodyk ty c zn e”45. Herrschaft
podsumowuje: „Lotze w logice nie uznaje »prymatu rozumu praktycznego«, na-
tomiast »rozróżnienie wartości« (Wertunterschied) między »prawdą i nieprawdą«
jest rozumiane przez niego w odniesieniu do tła zawartego w ramach projektu
teleologicznego”46. Można zatem powiedzieć, że tak jak u Lotzego, sądy są wyda-
wane zgodnie z kondycją poznawczą podmiotu, tak Windelband i Rickert próbują
je oprzeć na przedmiocie transcendentnym. Jest on przez nich pojmowany jako
cel poznania w systemie wiedzy.

Prawda w filozofii Lotzego

Prawdy poznania nie rozumie się tutaj jako adekwatności. Myślenie nie re-
kompensuje braków wynikłych z percepcji zmysłowej. Prawda jest wartościowym
jądrem rzeczywistości. Jednakże z punktu widzenia doświadczającego człowieka,
jest ona czymś jedynie obowiązującym. Dlatego dla uwiarygodnienia naszej wie-
dzy potrzebna jest wiara w prawdę teoretyczną, która polega na oczywistości
etycznej. W niej natura podmiotu zostaje odniesiona do właściwie uporządko-
wanej natury kosmosu i ducha. Lotze widzi w niej najwyższe pojęcie syntezy47.

44 Windelband próbuje określić wartość w „obowiązywaniu w sobie”. Tym sposobem w póź-
niejszym okresie chce wyjść poza obszar konstytucji świadomości. Jednakże nawet wtedy obo-
wiązywanie jest definiowane za pomocą świadomości normatywnej, co wbrew jego zamierzeniom,
zbliża go do relatywizacji poznania. W tym sensie można powiedzieć, że Rickert pierwszy usta-
nawia naukę o wartości w transcendencji. Transcendencję czyni odpowiednikiem powinności.
Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że Windelband tkwi jeszcze w założeniach filozofii
Lotzego.
45 R. H. Lotze: Logik. Drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen, vom Erkennen..., s. 62.
46 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 38.
47 Wartość jest tutaj syntezą, która obejmuje jedność całej szczegółowości świata w taki sposób,
że nic nie może zostać w niej pominięte. Tym samym jest ona najobszerniejszym transcenden-
talnym warunkiem oddziaływania, które zachodzi w rzeczywistości. Stąd rzeczywistość o której
mówi Lotze, jest rzeczywistością, która się wydarza, a więc taką, która oddziałuje na podmiot.
Por. F. Bamberger: Untersuchungen zur Entstehung des Wertproblems in der Philosophie des
19. Jahrunderts I. Lotze. Halle 1924, s. 56.
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Odzwierciedlająca się w niej wartość rozumiana jest jako zasada wartościowa-
nia kosmosu. W okresie późniejszym, a zwłaszcza w Logice z roku 1874, ciężar
rozważań z rzeczywistości zostaje przesunięty na podmiot. Tym samym wartość
posiada dla nas znaczenie, ale tylko jako odłączona od indywiduum powszechnie
uznana prawda. Wtedy też jest rodzajem habitualności, która zostaje określona
w intelektualnej naturze podmiotu48. Stąd wartość jest postrzegana jako wyraz
kondycji poznawczej gatunku ludzkiego.
W poznaniu ustalamy pewność, za pomocą której obowiązywanie będzie wy-

razem prawdy ujętej jako wiecznie ważne twierdzenia prawdziwe. W takim przy-
padku obowiązywanie pojmuje się jako produkt logiki. Jednakże nie jest ona czymś
jednoznacznym, albowiem można ją rozumieć jako wyraz obowiązywania obiek-
tywnego (objektive Geltung) jak i znaczenie intersubiektywne. Zrazu sądy praw-
dziwe obowiązują, ponieważ odpowiednio do nich zostają uporządkowane przed-
stawienia. Wtedy traktujemy je jako prawdy, a w konsekwencji jako rzeczywistość
uznaną, to znaczy taką, która obowiązuje. Trzeba podkreślić, że jeśli jest tutaj
mowa o wartości, to jest ona uwzględniona na zasadzie myślenia, które jest godne
uznania. Zaznaczmy więc, że Lotze wartości nie pojmuje w taki sposób, jak jest
ona rozumiana u Rickerta49, czy też Windelbanda. Zdaniem Lotzego obowiązy-
wanie umożliwia naszemu myśleniu w formie przedstawień, wyniesienie do wła-
sności gatunku. Zamiast wartości, która byłaby odzwierciedleniem bytu, jest ona
tutaj traktowana jako zawartość pozytywnego sensu wartościowania. Z tej per-
spektywy można wysnuć wniosek, że Lotze zdaje sobie sprawę z ograniczonych
możliwości poznania, a w rezultacie z trudności związanych z ujęciem prawdy.
Dlatego też obowiązywanie prawdy ujmuje jako problemem50. W doświadczaniu
kierujemy się na cel, jakim jest wartość. Jednakże jawi się nam ona w sposób
ograniczony. Wtedy jest pojmowana w abstrakcji. To znaczy zgodnie z poznaw-
czą kondycją podmiotu. Herrschaft pisze tak: „[...] Lotzego przekonania o istocie
rzeczy (Grundüberzeugung), że a) poznanie i byt »nawzajem się wypracowują«,
i b) dobro (Gute) jest »realnością«, są ugruntowane w metafizycznej koncepcji bo-
skiej entelechii”51. Innymi słowy, ugruntowanie naszego poznania ma polegać na
„wierze filozoficznej” (philosophischen Glauben). Zgodnie z jej zaleceniami – i bez

48 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 34.
49 Co ciekawe Rickert z jednej strony odwołuje się do terminologii tradycji metafizycznej, z dru-
giej rozumie transcendencję i problem transcendencji w zakresie funkcji obowiązywania. Wtedy
traktuje funkcję transcendencji jako zasadę obiektywności. Zob. H. Rickert: Der Gegenstand der
Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie... Por. Ch. Krijnen: Nachmetaphysi-
scher Sinn..., s. 167.
50 L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 40–41.
51 Tamże, s. 43.
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względu na to, czy jest ona zgodna z możliwościami poznania – musimy uznać,
że prawo logiki nas obowiązuje52. Wszelako prawdę poznania musimy uznać, ale
nie możemy jej naukowo uzasadnić53.

Prawda w filozofii Windelbanda

Zauważmy, że w przypadku Windlebanda, odpowiedzialność związana z wo-
licjonalną naturą poznania, wiąże się nie tylko z działalnością praktyczną i ujętą
w ten sposób wartością, lecz również z sytuacją materialną, która wpisuje się
w psychiczność jednostki. Z jednej strony uwzględniamy formalne obowiązywanie
wiedzy, z drugiej strony materialnie spełnione obowiązki. Podkreślmy, że zdaniem
Windelbanda, imperatyw kategoryczny określa wszelką działalność rozumu. Pa-
miętać należy, że ma zostać spełniony w treściach doświadczenia. Stąd wyrazem
imperatywu kategorycznego są jednostki, których zadaniem jest materialne wy-
pracowanie zasady moralności. Tym samym wartość ma zostać zapośredniczona
w indywiduum, a co za tym idzie ma być następstwem uznania przez społeczeń-
stwo. Z tego wynika, że motyw ponadindywidualnie obowiązującej wartości ma
zostać wypracowany na podstawie praw społecznych i zależności, w jakich uczest-
niczą jednostki. W Normach i prawach przyrody czytamy, że świadomość normy,
„[...] podnosi sumienie [...] do rangi mocy psychicznej, ta zaś stanowi nowy czynnik
w ruchu życia psychicznego. Dopiero dzięki temu staje się zrozumiała prawdziwa
istota i psychologiczne znaczenie norm”54. Prawda ma być instancję niezależną
od wszelkich uwarunkowań. Jak się jednak okazuje, ma mieć również znaczenie
psychologiczne. Norma określa prawdę w sposób obiektywny, jednakże w reflek-
sji filozoficznej ma się przedstawiać w zależności od uwarunkowań społecznych.
W pojmowaniu wartości musimy zatem uwzględnić, że jest ona następstwem kon-
statacji szczególnych warunków w jakich występuje. Wszelako, jeśli wartość poj-
mujemy niezależnie od warunków społecznych, to dzieje się tak w efekcie abstra-
howania od nich. W takim przypadku wartość jest pojmowana jako odłączona
od szczególnych okoliczności społecznych faza obowiązywania prawdy obiektyw-
nej. Poza faktycznymi procesami psychospołecznymi zostaje wyznaczona sfera

52 Tamże, s. 44.
53 Zdaniem Lotzego, prawda jest dana w poznaniu i to jest rzecz oczywista. Jej uzasadnienie
przekracza jednakże nasze możliwości poznawcze, dlatego może być nam ono dane tylko w meta-
fizyce, która ustala przedmiot i podmiot w transcendencji. Natomiast w poznaniu naukowym
zdani jesteśmy na konstrukcję myślenia, która odpowiada doświadczeniu i jako taka jest jego
teleologicznym ujęciem.
54 W. Windelband: Normy i prawa przyrody..., s. 34.
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powszechnej ważności, która decyduje o ocenie zachodzących w rzeczywistości
procesów myślenia. „Nasze rozumowanie – twierdzi Tomasz Kubalica, komentu-
jąc zagadnienie powszechnej ważności w filozofii Windelbanda – możemy ocenić
pod względem logicznym tylko wtedy, gdy normy logiczne obowiązują niezależnie
od rzeczywistości”55. Określeniem wartości, jest więc jej obowiązywanie. Mówiąc
o jej powszechnej ważności, należy zwrócić uwagę, że jest ona wymogiem kierowa-
nym do normalnie myślących podmiotów. Zatem powinna być ona spełniona na
zasadzie logicznego obowiązku. Jednakże trzeba zauważyć, że ów obowiązek nie
eliminuje trudności związanych z pojmowaniem wartości jako przejawu kontami-
nacji uwarunkowań zachodzących w rzeczywistości56. Wówczas wartość jest poj-
mowana niewłaściwie. W takim przypadku staje się wyrazem pragmatyzmu, czyli
zostaje ograniczona do przedstawień, które są realizowane w potrzebach i znaj-
dują potwierdzenie w zadowoleniu lub niezadowoleniu jednostki. Innymi słowy, to
co wartościowe zostaje określone na zasadzie odczuwania przyjemności i dążenia
do niej. W konsekwencji okazuje się, że obowiązywanie zostaje wyznaczone po-
trzebą, która dotyczy grupy ludzi. Wobec powyższych ustaleń należy podkreślić,
że wartość faktualna nie ma nic wspólnego z wartością, która odzwierciedla się
w konieczności i powszechności obowiązywania. Zważmy więc, że właściwe racje
obowiązywania wartości mają być usytuowane w przedmiocie przedstawienia oraz
w samej zgodności z zasadą, a nie w podmiocie i jego odczuwaniu57. Kiedy normy
zostają podporządkowane potrzebom „Logiczny imperatyw nie jest kategoryczny,
lecz hipotetyczny”58. Jednocześnie musimy podkreślić, że wymagane w obowiązy-
waniu dążenie do prawdy nie jest określeniem kategorycznym. We Wprowadzeniu
do filozofii czytamy bowiem: „Mogę oczekiwać od ludzi uznania prawdy tylko
przy założeniu, że chcę lub powinienem poznawać bądź wiedzieć”59. Tym samym
wartość jako prawda powinna być uznana bezwzględnie. To znaczy powinna być
pojmowana w abstrakcji od wszelkich uwarunkowań, a zatem również od potrzeb
i emocji, które towarzyszą ujęciu praktycznemu. Problem polega na tym, że poj-
mowana w ten sposób prawda, ma naturę kategoryczną, natomiast dążenie do niej
jest kwestią świadomości i nie może być wymagane bezwzględnie. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że powinność zostaje tutaj odzwierciedlona na zasadzie po-
jęcia normalnie myślącego człowieka w idei, która jest zadaniem świadomości60.

55 T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice..., s. 44.
56 W. K. Schulz: Wilhelm Windelbands Ansatz zu einer wirklichkeitswissenschaftlichen Grun-
dlegung der Kulturtheorie. In: Neuekantianismus. Perspektiven und Problemen..., s. 478–479.
57 W. Windelband: Einleitung in die Phlosophie. Tübingen 1920, s. 201–203.
58 Tamże, s. 201.
59 Tamże.
60 Idea normalnie myślącego człowieka ma więc tutaj znaczenie wychowawcze. A zatem uzależ-



OBOWIĄZYWANIE JAKO WYRAZ DEONTOLOGIZACJI WIEDZY... 85

Widzimy więc, że poznanie w korelacji zmysłowego doświadczenia i katego-
rii nie tylko wyznacza polarność zjawiska i rzeczy, lecz także musi uwzględnić
realizację wartości. W tej perspektywie należy zauważyć, że autor Krytyki czy-
stego rozumu wykluczał działanie praktycznej świadomość z konieczności podda-
nej rozumowi teoretycznemu. Natomiast Windelband za Johannem G. Fichtem,
twierdzi coś przeciwnego, mianowicie że ustalenia teoretyczne są konsekwencją
działania rozumu praktycznego, w którym następuje uprzedmiotowienie pozna-
nia w wartości. Tu zaznaczmy, że powodem takiego stanu rzeczy mają być dzieła
pokrytyczne61, w których Kant podkreśla wkład uniwersalnego określenia obo-
wiązywania zasad moralnych w obowiązywanie konstytutywno poznawczych ka-
tegorii z przestrzenią i czasem. W konsekwencji tych ustaleń, Windelband odrzuca
rzecz samą w sobie i akcentuje w poznaniu prymat rozumu praktycznego. W Nor-
mach i prawach przyrody czytamy: „Dla kulturowo dojrzałego człowieka istnieje
nie tylko moralne, lecz także logiczne i estetyczne sumienie. Czyni ono siebie od-
powiedzialnym nie tylko za swe chcenie i postępowanie, ale również za myślenie
i odczuwanie; jest sprawcą błędu myślowego i bezguścia – nie mniej niż moralnego
zaniedbania. Zna obowiązek zarówno względem własnego chcenia i postępowania,
jak i swego myślenia i odczuwania”62. W tym kontekście uwidocznia się otwartość
stosunku, jaki zachodzi pomiędzy zmysłowością i rozumem, który w argumentacji
wolitywnej zastępuje aspekt rzeczy63.

niona zostaje od okoliczności, które wpływają na takie zachowanie. W tej perspektywie warto
przywołać Emila Laska, który twierdzi, że „Poznawanie i moralne zajęcie stanowiska są dwoma
typami zachowania, a poznawanie pozostaje wyłącznie w przypadkowym odniesieniu do leżą-
cego poza nim moralnego chcenia, do tego, by być możliwym obiektem obowiązku”. E. Lask:
Czy istnieje „prymat rozumu praktycznego” w logice? Tłum. Andrzej J. Noras W: Neokantyzm
badeński i marburski. Antologia tekstów..., s. 158–159. Lask tymi słowami zauważa, że obowią-
zek znajduje się poza obszarem zachowania podmiotu, czy też normalnie myślącego człowieka,
a w rezultacie ma być umiejscowiony poza świadomością.
61 Przykładem rozważań pokrytycznych jest krótkie dzieło O użytku zasad teleologicznych w fi-
lozofii z roku 1788. Kant pisze tam tak: „Niezależnie [...] od tego, czy przyczyna istot złożonych
leży w świecie czy poza światem, musimy albo w ogóle wyrzec się jej określania, albo założyć
istotę inteligibilną (intelligentes Wesen) – nie dlatego [...] że pojmujemy niemożliwość po-
wstania takiego skutku poprzez działanie innych przyczyn, lecz dlatego, że aby przy wyłączeniu
przyczyn ostatecznych przyjąć za podstawę przyczynę inną, musielibyśmywyimaginować jakąś
podstawową siłę, do czego rozum nie jest pod żadnym pozorem uprawniony, bo nie sprawia mu
trudności objaśniać wszystko, co zechce i jak zechce”. I. Kant: O użytku zasad teleologicznych
w filozofii.W: Rozprawy z filozofii historii. Tłum: D. Pakalski. Kęty 2005, s. 100. W okresie pod-
krytycznym musimy wziąć pod uwagę, że rzeczywistość, którą rozum rozważa nie jest dla niego
żadnym problemem, a zatem zagadnienie rzeczy samej w sobie nie może mieć tutaj miejsca.
62 W. Windelband: Normy i prawa przyrody..., s. 24.
63 W. K. Schulz: Wilhelm Windelbands Ansatz zu einer wirklichkeitswissenschaftlichen Grun-
dlegung der Kulturtheorie. In: Neuekantianismus. Perspektiven und Problemen..., s. 476–477.
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Wartość i kondycja poznawcza podmiotu

W Die Lehren vom Zufall Windelband stwierdza, że obowiązującego prawa
nie ujmujemy naocznie. Wtedy bowiem byłoby ono czymś przypadkowym. Nam
zaś w poznaniu chodzi o regułę. We wspomnianym dziele czytamy: „[...] istota
rzeczy (Grund) tkwi w tym, że obydwa wydarzenia [przyczyna i skutek – M.F.]
mają źródło społeczne, z którego natychmiast wynika konieczność (Nothwendig-
keit). A zatem zawsze muszą się one pojawić zjednoczone”64. Zaznaczyć więc
trzeba, że przyczyna i skutek pojmowane są tutaj w regule społecznej. Stąd
konieczność prawa jest przykładem myślenia społecznego, które przypadek (Zu-
fall) ujmuje jako regułę. Rozumienie przypadku jako czegoś nieznanego, co po-
jawia się w sposób nieuzasadniony jest czymś marginalnym. Jednakże w re-
fleksji filozoficznej bierzemy pod uwagę myślenie wewnętrzne, którego wyrazem
jest prawo, ale równocześnie zauważamy, że nie zawsze będzie ono odpowia-
dać rzeczywistości zdarzeń. Z tego powodu podmiotowe pojęcie przypadku po-
trzebuje jego odzwierciedlenia w pojęciu wartości, które jest określeniem moż-
liwości naszego poznania. W takim przypadku wartość wskazując poznanie jest
równocześnie wyrażeniem ludzkiej niewiedzy, która wiąże się z przedwczesnym
stanowiskiem ujmującym poznanie jako coś gotowego65. Takie ujęcie poznania
przyporządkowuje przypadkowość zjawisk formie wewnętrznego myślenia, a więc
prawu. Prawo zaś wypracowujemy w sferze myślenia. Podkreślmy, że jego zwią-
zek z rzeczywistością zjawisk, nie jest związkiem opartym na konieczności. Je-
śli jest tutaj mowa o konieczności, to jest to konieczność ludzkiego myślenia.
Windelband pisze wprost: „Proces przyrody może, ale nie musi odpowiadać nor-
mie”66. Z tego wynika, że normy przynależą do sfery myślenia i tylko za jego
pomocą mówimy o ich konieczności. W Normach i prawach przyrody o rozdziel-
ności myślenia i praw przyrody czytamy: „Dlatego normy są rzeczywiście od-
różnione od praw przyrody, ale nie stanowią czegoś wobec nich obcego i odle-
głego; każda norma jest raczej takim powiązaniem psychicznych elementów, do
którego może w sprzyjających okolicznościach doprowadzić nieuchronny, praw-
nie (gesetzlich) określony, proces życia psychicznego”67. Norma nie stanowi więc
asocjacji przedstawień, lecz pojawia się jako forma nadrzędna, w której mogą
być one prawdą. Przedstawienia prezentują się tutaj jako świat. Innymi słowy,
przedstawienia zostają uzasadnione w świecie, który stanowi normę ich właści-
wego pojmowania. W niej są poznaniem. Przy tym należy pamiętać, że w ta-

64 W. Windelband: Die Lehren vom Zufall. Berlin 1870, s. 23–24.
65 Por. tamże, s. 22.
66 W. Windelband: Normy i prawa przyrody..., s. 27.
67 Tamże, s. 29.
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kim przypadku norma uwzględniając prawdę w wartości bierze pod uwagę nie-
doskonałości związane z naturą ludzkiego poznania. W Normach i prawach przy-
rody czytamy bowiem: „System norm stanowi wybór dokonany z niemożliwej do
przejrzenia różnorodności form kombinacyjnych [...]”68. W rezultacie wartość nie
stanowi bytu, lecz jest racjonalnym argumentem ludzkiego poznania w wyjaśnia-
niu rzeczywistości.

Społeczne uwarunkowanie norm

ZdaniemWindelbanda poznanie ma zostać odzwierciedlone w systemie norm,
który jest jego prawdą. Nadmieńmy jeszcze, że przedstawienia nie zawsze są praw-
dziwe. „Aktywność przedstawienia wymaga logicznej normatywności tylko wów-
czas, gdy ma służyć realizowaniu celu prawdy”69. W takim wypadku odnosimy
się do logicznego prawodawstwa, które wówczas zakłada powszechną ważność
prawdy. Zaznaczmy więc, że „Normy są tego rodzaju formami urzeczy-
wistnienia praw przyrody, które powinny zostać uznane przy założeniu
celu powszechnej ważności”70. Wszelka inna, to znaczy nienormatywna dzia-
łalność podmiotu, polega na zależności wynikającej z uwarunkowania faktycznego.
Prawda zaś jako norma bezwzględna zakłada niezależną od faktów wartość, którą
powinniśmy się kierować w poznaniu. „Uzasadnienie aksjomatów i norm – zda-
niem Windelbanda – tkwi jedynie w nich samych, w teleologicznym znaczeniu,
jakie mają one jako środek do celu, którym jest ogólna ważność. Wszędzie tam,
gdzie mogą one jako takie zostać udowodnione, mamy jednak do czynienia tylko
z faktyczną ich ważnością, ale właśnie tu dana jest immanentna konieczność
związku teleologicznego”71. Tym samym warunki, które umożliwiają wartość
poznania, mają mieć znaczenie drugorzędne. Nie są one jednak czymś zupełnie
bez znaczenia. Zwracamy na nie uwagę, ponieważ podlegamy działaniu woli. Jedne
czyny są dowodem zaistnienia wartości, inne nie mogą nim być. W tym świetle
Windelband stwierdza: „Dobrym nazywamy kogoś, kto chce tego, czego wymaga
prawo moralne, natomiast wtórne znaczenie ma to, czy wyraźnie uświadamia sobie
owo prawo jako normę czy maksymę”72. Autor Normy i prawa przyrody podkreśla,

68 Tamże.
69 Tamże, s. 29–30.
70 Tamże, s. 30.
71 W. Windelband: Metoda krytyczna czy genetyczna?..., s. 66–67.
72 W. Windelband: Normy i prawa przyrody..., s. 35.



88 MARCIN FURMAN

że przede wszystkim należy chcieć zrealizować wartość. Wartość jako prawda po-
znania jest więc dyspozycją jednostki. Nikt nie może nikogo zmusić, aby chciał
realizować prawdę, choć można na to wpływać środkami wychowawczymi. I tak
„Wychowanie [...] osiągałoby swój kres, gdyby człowiek wzniósł się tak dalece po-
nad surowość swych popędów i tak uszlachetnił swój sposób odczuwania, że każde
jego upodobanie i dezaprobata byłyby bezinteresowną powszechną ważnością”73.
Stąd uniezależnienie wartości od warunków jej zaistnienia byłoby postrzegane jako
następstwo wychowywania.
W tej perspektywie możemy sformułować twierdzenie, że powszechnie obo-

wiązująca wartość (Allgemeingültig Wert) jest rezultatem doświadczenia. Jak
pisze Windleband: „Tymczasem znajduje się ona [powszechnie ważna war-
tość – M. F.] w naturalnej konieczności życia psychicznego. Każda empiryczna
świadomość swoim własnym sposobem wartościowania jako oczywistym i ogólnie
ważnym postępowaniem [...] może być wartościowaniem, które najpierw będzie
problemem życia, a wtedy także nauki”74. Z tego wynika, że noetyka, która zaj-
muje się teorią wiedzy, a w rezultacie znaczeniem prawdy jako naczelnej wartości
poznania, w istocie jest „wiedzą ostatnią”, a nie – jak można by przypuszczać
– pierwszą. Jak pisze Przyłębski, powszechnie obowiązująca wartość „Zakłada
już [...] jakąś daną wiedzę pozytywną, zakłada nauki”75. W rezultacie ocena, czy
też rozpoznanie prawdy w przedmiocie badania jest wynikiem opracowania nauk.
Innymi słowy, określenie pewności dochodzi do skutku w opracowaniu tego, co
zostało ustalone przed wartościowaniem. W Ueber die Gewissheit der Erkennt-
niss czytamy, że jest ona czymś różnym od faktów, ale to wcale nie znaczy, że
się na nich nie opiera. Wartościowanie ma być określone w predykacie pewno-
ści, który jest opracowaniem tego, co zwykle określa się jako byt. Windelband
twierdzi bowiem: „Predykat pewności zawsze ujmowany jest w sądzie drugim.
W nim wypowiedziane jest, że treść pierwszego sądu jest rzeczywista. Przez co
[treść taka – M.F.] określona jest w pewności, a tym samym poza obszarem my-
ślenia tendencyjnego [...]. [Predykat pewności – M.F.] jest predykatem, w któ-
rym przedstawienia uzyskują w prawie odniesienie do wartości, która obowiązuje
niezależnie od procesu przedstawiania. Taka wartość, nazywa się prawdą, która
chce ujmować możliwości identyfikowania poznania z bytem, a w konsekwencji
odzwierciedla idealny obraz rzeczywistości. A zatem pewność poznania ma być
predykatem naszego sądzenia, przez który treściom [tegoż poznania – M. F.]

73 Tamże, s. 44.
74 W. Windelband: Einleitung in die Phlosophie..., s. 246.
75 A. Przyłębski: W poszukiwaniu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego...,
s. 22.
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przypisujemy prawdę”76. Z tego wynika, że jeśli mówimy o wartości, nie mo-
żemy jej ograniczać do faktów, albowiem one prezentują się jako wydarzenia
tendencyjne. Fakty są przed-refleksyjnym wydarzaniem się. Natomiast refleksja
w metodycznym ujmowaniu doświadczenia, uwzględnia cel poznania, czyli prawdę
pojętą jako wartość77. Sąd jest wartościowy, tylko wtedy, jeśli jest poddany re-
fleksji krytycznej78.
Wobec uwarunkowań społecznych Windelband podkreśla, że „Rozumu” nie

można wytworzyć, gdyż on zawsze towarzyszy świadomości oraz uzasadnia pro-
cesy w niej zachodzące79. Fakt ten jest podstawą do ustalenia, że nie możemy
zaprzeczyć własnej naturze, która polega na rozumie. Wszelako przedstawie-
niom zawsze towarzyszy to, co racjonalne. W tym sensie „Rozum” jest zasadą,
dzięki której świadomość ma możliwość osiągnąć prawdę. W konsekwencji od
każdego normalnie myślącego człowieka, żądamy aby jego świadomość funkcjono-
wała zgodnie z zasadami rozumu, czyli normami. Aby zdanie prawdziwe zawsze
było uznawane za prawdziwe, natomiast zdanie fałszywe, żeby zawsze było uznane
za fałszywe. Powszechna ważność, o którą tutaj chodzi dotyczy każdego podmiotu
z osobna. Problem tkwi jednak w tym, że nie każdy chce korzystać z predyspozy-
cji do prawdy. Można na to wpływać przez odpowiednie wychowanie. Zauważmy
jednak, że w takiej perspektywie myślenie według wartości stanowi efekt sytuacji
zewnętrznej. Mogą w niej zachodzić zarówno okoliczności sprzyjające poznaniu
prawdy, jak i takie, które będą mu przeczyć. Zaznaczmy, że zdaniem Windel-
banda prawda ma być niezależna od warunków zewnętrznych. A zatem ma ona
polegać na powinności. Ona ma wyznaczać obowiązek logiczny, a tym samym war-
tość, na przestrzeganiu której polega normalne zachowanie człowieka w poznaniu.
Podsumowując, zaznaczmy, że rozwiązanie problemu wartości poznania w filozofii
Windelbanda nie jest czymś jednoznacznym. Paul Goedeke pisze, że „[...] z jednej
strony świadomość normatywna (Normalbewußtsein) powinna wynikać z poru-
szeń świadomości empirycznej, a z drugiej strony faktycznie empiryczne »oceny«
(Beurteilungen) powinny w normatywnej świadomości posiadać kryterium dla ich
powszechnej ważności (Allgemeingültigkeit) i konieczności (Notwendigkeit)”80.

76 W. Windelband: Ueber die Gewissheit der Erkenntniss. Eine psychologisch-erkenntnis-
theoretische Studie. Berlin 1873, s. 7–8.
77 Por. T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice..., s. 23.
78 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 47.
79 Por. W. Windelband: Normy i prawa przyrody..., s. 45. Por. W. Windelband: Ueber die
Gewissheit der Erkenntniss..., s. 64.
80 P. Goedeke: Wahrheit und Wert. Eine logiach-erkentnistheorische Untersuchung über die
Beziehungen zwischen Wahrheit und Wert in der Wertphilosophie des Badischen Neukantiani-
smus. Hildburghausen 1927, s. 23
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Zakończenie

W kontekście powyższej dyskusji musimy podkreślić, że obowiązywanie war-
tości jest niezależne od tego, czy będzie ona uznana czy też odrzucona. Określa
się ją w logice, która abstrahuje od okoliczności istnienia. W tym sensie poznanie
wartościowe ma być zgodne z prawami logiki. W przeciwieństwie do niego, działa-
nia pozbawione wartości prezentują się jako swobodne wiązki skojarzeń. Wówczas
są wyrazem nastrojowości, czy też emocjonalności psychologicznej. Stąd „[...] dla
ustalenia wiedzy i poznania wszystkie [faktyczne – M.F.] motywy uznawania za
prawdę powinny być wykluczone, a akceptacja powinna wynikać jedynie z czy-
sto rzeczowych zależności treści przedstawienia. [...] moralne znaczenie naukowego
poznania polega [więc – M.F.] na tym, że nie wolno w nim kierować się żadnymi
innymi motywami [...] jak tylko racjami zawartymi w przedmiocie przedstawienia
oraz w zgodności z myśleniem”81.
Windelband deklaruje chęć sformułowania teorii prawdy rozumianej jako po-

wszechnie obowiązująca i logicznie konieczna norma poznania. Wszelako ustalenia
dotyczące okoliczności związanych z określeniem wartości powodują, że prawda
ma tutaj jedynie wyraz formalny. Kubalica o prawdzie formalnej ujmowanej w ten
sposób pisze tak: „[...] należałoby ją uznać za konieczne ogniwo, łączące prawdy
transcendentne i immanentne z [...] przedmiotem poznania [rozumianym jako sam
cel poznania (wartość) – M. F.]”82. Okazuje się więc, że bezpośrednim przedmio-
tem filozofii Windelbanda nie może być wartość. Wprawdzie w poznaniu jest ona
wymagana, ale to wcale nie znaczy, że można ją w nim zrealizować. Windelband
twierdzi, że „[...] przez to nie traci się jej w niemożliwości, lecz realizuje w rze-
czywistej teorii poznania w odniesieniu do metafizyki”83. Stąd można wysnuć
wniosek, że autor Ueber die Gewissheit der Erkenntniss logikę rozumie – podob-
nie jak ją rozumiał Lotze – jako reglamentację przedstawień. Wartość ma zostać
zastosowana w doświadczeniu. W rezultacie ma być pojmowana jako wymóg du-
szy, która na podstawie wydarzeń w rzeczywistości, próbuje w metafizyce ustalić
rodzaj i sposób jego ogólnego uwarunkowania. W perspektywie nauki mówimy, że
doświadczenie zostaje oparte na funkcji, która jest jednością oddziaływania przed-
stawień. Wtedy psychologiczny proces przedstawiania odniesiony zostaje do tego,
co zasadnicze, a tym samym przedstawienia umiejscawia się w jedności systemu.
System taki prezentuje się w prawach logiki. Dlatego też rzeczywistości nie wolno
pojmować jako rzeczy, lecz tylko jako konstrukcję myślenia. Zadaniem logiki jest

81 W. Windelband: Einleitung in die Philosophie..., s. 202.
82 T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego..., s. 36.
83 W. Windelband: Ueber die Gewissheit der Erkenntniss..., s. 94.
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więc dostarczenie formalnych uwarunkowań prawdy, która zostaje ufundowana
w teorii sądu (Urteilslehre).
Na tej podstawie formułujemy wniosek, że wartość obowiązuje w doświadcze-

niu. Dla Lotzego prawa tworzą integralną i teleologiczną całość, która prezentuje
się w formie przedstawień. Natomiast Windelband – szczególnie w późniejszym
okresie – rozróżnia prawa od obszaru normatywnego. W tym czasie obowiązujące
poznanie ma się zawierać w „zasadach logiki” (Prinzipien der Logik)84. Wtedy też
wartości nie umiejscawia w doświadczeniu, jak Lotze, lecz w prawdzie. Podkreślmy
jednak, że mimo rzeczonej deklaracji, prawda u Windelbanda ma wymiar tylko
formalny. Albowiem mówiąc o „obowiązywaniu w sobie”85 ma on na myśli logikę,
która zostaje określona przez świadomość normatywną. Zauważmy więc, że war-
tość jest tutaj jedynie ideą pojmowaną w świadomości normatywnej, którą należy
założyć w poznaniu. Tym samymwartości nie realizujemy w bycie, ona obowiązuje
a priori. W tym świetle Goedeke stwierdza, że „Windelband dlatego świadomość
normatywną (Normalbewußtsein) może dedukować tylko t e l e o l o g i c zn i e [...]
jako »sy s t em te l e o l o g i c zny«”86.
Z tego wynika, że obowiązywanie wartości ma być zasadą naszego myśle-

nia, wedle której stosunek świadomości i bytu jest stosunkiem formalnym. My-
ślenie jest w prawdzie, a tym samym wartością, tylko wtedy, jeśli jest prawdą
formalną. Na koniec należy podkreślić, że teleologia i cel ujęty w świadomości
nie odgrywa w normatywnie pojętej prawdzie żadnej istotnej roli. „Obowiązywa-
nie w sobie” jest uzupełnieniem poznania, które ma znaczenie jedynie dla czystej
logiki. Prawda formalna jest prawdą sądów87. Poznanie odbywa się w korelacji
obowiązywania i bytu, który się wydarza. W sądzie zostaje ono zidentyfikowane
jako prawda formalna.
Przede wszystkim musimy pamiętać, że prawda pojmowana w ten sposób

jest problemem. Czysta logika polega na obowiązywaniu, które definiuje norma-
tywność. W niej też ma zostać pojęta prawdę. Problem polega jednak na tym,
że normatywność jest nieuzasadniona, jej wiarygodność jest ujmowana w per-
spektywie teleologicznej, a tym samym jest wyrazem racjonalności, która zo-
staje dołączona do doświadczenia. W sądzie wygłaszamy więc tylko pretensję
do jej przestrzegania. Przy tym trzeba zauważyć, że w takiej perspektywie nie-
możliwość uzasadnienia norm, a tym samym brak ich dowodu, wcale nie musi

84 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 53–54.
85 Przy tym zaznaczmy, że „obowiązywanie w sobie” zasadniczo dotyczy bytu, a przez Win-
delbanda odniesione zostaje do świadomości.
86 P. Goedeke: Wahrheit und Wert. Eine logiach-erkentnistheorische Untersuchung über die
Beziehungen zwischen Wahrheit und Wert in der Wertphilosophie des Badischen Neukantiani-
smus..., s. 23.
87 Por. L. Herrschaft: Theoretische Geltung..., s. 57–59.
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być postrzegany jako brak wartości. Wszelako może przecież być ona definio-
wana formalnie. Wtedy pretensja zawarta w doświadczeniu równoznaczna jest
z ustanowieniem wartości. Choć stąd można również sądzić, że mamy tutaj do
czynienia z ustaleniem metody, która polega na odłączeniu pojęcia obowiązywa-
nia od pomyślanej wartości. W tym sensie logika sądów, o której mówił Lotze
i formalizm Windelbanda, byłyby elementami pośrednimi w drodze do ustale-
nia wartości.

Summary

In this article I present the genesis and the problem of determining the
notion of validity (Geltung). Here R. H. Lotze and W. Windelband, who in
their philosophical concepts underline the fundamental importance of validity,
deserve particular attention. Lotze may be said to have created idealism with-
out the subject, while Windelband continued his thoughts and brought them
to a conclusion. According to Windelbad, knowledge is both subjective and
planted in the object comprehended as a value.
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Windelband W., Immanuel Kant. Zur Säkularfeier seiner Philosophie. In: Idem:
Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosphie. Bd. 1.4. verm.
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Chyba nikt, kto bez uprzedzeń przystępuje do opisu świata, nie będzie już
dzisiaj kwestionował, że świat ma różnorodny charakter. Jego różnorodność prze-
jawia się nie tylko w mnogości i odmienności ludzkich perspektyw, wielości kultu-
rowych wartości i etosów, zmienności czasowej samych kultur i ich symultanicznej
różnorodności. Jest bowiem coś bardziej podstawowego, fundującego wielość ludz-
kiej kultury – jest to różnorodność świata jako takiego, również w tych obszarach,
które nie mają charakteru kulturowego. Dużo mniejsza zgoda panuje jednak co do
tego, jak w szczegółach należałoby przedstawić tę różnorodność, jakie jej rodzaje
należałoby wyróżnić. Podobnie jest również z pytaniem, jak wygląda budowa po-
szczególnych bytów składających się na tę różnorodność.
W artykule przedstawiam problem ducha zobiektywizowanego w kontekście

pewnej specyficznej, powiązanej z nim ontologicznej trudności – w świetle koncep-
cji, którą sformułował Nicolai Hartmann (1882–1950). Problem ducha zobiekty-
wizowanego podejmowałem już kilka lat temu w książce Człowiek i historia u Ni-
colaia Hartmanna1, jednakże akcentowałem tam głównie te aspekty zagadnienia,
które mają znacznie i konsekwencje dla zagadnień filozofii dziejów. Choć także tam
wskazywałem już na specyficzne kłopoty związane z Hartmannowską wykładnią
ducha zobiektywizowanego. Kilka lat później A. Mordka dał nieco inne oświetlenie
tej kwestii2. Również to stało się powodem, ze względu na który wracam obecnie

1 Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 32–44.
Książka ta była poszerzoną i zmodyfikowaną wersją mojej pracy doktorskiej zatytułowanej On-
tologia bytu historycznego u Nicolaia Hartmanna (Lublin 2000).
2 A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki, Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna, Wydaw-
nictwo URz, Rzeszów 2009, w szczególności s. 81–92.
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do tej kwestii. Tok wywodu będzie zatem następujący. Najpierw przedstawię zarys
Hartmannowskiego rozumienia realności oraz jej warstwowej struktury. Następ-
nie przedstawię główne momenty Hartmannowskiego rozumienia ducha zobiek-
tywizowanego, z jednej strony streszczając te sformułowania, które były zawarte
w książce Człowiek i historia, z drugiej strony zaś dołączając do nich momenty
wcześniej nie analizowane. Wreszcie – i to jest zasadniczy cel tego artykułu – rów-
nież w konfrontacji z interpretacjami innych autorów, spróbuję uchwycić główne
aporie związane z kategorią ducha zobiektywizowanego jako takiego.
Podjęcie tych zagadnień jest ważne z jeszcze jednego względu. Roman Ingar-

den kilkakrotnie zarzucał Hartmannowi (między innymi jemu), że ten zapożyczył
od niego jego ideę warstwowej budowy dzieła sztuki, nie pisząc wyraźnie o takim
zapożyczeniu. W takim kontekście spojrzenie na ducha zobiektywizowanego oraz
sprecyzowanie tych trudności, które wiążą się z nim w wersji Hartmannowskiej,
pozwoli raz jeszcze spojrzeć na zasadność tego typu zarzutów3.
Hartmanna koncepcja warstwowej struktury realności jest chyba najbardziej

znanym elementem jego filozofii. Podział bytu realnego na warstwę materialną,
warstwę przyrody ożywionej, warstwę psychiczna oraz duchową jest powszech-
nie cytowany i znany. Realność jest zaś definiowana przez czasowość, procesu-
alność i indywidualność. Szczególnie ten ostatni moment wymaga podkreślenia.
W nim bowiem widział Hartmann jeden z najważniejszych punktów oddzielają-
cych jego „nową ontologię” od ontologii dawniejszych, które jego zdaniem prefe-
rowały (m.in.) ogólność kosztem indywidualności. Hartmannowska realność jest
w swej istocie zawsze indywidualna i niepowtarzalna. To nie wyklucza tego, że
występują w niej także momenty ogólne i ponadjednostkowe. Ale to nie one są
w bycie realnym tym, co istotne. Szczególnie wyraźnie prezentuje to się w sfe-
rze realnych ludzkich osób, ich istota związana jest z tym właśnie, co w nich
niepowtarzalne. Eminentnie osobowa relacja – miłość – jest nakierowana na tę
niepowtarzalność.
Duch zobiektywizowany nie jest jednak warstwą realności. Taką warstwą jest

natomiast duch jako taki, życie duchowe jako takie. Jest ono jednak zbyt róż-
norodne, aby samo ogólne określenie byt duchowy mogło wyczerpać jej opis. Im
warstwa wyższa, tym co prawda bytowo słabsza, ale za to tym bardziej bogata
pod względem treściowym. W tym kontekście złożoność i różnorodność ducha jest
przykładem stosunku zachodzącego również między warstwami niższymi (np. ma-
terią nieożywiona a ożywioną). Duch występuje bowiem w trzech bytowych for-
mach: jako duch osobowy, jako duch obiektywny oraz jako duch zobiektywizowany.

3 Kwestię tę – ale wychodząc od strony dat i etapów w rozwoju myśli Hartmanna – analizo-
wałem w artykule O różnicy w budowie dzieła sztuki u R. Ingardena i N. Hartmanna (w spra-
wie zarzutów Ingardena względem N. Hartmanna), „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXVI, z. 2
(2008), s. 101–114.
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Przy czym ani nie są to warstwy, ani też nie są to obiekty, które byłyby względem
siebie niezależne. Ich powiązania i zależności są jednakże dwojakie: strukturalne
i funkcjonalne. Mówiąc o pierwszych, mam na względzie ontyczną relację bycia
fundamentem. Mówiąc o drugich – mam na względzie powiązania w zakresie ról
spełnianych przez poszczególne formy ducha w całości życia duchowego. By od-
wołać się do słów samego Hartmanna: „Tylko duch osobowy może kochać i niena-
widzić, tyko on ma etos, ponosi odpowiedzialność, jest poczytalny, ponosi winę,
zasługę, tylko ma świadomość, przewiduje, ma wolę, samoświadomość [...]. Tyko
duch obiektywny jest nośnikiem historii w ścisłym i pierwotnym sensie; tylko on
jest tym, kto właściwie »ma historię«. [...] Tylko duch zobiektywizowany wnika
w bezczasowość, a tym samym w to, co idealne i ponadhistoryczne. Inny jest jego
stosunek do czasu i do historii. Jego losy to losy tego, co – w czasowym procesie
historycznym – jest związane z ideami i samo w sobie jest bezczasowe”4.
Różnice oddzielające ducha zobiektywizowanego od ducha obiektywnego

i osobowego nie sprowadzają się do ich odmiennych funkcji. Różnią się także swoja
ontyczną konstrukcją. Duch osobowy ma swój fundament w nośniku materialno-
-organiczno-psychicznym. Mowa, rzecz jasna, o człowieku, jego ciele i psychice,
które są koniecznym fundamentem dla życia duchowego, osobowego. Fundamen-
tem dla ducha obiektywnego jest wielość duchów osobowych, a więc jakiś rodzaj
społeczności, klasa społeczna, naród itd. Jeżeli duch osobowy to indywidualny
podmiot teoretyczny i praktyczny, zarówno poznający świat, jak i w nim dzia-
łający, to duch obiektywny to treści moralne, intelektualne, obyczajowe, świato-
poglądowe (itd.) – które są żywione przez jakąś ludzką grupę, żywione w ten
sposób, że ona traktuje je jako swoje własne poglądy i wedle nich ustosunkowuje
się do świata. Można by rzec: świadomość społeczna, choć trzeba by podkreślić,
że duch obiektywny nie ma swojej własnej świadomości, a jedyna świadomość,
która mu przysługuje to ta, którą ma w nas i dzięki nam – tj. dzięki duchom
osobowym. Wreszcie duch zobiektywizowany to utrwalone w trwałym material-
nym nośniku treści duchowe, wszystko jedno, czy są to treści ducha osobowego,
czy obiektywnego. Ta forma ducha ma jednakże dwa fundamenty. Pierwszym jest
określony nośnik materialny, w którym treść jest jakoś zapisana i utrwalona (pa-
pier, płótno, kamień). Drugim natomiast fundamentem jest duch, który ma zdol-
ność odczytania tych utrwalonych treści. W takiej roli może wystąpić zarówno
duch osobowy, jak i duch obiektywny (ten drugi przypadek ma zawsze miejsce
wtedy, gdy dochodzi do fenomenu „renesansu”).

4 N. Hartmann, Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der
Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, Walter de Gruyter & Co., Belin–Leipzig
1933, s. 63.
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Podkreślając jedność warstwy duchowej, która, choć zbudowana z trzech form
bytowych, jest jedną i tą samą warstwą bytową5, Hartmann wskazywał na nie-
usuwalne usytuowanie ducha zobiektywizowanego w obrębię tej warstwy, nazywa-
jąc ponadto ducha zobiektywizowanego aspektem warstwy duchowej – podobnie
czynił też Hartmann w stosunku do pozostałych form ducha. Podkreślając te mo-
menty, z jednej strony czynił Hartmann słusznie – szło mu bowiem o pokazanie
wewnętrznych powiązań w obrębie tej warstwy i wykazanie jej jedności. A po-
niekąd – gdy patrzymy na ten fragment koncepcji Hartmanna z pespektywy sta-
nowisk późniejszych i współczesnych – można wskazać jeszcze jedną, inną rację
uzasadniającą celowość takiej procedury. Duch osobowy oraz duch zobiektywi-
zowany są bowiem bardziej niekwestionowalne, bardziej naoczne, czy też dające
się uchwycić w intersubiektywnym doświadczeniu. Stąd zaś wynika taka korzyść,
że akcentowanie jednolitego charakteru warstwy duchowej oraz podkreślanie, że
stanowi ona jedność zbudowaną z trzech form bytowych, mogło stanowić rodzaj
dodatkowego uzasadnienia wspierającego Hartmannowską tezę o istnieniu ducha
obiektywnego. Ze względu na dające się często zauważyć łączenie kategorii ducha
obiektywnego z idealizmem Heglowskim, prowadzące do następnie do odrzuca-
nia, czasami wręcz wyśmiewania tej kategorii, Hartmannowska procedura mogła
prowadzić do uprawdopodobnienia istnienia takiego rodzaju bytu. Było to przed-
sięwzięcie celowe, nawet jeśli okazało się nieskuteczne. Było ono zasadne również
z tego powodu, że Heglowskie rozumienie ducha jakby przyćmiło ten sens, który
temu pojęciu przypisywał potem (jeszcze przed Hartmannem) Wilhelm Dilthey.
Być może równie ż dlatego, że Dilthey posługiwał się co prawda terminem „duch
obiektywny”, ale nie używał go konsekwentnie. Jednym razem bowiem nazywał
nim to, co również Hartmann (a wcześniej Hegel) nazywał duchem obiektywnym,
innym zaś razem za ta nazwą skrywało się raczej to, co Hartmann nazwałby du-
chem zobiektywizowanym.
Niestety, ta procedura, z drugiej strony, doprowadziła w prostej linii do

szeregu nieporozumień oraz kłopotów, których ofiarą padł zarówno sam Hart-
mann, jak wielu jego komentatorów. Przypomnę teraz zasadniczy kłopot zwią-
zany z Hartmannowskim duchem zobiektywizowanym, na który wskazywałem we
książce Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna. Najpierw jednak, aby ten za-
rzut ufundować właściwie na materiale źródłowym, przytoczę kilka fragmentów
z Das Problem des geistigen Seins: „Podstawowa teza mówi zatem, że nie tylko
w obiektywizacji językowej, lecz w każdej obiektywizacji, u podstawy leży pewien
twór realny, jako dostępna dla zmysłów baza, i który trzeba odróżnić od treści
duchowej, która się w nim obiektywizuje. [...] Można to również nazwać ogólnym

5 Tamże, s. 63–68.
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prawem obiektywizacji i wypowiedzieć [je] w sposób następujący: Każdy duch
zobiektywizowany, rozumiany jako całościowy twór, jest co do swej istoty dwu-
warstwowy, jest tworem dualnym; a obie w nim warstwy mają heterogeniczny
sposób bycia. Warstwa zmysłowa istnieje niezależnie od ujmującego ducha, zaś
treść duchowa, która jest w niej utrwalona – tylna warstwa całościowego tworu
– istnieje zawsze tylko »dla« ujmującego ducha. [...] W wypadku każdej obiek-
tywizacji można zatem mówić o pewnym »planie przednim« (Vordergrund) oraz
»planie tylnym« (Hintergrund). I w każdym przypadku planem przednim jest
warstwa zmysłowa, samodzielny, pod względem ontycznym istniejący sam w so-
bie twór realny [...]; natomiast planem tylnym jest właściwa treść duchowa, to,
o co w obiektywizacji właściwie chodzi, ale nie posiadająca samodzielnego spo-
sobu bycia, lecz istniejąca stale jedynie »dla« ponownie rozpoznającego żyjącego
ducha. A zatem plan tylny, rozważany jako taki, jest i pozostaje na wskroś irre-
alny. W przeciwieństwie do samoistnego bytu planu przedniego, przysługuje mu
tylko warunkowy sposób bycia »bytu-dla-nas«”6.
Powyższy, obszernie zacytowany fragment jest ważny z dwóch względów. Po

pierwsze, można w nim znaleźć terminologiczne zapętlenie, które stało się po-
wodem błędnego rozumienia statusu ducha zobiektywizowanego. Ale po drugie,
można w nim znaleźć także pewne wyjaśnienie i sposób uniknięcia całego kłopotu.
Gdy idzie o pierwsza sprawę, to zamęt bierze się, oczywiście, z zamiennego

używania przez Hartmanna terminów: „duch zobiektywizowany” oraz „obiektywi-
zacja”. Takie ich użycie byłoby rzecz jasna możliwe, zwłaszcza gdy w danej kon-
cepcji pojawiają się one jako terminy techniczne, w określony sposób wprowadzone
i zdefiniowane. Takie terminy musiałby jednak, w imię wewnętrznej koherencji teo-
rii, być zgodne z pozostałymi terminami tej teorii. Jak więc pod tym względem
wygląda sprawa z pozycją tych terminów (duch zobiektywizowany, obiektywiza-
cja) w kontekście całej ontologicznej koncepcji Hartmanna?
Uważam, że nie są one zgodne z całością tej koncepcji – przynajmniej w tym

znaczeniu, jakie jest im przypisywane w cytowanym fragmencie oraz jakie przy-
pisują im inni komentatorzy Hartmanna. Dwie zasadnicze trudności, które są tak
ewidentne, a jednak zostały przeoczone zarówno przez Hartmanna, jak i przez
innych interpretatorów, wskazałem już w książce Człowiek i historia u Nicolai
Hartmanna. Tutaj tylko je przypomnę: 1) „Jeżeli bowiem duch zobiektywizowany
jest tożsamy z obiektywizacją utrwaloną w nośniku materialnym, to nośnik ma-
terialny staje się warstwą ducha zobiektywizowanego. W konsekwencji załamuje
się koncepcja warstw bytowych, gdyż kategorie fizyczne stają się kategoriami du-
cha. Zanegowana zostaje również istota stosunku nadbudowania, w którym niższe

6 Tamże, s. 364–365.
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kategorie nie powracają już wszystkie w warstwie wyższej”; 2) „Te kłopoty Hart-
manna ze statusem ducha zobiektywizowanego można ująć w formę antynomii.
Albo ducha zobiektywizowanego potraktuje się jako aspekt realności (warstwy
duchowej), tyle że wtedy należy mu przypisać procesualność, na co trudno byłoby
przystać, bo procesualność akcji powieści nie jest tożsama z procesualnością re-
alną. Albo też, wymykając się temu kłopotowi, uzna się nieprocesualność ducha
zobiektywizowanego, tyle że wtedy nie będzie można go ujmować jako aspektu re-
alności, bo do realności należy konstytuująca ją procesualność. Wydaje się jednak,
że na gruncie ustaleń Hartmanna, antynomii tej rozwiązać się nie da”7. Z tych
dwóch trudności, w tym miejscu interesuje mnie w szczególności ta pierwsza.
Trzeba wskazać, że cytowany fragment z dzieła Hartmanna zawiera także

pewne sugestie co do sposobu rozwiązania tej trudności. Idzie mianowicie o moż-
liwość odróżnienia obiektywizacji od ducha zobiektywizowanego. To odróżnienie
sprowadzałoby się zaś do tego, że obiektywizacja jest jednym z realnych tworów
bytowych, które, jak wiadomo z Hartmannowskiej ontologii, nakładają się na po-
dział na warstwy świata i właśnie dlatego mogą być zbudowane z kilku warstw.
W porządku ontologicznym obiektywizacje byłyby zatem zbudowane z dwóch
warstw: realnej i irrealnej, pierwszoplanowej i drugoplanowej. Ontycznie warstwa
pierwszoplanowa byłaby fundamentem warstwy drugoplanowej, choć dla estetyki
ważniejsza byłaby, bez wątpienia, warstwa drugoplanowa. Trzeba też dodać, że
dwuwarstwowość obiektywizacji jest stwierdzana tylko w porządku ontologicznym.
W perspektywie estetycznej mamy bowiem do czynienia nie z dwuwarstwowością,
lecz z wielowarstwowością, którą da sie wskazać w obrębie warstwy drugoplano-
wej. Ważne jest też, że nie musimy sie tu obawiać błędnego koła, a dokładniej
zarzutu, że warstwy pojawiają się w obrębie warstwy. Gdyby szło o warstwy
w sensie ontologicznym, taki zarzut byłby poważnym zagrożeniem. Ale tutaj idzie
tylko o warstwy w sensie estetycznym – a te mogą multiplikowane wystąpić w ob-
rębie warstwy ontycznej. Jest jednak jasne, że takie wyjaśnienie pokazuje tylko
w całej ostrości kłopoty z rozumieniem ducha zobiektywizowanego jako synonimu
obiektywizacji. O ile obiektywizacja jako twór bytowy może być dwuwarstwowa,
o tyle duch zobiektywizowany już nie. Jego dwuwarstwowość będzie bowiem mu-
siała oznaczać, że w obrębie warstwy duchowej pojawiła się warstwa materialna.
Czy jest to możliwe? Nie mogę pojąć, jak mogłoby to się dokonać. Nie mogę
też tego pojąc na specyficznym gruncie filozofii Hartmanna. Pomiędzy duchem
jako warstwą a materią jako warstwą są trzy dystanse międzywarstwowe (między
materią nieożywioną a ożywioną, między materią ożywioną a życiem psychicz-
nym, między życiem psychicznym a duchem). Pierwszy z tych dystansów to sto-
sunek nadania wyższej formy, dwa kolejne to przykłady stosunku nadbudowania.

7 L. Kopciuch, Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, wyd. cyt., s. 38, 43–44.
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Ma to pierwszorzędne znaczenie, gdyż stosunek nadbudowania oznacza, że niższa
warstwa jest tylko ontycznym nosicielem warstwy wyższej, jej ontycznym funda-
mentem, ale bynajmniej nie determinuje warstwy wyższej pod względem treścio-
wym, gdyż jej specyficzne (tzw. warstwowe) kategorie nie przechodzą do warstwy
wyższej (na tym polega specyfika stosunku nadbudowania). Takie przechodzenie
kategorii musiałoby zaś zachodzić, gdyby duch zobiektywizowany (będący prze-
cież aspektem jednej i tej samej warstwy duchowej) został rzeczywiście potrak-
towany jako synonimiczny wobec obiektywizacji, przejmując na tej drodze jej
dwuwarstwowość.
Druga możliwa droga poradzenia sobie z ta trudnością – również zawarta

w zacytowanym fragmencie Das Problem des geistigen Seins, choć tylko implicite
– to odróżnienie ducha zobiektywizowanego w szerokim znaczeniu oraz ducha zo-
biektywizowanego w wąskim znaczeniu. Duch zobiektywizowany w szerokim zna-
czeniu byłby wtedy dwuwarstwowy, natomiast duch w węższym znaczeniu byłby,
ściśle biorąc, ową duchową treścią utrwaloną w materialnym nośniku (a on, rzecz
jasna, nie byłby już dwuwarstwowy). Zachętę do takiego sposobu odczytania tej
kwestii daje sam Hartmann, gdy używa sformułowań w rodzaju: „duch zobiekty-
wizowany, rozumiany jako całościowy twór, jest dwuwarstwowy”. Jednakże gdyby
zachcieć odkryć precyzyjny sens skrywający się nieprecyzyjnymi przecież określe-
niami „duch zobiektywizowany w szerokim znaczeniu”, „duch zobiektywizowany
w wąskim znaczeniu”, to szybko by się okazało, że dochodzimy do odróżnienia
obiektywizacji jako tworu bytowego oraz ducha zobiektywizowanego jako elementu
obiektywizacji. W konsekwencji, musiałaby jednak powrócić trudność, o której
wyżej była już mowa. Bo przecież właśnie terminy duch zobiektywizowany oraz
obiektywizacja były u Hartmanna używane zamiennie.
Pogląd, który tu przedstawiam, tj. interpretacja ducha zobiektywizowanego

jako elementu obiektywizacji, nie jest jednak podzielany przez innych auto-
rów. Nie można też znaleźć w ich tekstach tej specyficznej trudności, do któ-
rej, jak uważam, prowadzi koncepcja Hartmanna. Najprawdopodobniej można
w tym widzieć przyczynę tłumaczącą fakt, że nie podejmuje się w nich szcze-
gółowej analizy sensu terminu „duch zobiektywizowany” w porównaniu z termi-
nem „obiektywizacja”. Waga, jaką przykładam do tego odróżnienia, bierze się
bowiem z uświadomienia sobie powyższej trudności. A więc, by dokonać na ko-
niec krótkiego przeglądu innych stanowisk, Martin Morgenstern uważa, że cen-
tralna pozycja w Hartmannowskiej koncepcji ducha zobiektywizowanego przy-
pada refleksji nad jego statusem ontycznym, ale zarazem sądzi, że ów duch jest
dwuwarstwowy i składa się z materialnej podstawy oraz z duchowej treści8.

8 Por. M. Morgenstern, Nicolai Hartmann zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg 1997,
s. 117.



102 LESZEK KOPCIUCH

Otto Friedrich Bolnow, w swym poświęconym problemowi ducha zobiektywizo-
wanego artykule, prawie w ogóle nie podejmuje tej problematyki. Co prawda
zdaje się odróżniać między duchem zobiektywizowanym a obiektywizacją (w zwy-
czajny dla kontekstu Hartmannowskiego sposób, tj. widząc kryterium w sta-
bilności nośnika: o duchu zobiektywizowanym można mówić wtedy, gdy mamy
do czynienia z trwałym, nieulotnym nośnikiem materialnym, w którym treść
duchowa jest zapisana9), ale ponadto poprzez obiektywizację rozumie sposób,
w jaki duch żyjący utrwala się w swoich wytworach – o czym świadczy także
fakt, że analizuje stosunek między tak zinterpretowaną obiektywizacją a Dil-
theyowskim wyrazem (Ausdruck)10. Klaus Zimmermann pisze co prawda pre-
cyzyjnie, że duch zobiektywizowany to „duch ucieleśniony w ludzkich wytwo-
rach – budowlach, zabytkach lub bibliotekach”11, jednakże w cytowanym arty-
kule wspomina on tylko o tej formie ducha, nie przeprowadzając nad nią spe-
cjalnych, szczegółowych badań. Najbardziej szczegółowe opracowanie kwestii du-
cha zobiektywizowanego w koncepcji Hartmanna pochodzi od Hariolfa Obere-
rera. Wskazując na różne niejasności i trudności w tym kontekście wskazuje on na
takie pojęcia, jak obiektywizacja, twór obiektywizacji, obiekt estetyczny, dzieło
sztuki, na ogół jednakże używa zamiennie terminów „duch zobiektywizowany”
i „obiektywizacja”12. To synonimiczne użycie widać chyba najwyraźniej w miej-
scu, gdy Oberer stwierdza, że u Hartmanna istnieją trzy formy ducha: duch
osobowy, duch obiektywny i obiektywizacje13. Oberer doprecyzowuje ponadto
sens obiektywizacji, wskazując po pierwsze, że trzeba odróżniać obiektywizacje
trwałe i stabilne (ze względu na swój specyficzny nośnik) oraz obiektywizacje
ulotne i krótkotrwałe, a po drugie podkreśla, że nie wszystkie obiektywizacje są
obiektywizacjami ducha, są bowiem także obiektywizacje życia psychicznego14.
W zgodzie z występującym u Oberera zamiennym traktowaniem ducha zobiek-
tywizowanego i obiektywizacji (z powyższym zastrzeżeniem), pozostaje rzecz ja-

9 Por. tamże, s. 72–74.
10 Por. O. F. Bolnow, Lebendige Vergangenheit – Zum Begriff des objektivierten Geistes bei
Nicolai Hartmann, [w:] Nicolai Hartmann 1882–1982, mit einer Einleitung von Josef Stallmach
und einer Bibliographie der seit 1964 über Hartmann erschienenen Arbeiten, red. A. J. Buch,
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1982, s. 75–76.
11 Por. K. Zimmermann, Nicolai Hartmann und das Problem des geistigen Seins, [w:] Sympo-
sium zum Gedenken an Nicolai Hartmann (1882–1950), Direktor des Philosophischen Seminars
der Universität Göttingen 1946–1950, Göttinger Universitätsreden, z. 68, Vandenhoeck & Ru-
precht, Göttingen 1982, s. 59.
12 Por. H. Oberer, Vom Problem des objektivierten Geist. Ein Beitrag zur Theorie der kon-
kreten Subjektivität im Ausgang von Nicolai Hartmann, „Kantstudien”, Ergänzungshefte, 90,
Kölner Universitäts-Verlag, Köln 1965, s. 45.
13 Por. tamże, s. 45.
14 Por. tamże, s. 32–34.
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sna jego kolejny pogląd: zarówno duch zobiektywizowany, jak i obiektywizacja,
są dwuwarstwowe15.
Na gruncie polskich opracowań kwestia ducha zobiektywizowanego u Hart-

manna była podejmowana w kilku tekstach. Obok wspomnianej już rozprawy
Artura Mordki Ontologiczne podstawy estetyki, problematyką tą (w mniejszym
lub większym zakresie) zajmowali się jeszcze: Bogdan Nawroczyński, Zbigniew
Zwoliński, Włodzimierz Galewicz16. B. Nawroczyński zarysował w 1947 roku filo-
zofię kultury zainspirowaną bardzo wyraźnie pracą Hartmanna Das Problem des
geistigen Seins17. Analiza tej koncepcji byłaby sama w sobie zadaniem interesu-
jącym, również dlatego, że oto tuż po wojnie mamy w polskiej myśli wyraźną
recepcję myśli niemieckiej – i to autora, który nigdy explicite nie dokonał krytyki
nazizmu. Jednakże w kontekście naszego problemu ważne jest tylko to, że B. Na-
wroczyński utożsamił pojęcie ducha zobiektywizowanego z obiektywizacją, którą
nazywał przy pomocy terminu „obiektywacja”18. Jako przykłady ducha zobiekty-
wizowanego podawał zaś dzieła sztuki, nauki i techniki19. Z kolei Z. Zwoliński nie
wchodzi w szczegóły Hartmannowskiej koncepcji ducha zobiektywizowanego, zaś
tego ducha rozumie następująco: „Duch zobiektywizowany – to właśnie »zmate-
rializowana« postać ducha obiektywnego i osobowego: książki, dzieła sztuki malar-
skiej, rzeźbiarskiej, architektonicznej itd.”20. Podobne określenia można znaleźć
w opracowaniu W. Galewicza, przy czym oddziela on wyraźnie ducha zobiektywi-
zowanego od obiektywizacji, zaś kryterium tego podziału dostrzega w samodziel-
ności formy bytowej ducha. Ta zaś polega na tym, że dzięki utrwaleniu w nośniku
materialnym, twory ducha zobiektywizowanego oddzielają się od swego wytwórcy
i odtąd mają niezależne już od niego istnienie21.

15 Por. tamże, s. 31: „Das Fehlen eigener Lebendigkeit im objektivierten Geiste, die im Ge-
bilde selbst unmittelbare Verbindung von Materie und Gehalt, bezeichnete Hartmann als die
»zweischichtige« Seinsweise der Objektivation. Die Zweischichtigkeit ist Grundbestimmung der
Objektivation, »ihr Gesets«”.
16 F. Franckowiak, w artykule Budowa dzieła sztuki u Nicolai Hartmanna i Romana Ingardena
(„Studia Filozoficzne” 1976, nr 5, s. 85–96) nie posługuje się w ogóle terminami „obiektywizacja”
i „duch zobiektywizowany”, jednakże wypowiada pogląd o Hartmannowskim rozumieniu dzieła
sztuki jako tworu dwuwarstwowego.
17 B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Księgarnia Wydawnicza F. Pie-
czątkowski i Ska, Kraków–Warszawa 1947.
18 Por. tamże, s. 161: „W nich nasz świat wewnętrzny się obiektywizuje. Dlatego możemy je
nazwać d u c h em z o b i e k t y w i z o w a n ym, lub krócej – o b i e k t yw a c j am i naszego życia
duchowego”.
19 Tamże, s. 21.
20 Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, PWN, Warszawa 1974, s. 34.
21 Por. W. Galewicz, N. Hartmann, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 137–142.
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Interpretacja proponowana przez Artura Mordkę nie zawiera zwykłego utoż-
samienia ducha zobiektywizowanego z samą obiektywizacją22. Podkreślając, że
w tekście samego Hartmanna te pojęcia używane są zamiennie, A. Mordka pro-
ponuje zarazem wyjaśnienie różne od mojego. Kluczowe dla jego interpretacji
jest, odwołujące się do dystynkcji samego Hartmanna23, odróżnienie ducha zo-
biektywizowanego w szerszym oraz węższym znaczeniu. Jednakże mimo podobnie
brzmiącej nazwy, A. Mordka wkłada w taki podział sens inny niż ja, gdyż jako
kryterium proponuje stabilność i trwałość nośnika, przekładającą się niejako na
utrwaloną w nim treść. Duch zobiektywizowany w szerszym znaczeniu jest zatem
„czymś jedynie chwilowo uzewnętrznionym: wypowiedzianym słowem, uczynio-
nym gestem, itd.”; natomiast duch zobiektywizowany w węższym znaczeniu jest
„tworem wobec bytu ludzkiego odrębnym, wyjętym ze strumienia przeżyć, istnie-
jącym niezależnie od swego twórcy, dostępnym dla wielości pokoleń, utrwalonym
w materii”24. W interpretacji A. Mordki pojawia się także propozycja odróżnienia
– choć ponownie zbudowanego inaczej niż w mojej interpretacji – ducha zobiek-
tywizowanego oraz obiektywizacji. Obiektywizacja nie jest częścią aktu, lecz sta-
nowi przedmiot wobec niego samodzielny, pewien całościowy twór, odrębny wobec
podmiotu. Natomiast o duchu zobiektywizowanym A. Mordka pisze następująco:
„[...] przez użycie wyrażenia duch zobiektywizowany podkreślony zostaje fenomen
utrwalenia w materii treści duchowych, ich zależności od tworów fizycznych, ko-
nieczności przejawiania się przez nie”25. Wydaje się, że to ostatnie odróżnienie,
przynajmniej w części dotyczącej obiektywizacji, jest zgodne z moim rozumieniem
tej kwestii.
Konkludując, uważam, że tylko potraktowanie ducha zobiektywizowanego

jako elementu obiektywizacji, tej zaś jako tworu bytowego (wchodzącego w sze-
reg: kamień, roślina, zwierzę, człowiek, historia itd.), daje szansę na uchronienie
koncepcji przed niedorzeczną konsekwencją mówiącą, że warstwa materialna jest
elementem warstwy duchowej. Inna sprawa, czy udaje się przekonująco wyka-
zać (jak próbowałem to zrobić w książce Człowiek i historia), że jest to, mimo
wyraźnych niekonsekwencji i zamiennego używania tych terminów, także pogląd
samego Hartmanna. Nie da się bowiem wykluczyć, że Hartmann nie zauważył
tych trudności.

22 Takie utożsamienie można wskazywać u różnych autorów. Oprócz już wymienionych trzeba
by jeszcze wymienić inne przykłady: M. Haase, Grundnorm – Gemeinwille – Geist. Der Grund
des Rechts nach Kelsen, Kant und Hegel, Mohr Siebeck, Tübingen 2004, s. 274, przypis 104.
23 Por. A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki, wyd. cyt., s. 82.
24 Por. tamże, s. 82.
25 Por. tamże, s. 90.
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Summary

In this paper the main difficulty concerning Hartmann’s theory of the
objectivated spirit is analyzed. Firstly, I reconstruct the main theses of Hart-
mann’s stratalism. Secondly, I demonstrate three main forms of the spiritual
being: a personal spirit, an objective spirit and an objectivated spirit. Thirdly,
I analyze the main difficulty of this theory: understanding the objectivated spi-
rit as being composed of two layers. Important is also the lack of distinction
between objectivated spirit and objectivation. Fourthly, I present some inter-
pretations proposed by other scholars interested in Hartmann’s philosophy.
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1.

Leszek Kołakowski w eseju Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii pisze
o antycywilizacyjnym nurcie w filozofii niemieckiej, który kwestionował osiągnię-
cia cywilizacji i kultury, przeciwstawiając intelekt biologicznym sprawnościom in-
stynktowym. Nurt ten krystalizował się wokół krytycznych wobec nowożytnej kul-
tury europejskiej wypowiedzi Nietzschego, a swoje pełne ucieleśnienie intelektu-
alne znajdował w filozofii życia Ludwiga Klagesa (1872–1956) i Theodora Lessinga
(1872–1933). W kontekście zdeprecjonowania osiągnięć kulturowych (uznanych za
degeneracje sprawności biologicznych) na pierwszy plan wysuwała się w pismach
tych filozofów kategoria życia, kategoria bezpośredniej spontaniczności, rozumiana
jako kwintesencja biologiczno-witalnej struktury, niezniszczonej przez kulturowe
„wynalazki”. Nurt ten, jak pisze Kołakowski, zasilał prawicowy katastrofizm lat
dwudziestych XX wieku, a później dostarczał racji dla faszystowskiego heroizmu
i biologicznego aktywizmu1. Być może paradoksem jest (o czym Kołakowski nie
pisze), że ani Klages, ani Lessing nie byli po dojściu do władzy Hitlera autorami
akceptowanymi przez reżim nazistowski; Lessing, niemiecki filozof pochodzenia
żydowskiego, został zamordowany przez sudeckich Niemców po ucieczce z Nie-
miec do Czechosłowacji, zaś Klages nie tylko nie doczekał się w Trzeciej Rzeszy
oficjalnej aprobaty, ale został uznany za ideologicznie podejrzanego przez samego
Alfreda Rosenberga, jednego z głównych teoretyków wyższości rasy aryjskiej.

1 Zob. L. Kołakowski, Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii, w: tenże, Kultura i fety-
sze, Warszawa 1967, s. 19.
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W zwięzłej interpretacji Kołakowskiego ten nurt filozofii życia przedstawiał
gatunek ludzki jako skutek dekadencji czy (mocniej) degeneracji tego rejonu na-
tury, jakiego częścią ewolucyjną jest człowiek. Ewolucja człowieka jest procesem
postępującego upośledzania tych składników, które są w powszechnej opinii wy-
tworem procesów dostosowawczych. Zatem tam, gdzie słabną struktury instynk-
towe, witalna warstwa bytu ludzkiego, zostają wytworzone mechanizmy kompen-
sacyjne, aby utrzymać gatunek ludzki w grze ewolucyjnych wymagań. Nasze prze-
wagi nad innymi gatunkami, którymi tak się szczycimy, są w istocie dowodami
naszego organicznego regresu. Język, myślenie pojęciowe i abstrakcyjne, filozofie,
religie, kumulacja wiedzy technicznej oraz narzędzia są tak naprawdę protezami,
które umieszczamy w miejscach najbardziej upośledzonych, tam gdzie biologiczny
instynkt ulega deformacji. W takim razie nie istnieje jakościowa różnica między
doktrynami filozoficznymi, koncepcjami artystycznymi a technicznymi wynalaz-
kami, jak peruki, sztuczne zęby, okulary: wszystkie one są lekami stosowanymi na
chorobę wzrastającego niedostosowania do warunków życia przyrodniczego i wy-
magań mechanizmów ewolucyjnych. Jak pisze Kołakowski, relacjonując myśl Kla-
gesa i Lessinga: „Proces ten jest nieodwracalny: człowiek stanowi ślepą uliczkę ży-
cia, chorobę przyrody, błąd ewolucji. Niczym pasożytnicza narośl, kora mózgowa
pochłania olbrzymią część energii witalnej i zmusza organizm do tego, by zużywał
większość swoich sił na jej utrzymanie; człowiek jest niewolnikiem kory mózgowej
– produktu degeneracji i zarazem czynnika, który tę degenerację pogłębia”2. Tak
oto człowiek wpada w błędne koło: im większa słabość struktury witalnej, tym
wyraźniejsza aktywność intelektualna wytwarzająca środki zaradcze na „chorobę
życia”, ale ta ostatnia pogłębia jeszcze bardziej witalne niedostosowanie.

2.

Dokładniej filozofii Klagesa i Lessinga przypatruje się Max Scheler, którego
uwagi chcę uczynić centralnym punktem niniejszego tekstu. Scheler analizuje ka-
tastrofizm ewolucyjny tego nurtu filozoficznego w kilku tekstach, m.in. Stanowi-
sko człowieka w kosmosie, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw oraz
Człowiek i historia. Kontekstem pierwszego z wymienionych tekstów jest stosu-
nek ducha i życia pojawiający się w zachodnich koncepcjach człowieka. Sche-
ler wyodrębnia kategorię teorii naturalistycznych, wśród których wskazuje dwie
podstawowe odmiany (uznając je za jednostronne): formalno-mechaniczną i wi-
talistyczną3. W obu to, co duchowe i psychiczne (bez wzajemnego odróżnie-

2 Tamże, s. 18.
3 Zob. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, przeł. A. Węgrzecki, w: tenże, Pisma
z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 135.
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nia tych kategorii), jest sprowadzone do struktury cielesno-fizjologicznej, której
zjawiska te towarzyszą. Zatem duchowa psychiczność jest tu ujęta jako epife-
nomen prawidłowości fizjologicznych. Przy czym Scheler wyodrębnia w ramach
tej koncepcji naturalistycznej dwie linie rozwojowe. Jedną wyprowadza z filozo-
fii Demokryta, Epikura i Lukrecjusza, zaś jej nowożytne ucieleśnienie odnajduje
w dziele La Mettriego Człowiek – maszyna. Druga najpełniejszy wyraz znala-
zła w brytyjskim sensualizmie (w szczególności u Dawida Hume’a), później zaś
w dziele Ernsta Macha. W tej ostatniej podstawowym mechanizmem tworzenia
się warstwy psychicznej (duchowej) jest doznawanie wrażeń i ich organizowa-
nie w oparciu o prawa asocjacji. „Jednakże błędem obu tych typów mechani-
stycznej teorii – pisze Scheler – jest niedostrzeganie istoty życia, jego swoistości
i własnej prawidłowości”4.
Drugi typ teorii naturalistycznych stanowią koncepcje witalistyczne. Kryte-

rium ich wyodrębnienia jest uznanie kategorii życia za „prakategorię całościowego
ujęcia człowieka”. Zatem to, co duchowe, jest tu ujęte jako wtórna konsekwencja
procesów rozwoju warstwy popędowej, czyli formy myślenia okazują się skutkiem
form pracy, a więc działalności przystosowawczych człowieka (wraz z uświado-
mieniem wagi narzędzi w takiej aktywności). Do tego nurtu niemiecki filozof za-
licza pragmatyzm (Ch. S. Peirce, W. James, F. C. Schiller, J. Dewey) oraz tych
myślicieli, którzy, jak Nietzsche, głosili prymat „życia” wobec wszelkich innych
przejawów ludzkiej aktywności. Scheler wyróżnia jeszcze trzy podtypy tej koncep-
cji witalistycznej, ze względu na to, które popędy w całym systemie popędowym
uznaje się za pierwotne: 1) popęd do odżywiania (K. Vogt, K. Marks), 2) popęd
do mocy i ważności (F. Nietzsche, H. Vaihinger, A. Adler, a także N. Machviavelli
i T. Hobbes), 3) popęd seksualny i rozrodczy (wczesny S. Freud)5.
Ocena tych koncepcji jest u Schelera negatywna. Wynika to z miejsca, jakie

zajmuje w jego własnej refleksji pojęcie ducha i jego nieredukowalność do innych
warstw bytu. Podstawowy błąd tych koncepcji polega na tym, że starają się one
sprowadzić ducha do warstwy popędowej i wyjaśnić w ten sposób nie tylko jego
aktywność, wraz z duchowymi ideami, ale także ich treściową zawartość i prawi-
dłowości jego wewnętrznego rozwoju. Jednak zdaniem Schelera koncepcje wita-
listyczne mają pewne osiągnięcie, ukazują bowiem, że to, co uznaje się za twór-
czą moc, nie jest wytworem ducha i wyższych form świadomości, ponieważ jest
skutkiem podświadomych sił popędowych duszy, od których w znacznym stopniu
zależy los jednostki6.

4 Tamże, s. 136.
5 Zob. tamże, s. 136–137.
6 Zob. tamże, s. 138.
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3.

Niniejszy artykuł nie dotyczy co prawda koncepcji ducha u Schelera, ale
pewne uwagi na ten temat poczynione być muszą. Scheler pisze, że pojęcie ducha
jak rzadko które jest niejasne treściowo i zakresowo. Filozofia idealistyczna, wy-
nosząca ducha ludzkiego na wyżyny spekulacji, w istocie posługiwała się nim bez
dostatecznej precyzji. Czym więc jest duchowa warstwa bytu ludzkiego? Wstępna
precyzacja Schelera brzmi następująco:

Już Grecy utrzymywali, [że istnieje] taka zasada i nazywali ją „rozumem”. Wolimy
użyć szerszego słowa na określenie nowego X, słowa „duch”, które wprawdzie obej-
muje pojęcie „rozumu”, ale oprócz „myślenia pojęciowego” („Ideendenken”) obej-
muje też określony rodzaj „naoczności”, naoczności prafenomenów lub zawartości
istot (Wesensgehalten), dalej, określoną klasę aktów wolitywnych i emocjonalnych,
jak dobroć, miłość, skrucha, szacunek, duchowe zdziwienie, szczęśliwość i rozpacz,
swobodna decyzja. Centrum aktowe zaś, w którym duch przejawia się w obrębie sfer
bytu skończonego, określamy jako „osobę”, wyraźnie [je] odróżniając od wszystkich
czynnościowych centrów życiowych, które, rozpatrywane od wewnątrz, nazywają
się także centrami „psychicznymi” (seelische)7.

Duch jest możnością uwolnienia się od tego wszystkiego, co składa się w by-
cie ludzkim na warstwę organiczną, jest to zatem zdolność do oderwania się od
witalnego zakorzenienia bytu; inaczej mówiąc, to wolność od determinacji tego,
co Scheler nazywa „inteligencją popędową”8. Dzięki „duchowi” człowiek potrafi
uniezależnić się od otoczenia i swoich stanów emocjonalno-popędowych, może sa-
mego siebie, ośrodki popędowe tworzące system witalny, uczynić przedmiotem
zdystansowanego oglądu; w tym sensie może dzięki duchowi uwolnić się od wła-
snych cielesno-psychicznych determinacji, jak również od otaczającego świata. Ta
wolność wobec własnej sfery popędowej tkwiącej w strukturze witalnej, i wolność
czyli otwartość wobec świata, jest zasadniczym momentem ukonstytuowania się
człowieka jako osoby9.
Można zatem powiedzieć, że duch jako składnik bytu ludzkiego umożliwia

otwarcie człowieka na świat, w tym sensie, że ludzka istota obdarzona witalnymi
determinacjami może je ująć przedmiotowo, to znaczy jest zdolna zawiesić je,
poddać racjonalizującemu oglądowi i odwrócić niejako ich biologiczną grawitację.
Zwierzę nie potrafi spojrzeć na swoje reakcje z dystansu, człowiek zaś może ująć

7 Tamże, s. 82.
8 Tamże, s. 83.
9 Zob. A. Węgrzecki, Scheler, Warszawa 1975, s. 87.
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siebie jako obiekt: „Bycie przedmiotem jest więc najbardziej formalną kategorią
logicznej strony ducha”10. Dzięki duchowi właśnie jedynie byt ludzki uzyskuje
zdolność skupienia na sobie samym, czyli samoświadomość:

Jedynie człowiek – o ile jest osobą – pisze Scheler – potrafi, jako istota żywa,
wznieść się ponad siebie i jakby z centrum znajdującego się poza (jenseits) świa-
tem 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 istnienie11.

Duch, który jest składnikiem bytu ludzkiego, nie poddaje się typowej katego-
ryzacji filozoficznej, jest bowiem przejawem „najwyższej zasady bytu”, zatem nie
odzwierciedla się w samej strukturze bytowej ani nie daje się określić poprzez prze-
strzenne umiejscowienie czy poprzez lokalizację czasową; nie stanowi części świata;
jak pisze Scheler, jest centrum aktowym, to znaczy czystą aktowością, źródłem
generowania aktów, dzięki którym można przedmiotowo przedstawiać wszystko,
co cielesne i psychiczne. Ale sam duch nie poddaje się uprzedmiotowieniu, w tym
sensie jego sposób istnienia odbiega od tego, co stanowi istotę bycia przedmiotem
czy rzeczą. To duchowe centrum konstytuowania aktów stanowi osobę. Możemy
się na tym duchowym centrum skupiać, nie możemy go jednak obiektywizować,
skoro nie poddaje się uprzedmiotowieniu. I analogicznie duchowa osobowość in-
nych „osób” nie jest możliwa do poznawczego uchwycenia; zazwyczaj odczuwamy
ją w jakiś pozakategorialny, pozapojęciowy sposób, jak w miłości: „idąc za kimś”,
„identyfikując się z kimś”, „będąc pociąganym przez kogoś”12.
Wydaje się, że Schelerowska duchowa osobowość nie jest czymś trwale danym

każdemu bytowi ludzkiemu. Po pierwsze, jednostka musi spełnić pewne warunki,
by stać się osobą13; po drugie, duchowa osobowość nie posiada trwałości sub-
stancjalnej, staje się ona bowiem czymś danym wraz z aktami duchowego oglądu
i uprzedmiotawiania swoich korelatów, czyli jest strukturą dynamiczną, niejako
„pęczniejącą” swoją aktowością. Akty ducha (ideacja) różnią się od działania in-
teligencji, mocniej związanej z empiryczną konkretnością: inteligencja posługuje
się wnioskowaniem i poszukuje środków do rozwiązywania problemów stawianych
przez ducha. Zarazem duch ludzki jest dialektyczną partycypacją w czymś, co sta-
nowi najwyższą zasadę bytu, partycypacją w duchu powszechnym. Pisze Scheler:

10 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 85.
11 Tamże, s. 93–94.
12 Zob. M. Scheler, Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 29.
13 Zob. A. Węgrzecki, dz. cyt., s. 82–83.
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Także w aktach owego ponadjednostkowego ducha – którego musimy przyjąć na
podstawie bezwzględnego związku istotnościowego aktu i idei, jeśli w ogóle przyj-
mujemy jakiś realizujący się w tym świecie niezależnie od ludzkiej świadomości
porządek idei i przypisujemy [go] samemu prabytowi (Urseiende) jako jeden z jego
atrybutów – możemy mieć udział tylko przez [ich] współdokonanie: w porządku
istotnościowym – o ile chodzi o ducha poznającego, w obiektywnym porządku war-
tości – o ile chodzi o kochającego ducha, w porządku celowym procesu światowego
– o ile chodzi o ducha pragnącego (wollender)14.

Idee, które stają się treścią duchowych aktów ideacji, przynależą do sfery
wiecznego ducha, ale nie na takiej zasadzie, że byłyby zaczerpywane przez kon-
kretne akty jednostkowych osób niczym gotowe wzory leżące w jakiejś wiecznej du-
chowej bibliotece esencji rodzajów i gatunków, których odzwierciedleniami są kon-
kretne jednostki egzemplaryczne. Idee te (czyli uchwytywane w akcie ideacji esen-
cje ogólne różnych form bytu) tkwią w wiecznym duchu, ale bez współwydobycia
przez konkretny akt duchowy danej osoby byłyby chyba niczym, albowiem idee
nie poprzedzają rzeczy, lecz są z nimi wytwarzane w wiecznym duchu w proce-
sie urzeczywistniania się świata realnego15. Tak chyba należy rozumieć następu-
jące przekonanie Schelera: „Istotę, o ile rzeczywiście mamy z nią do czynienia,
można przypisać jedynie ponadjednostkowemu duchowi jako atrybutowi ponad-
jednostkowego istniejącego ens a se, a wszelkie istnienie czegoś o takiej istocie
(eines solchen Wesens) można w ogóle ująć jako dokonanie (Setzung) wiecznego
pędu, stanowiącego drugi atrybut owego ens a se”16.

4.

Właśnie w kontekście Schelerowskiej analizy teorii naturalistycznych pojawia
się omówienie koncepcji Ludwiga Klagesa – jako tego, który rozróżnia kategorie
życia i ducha. Scheler ukazuje ją jako zbieżną (do pewnego stopnia) z własnymi
ujęciami, przynajmniej w tym sensie, że i u Klagesa pojawiają się kategorie ży-
cia i ducha w kontekście wyjaśnienia problemu bytu ludzkiego17. Jednak ina-

14 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 95.
15 Zob. tamże, s. 96. „Dlatego również – pisze Scheler – nasze współdokonywanie tych aktów
nie jest samym wynajdywaniem czy odkrywaniem czegoś niezależnie od nas istniejącego i istot-
nościowego (Wesende), ale prawdziwym współwydobywaniem, współwytwarzaniem – z centrum
i źródła (Ursprung) samych rzeczy – istotności, idej, wartości i celów przyporządkowanych wiecz-
nemu logosowi, wiecznej miłości i wiecznej woli”; tamże.
16 Tamże, s. 99.
17 Scheler wspomina, że już w pierwszej swojej rozprawie (Die transzendentale und die psycho-
logische Methode, Jena 1899) pojawia się odróżnienie ducha od życia. Zob. tenże, Stanowisko
człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 139 (przypis 50).
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czej jest w niej rozumiana druga kategoria. Zdaniem Schelera to Klages rozpo-
wszechnił w myśli niemieckiej pierwszych dekad XX wieku taki sposób myśle-
nia, który określić należy jako panromantyzm. Jego elementy Scheler dostrzega
także u badaczy reprezentujących inne gałęzie naukowe: Edgar Dacqué (paleo-
graf i geolog), Leo Frobenius (etnolog), Carl G. Jung (psycholog), Hans Prin-
zhorn (psychiatra i historyk sztuki), Theodor Lessing (filozof), a także Oswald
Spengler (historyk)18.
Zasadnicza teza tego witalistycznego panromantyzmu sprowadza się do prze-

konania, że ludzkość zmierza do stopniowej zagłady, wyobcowując się z biologicz-
nego świata życia, alienacja ta przejawia się natomiast w coraz większym roz-
budowywaniu dziedziny duchowej, istotowo obcej sferze witalnej. Przekonanie to
najwyraźniej brzmi u T. Lessinga:

Tak umacniał się mój podstawowy pogląd, że świat ducha i jego normy (seiner
Norm) jest jedynie niezbędnym światem zastępującym (Ersatzwelt) u człowieka
schorzałe życie, jedynie środkiem ocalenia dzięki nauce gatunku drapieżnych małp
chorych na manię wielkości, gatunku, który w sobie stał się problematyczny, a po
krótkim przebłysku czuwającej świadomości (nach kurzer Wachbewußtheit) ponow-
nie pogrąża się bez śladu19.

Tezy mówiącej o dekadencji gatunku ludzkiego Scheler nie podziela (pisze
zresztą o „okropnym panromantyzmie”20), aczkolwiek i jego stosunek do ówcze-
snych procesów kulturowych i cywilizacyjnych bywał ukontekstualizowany rady-
kalnym krytycyzmem, jak choćby ten z okresu pisania rozprawy Resentyment
a moralność (o czym jeszcze wspomnę); tyle tylko, że krytyka Schelera wycho-
dziła z zupełnie innych przesłanek. Panromantyzmowi Klagesa niemiecki filozof
zarzuca błędne rozumienie ducha. Klages sprowadza to, co duchowe, do inteli-
gencji szukającej odpowiednich środków rozwiązywania konkretnych problemów
empirycznych. I nie zauważa, że duch to nie tylko zdolność uprzedmiotowiania
swoich korelatów, ale przede wszystkim zdolność oglądu idei w tym, co wykra-
cza poza empiryczne ukonkretnienie. W ten sposób duch został zredukowany do

18 Za protoplastów tego kierunku uważa Scheler późny heidelberski romantyzm oraz konser-
watywnego myśliciela Friedricha Carla von Savigny (1779–1861), twórcę historycznej szkoły
prawa, akcentującej Volksgeist jako jedyne prawomocne źródło zjawisk w obrębie kultury na-
rodowej (zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983, t. 1, s. 199–200); od-
działała na omawiany nurt filozoficzny także antropologia ewolucjonistyczna Johanna J. Ba-
chofena (1815–1887), a także metafizyka woli Schopenhauera, dionizyjska filozofia Nietzschego,
a w pewnym stopniu także Bergson i psychoanaliza; zob. M. Scheler, Człowiek i historia, przeł.
A. Węgrzecki, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, wyd. cyt., s. 181–182.
19 T. Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, Leipzig 1927, s. 28; cyt. za: M. Scheler,
Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 139.
20 M. Scheler, Człowiek i historia, wyd. cyt., s. 180.
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umiejętności z zakresu techniki życiowej, czym w istocie nie jest. A ponadto duch
pojęty jest u Klagesa jako element antagonistyczny wobec witalnej struktury,
jako składnik, który życie może tylko niszczyć, a nie je wspierać i urefleksyj-
niać. Ewidentnym nonsensem jest – zdaniem Schelera – uznanie, że tak pojęty
destrukcyjny duch wkracza dopiero w pewnym momencie rozwoju ewolucyjnego;
przecież jeśli duch jest zgubą człowieka, powinien towarzyszyć naszemu rozwojowi
od początku, a nie dopiero od jakiegoś momentu historycznego. A Klages i panro-
mantycy zakładają jakiś prehistoryczny „zdrowy” okres idyllicznych początków,
w którym to, co witalne, nie było destruowane przez ducha. Diametralna różnica
między panromantyzmem a Schelerem dotyczy siły ducha; otóż Scheler twierdzi,
że duchowi nie przysługuje żadna moc czy siła, dzięki której mógłby dokonać ta-
kiego dzieła wyniszczenia struktury witalnej, o której pisze Klages czy Lessing.
„Tym, co Klages przytacza w swych pracach bogatych w subtelne obserwacje
– pisze Scheler – powołując się na zjawiska faktycznie godne pożałowania, nie
należy obciążać «ducha», lecz w rzeczywistości należy [to wszystko] tłumaczyć
procesem, który nazywam «przesublimowaniem»”21. Owo przesublimowanie to
proces „przeaktywizowania mózgu”22, u początków którego leżą procesy reduko-
wania w człowieku sfery witalnej i rozbudowywania zjawisk intelektualizacji, czyli
przesadnego apollinizmu i ascetycznego racjonalizmu. W ten sposób w człowieku
została naruszona równowagamiędzy sferą popędową (dusza witalna) a sferą rozu-
mową, która mając do wykonania coraz więcej funkcji potrzebowała coraz więcej
energii, kosztem energii dla witalnej duszy. Procesami, które prowadziły w różno-
rakim stopniu do przesublimowania, były różne zjawiska znane z historii kultury:
asceza wczesnochrześcijańska i patrystyczna, asceza klasztorna, asceza średnio-
wieczna, asceza protestancka, której konsekwencją stała się asceza pracy, zysku
i akumulacji towarowo-pieniężnej, szczególnie intensywna i powszechna w pierw-
szych okresach rozwoju kapitalizmu23. Zdaniem Schelera musiało to doprowa-
dzić do rewolty życia, do buntu warstwy popędowo-witalnej przeciwko rozumowi
i racjonalizmowi, przeciwko przeintelektualizowaniu, a jednym ze skutków tego
buntu była pierwsza wojna światowa, choć nie jedynym. Zatem także zdaniem
Schelera powinna nastąpić jakaś korekta tej groźnej dla życia ludzkiego, jednost-
kowego i wspólnotowego, atrofii witalnej warstwy (tu Scheler zgadza się z Nie-
tzschem), wszelako nie oznacza to, że godzi się on z najogólniej nawet pojętymi
tezami panromantyzmu.

21 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 140.
22 M. Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw, przeł. S. Czerniak, w: tenże,
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, wyd. cyt., s. 213.
23 Zob. tamże, s. 212.
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Jak wspomniałem, gwałtowny sprzeciw Schelera wywołuje zrównywanie przez
Klagesa i Lessinga ducha i rozumu (inteligencji dyskursywnej), z czego wynika
wręcz pogarda dla rozumu, apollinizmu, a nieskrywany podziw dla popędów, spon-
tanicznej dionizyjskości. W kontekście nieodróżniania ducha i rozumu autor Istoty
i form sympatii pisze, że Klages pada ofiarą własnej pomyłki: głosi przekonania,
które z założenia powinien zwalczać, ponieważ operuje on tak naprawdę pozyty-
wistyczną koncepcją człowieka jako homo faber, redukującą byt ludzki do warstwy
rozumowo-dyskursywnej; z tym że pozytywiści widzą w tym zaletę, Klages i inni
panromantycy zaś – źródło degradacji. W rzeczy samej jednak, sądzi Scheler, jest
inaczej: „Duch i życie są sobie wzajemnie przyporządkowane, [toteż] podstawo-
wym błędem jest ustanowienie między nimi pierwotnej wrogości, wprowadzanie
ich w pierwotny stan walki”24.

5.

Scheler o filozofii Klagesa i Lessinga pisze także w rozprawie Człowiek i hi-
storia, omawiając dominujące w myśli europejskiej podstawowe idee człowieka.
Twierdzi tu, że niemiecki panromantyzm zerwał więź ze wszelkimi wcześniejszymi
próbami uchwycenia zasady człowieczeństwa i stał się „straszliwą” antytezą:

Radykalizm tej nowej antropologii i historiozofii polega na tym, że – jakby w naj-
ostrzejszej opozycji do owej wspólnej wiary całej dotychczasowej antropologii i hi-
storiozofii Zachodu w rozwijającego się progresywnie homo sapiens albo homo faber,
albo wiary w upadłego, ale znowu podnoszącego się i na przełomie epok (...) zbawio-
nego „Adama” chrześcijan, albo w istotę popędową (z trzema rodzajami podstawo-
wych popędów) różnorodnie uszlachetniającą się w „istotę duchową” – przyjmuje
twierdzenie o koniecznej dekadencji człowieka w trakcie jego 10 tysięcy lat trwającej
historii i dekadencję tę wiąże (...) z istotą i początkiem samego człowieka25.

Zdaniem Schelera ta skrajnie witalistyczna antropologia buduje wizję anty-
cywilizacyjną i antykulturową. Jej zasadnicze przekonanie sformułowane dzięki
publicystycznej zręczności T. Lessinga brzmi: człowiek jest dezerterem życiowym,
ucieka od swojego właściwego kosmicznego sensu i miejsca, jest gatunkiem dra-
pieżnej małpy, która z powodu rzekomej doniosłości swego „ducha” zachorowała

24 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd. cyt., s. 142. Ciekawe, że Schelerow-
skiej komplementarności ducha i życia nie dostrzega jeden z twórców antropologii filozoficznej
Arnold Gehlen; pisze on mianowicie, że duch i życie są w refleksji Schelera „przeciwstawne”:
„(...) w ostatnich latach przed śmiercią duch zaiste wydawał mu się czymś w rodzaju antago-
nisty życia”; A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa,
Warszawa 2001, s. 34.
25 M Scheler, Człowiek i historia, wyd. cyt., s. 174–175.
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na manię wielkości. W trakcie rozwoju ewolucyjnego nieprzystosowanie gatunku
ludzkiego do wymogów przyrodniczych rosło, w związku z czym rosła waga su-
rogatów stosowanych w obszarach coraz mniej sprawnych biologicznie narządów;
w ten sposób „zasadę człowieczeństwa” zaczęła zastępować „zasada wyłączania
narządów”. Ta myśl, której korzenie filozoficzne Scheler znajduje u Schopenhau-
era, którego wszakże do panromantyków nie zalicza, powiada, że człowiek nie
mogąc doskonalić własnych narządów zmysłowo-cielesnych zauważył, że może je
zastępować narzędziami; dzięki temu mógł więc przeciwdziałać procesom rosną-
cej wadliwości adaptacyjnej, ale z punktu widzenia wartości witalnych, uznanych
przez panromantyków za najważniejsze, był to proces postępującej degradacji.
Rozum jako siła duchowa jest skutkiem takiego osłabienia naturalnych popędów
i narządów zmysłowych, a zatem i wszystkie twory rozumu, takie jak język, myśle-
nie pojęciowe i jego konstrukcje w postaci filozofii, są objawem upadku człowieka
jako istoty przyrodniczej. Cała spuścizna człowieka jako homo sapiens okazuje się
w tym ujęciu chorobą. Jak relacjonuje panromantyków Scheler:

Chory nie jest pojedynczy człowiek, w ramach swojej organizacji gatunkowej może
być on nawet zdrowy, ale sam człowiek [jako taki] jest chorobą. Ziemski robak,
nazywający siebie człowiekiem, choćby się nawet w tym ogromnym Wszechświe-
cie (który w bardzo niewielu punktach ukazuje zaledwie możliwość życia i tylko
w maleńkim odcinku historii życia na Ziemi [ukazuje obecność] tzw. człowieka) nie
wiadomo jak pysznił i w swojej historii czuł coraz to ważniejszy, ponieważ tworzy
państwa, dzieła sztuki, nauki, narzędzia, język, poezję itd., ponieważ jest świadom
siebie, a nie jak zwierzę ekstatycznie oddany otoczeniu – pozostanie jednak mimo
to ślepą uliczką, chorobą życia!26.

Wszystkie zdobycze cywilizacyjne, prawo, państwo, religie, sztuka, filozofie,
wymyślił ludzki duch konstatujący rosnącą słabość biologiczną, próbujący za-
trzymać proces postępującej witalnej degrengolady i bezsilności. Historia mogła
potoczyć się jednak inaczej: gdyby nie zanegowano życia, człowiek zanurzony
w witalnej warstwie przyrody mógłby stać się nadczłowiekiem. Według panro-
mantycznej antropologii człowiek jest skażony w samej głębi swojej istoty, jednak
proces szczególnej degradacji to czas ostatni, epoka tworzenia kultury obudowy-
wanej tworami cywilizacji. W schyłkową fazę wkroczyliśmy w ostatnich dziesięciu
tysiącach lat (w okresie homo sapiens); i proces ten przyśpiesza wraz z kolejnymi
„zdobyczami” kultury, które coraz mocniej degradują ludzką istotę, ponieważ kul-
tura się alienuje, autonomizuje, rozrasta, pomniejszając niejako pojedyncze byty
ludzkie, niezdolne do ogarnięcia kulturowego uniwersum. Ludzkość zmierza więc

26 Tamże, s. 177.
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do swojego końca, który jest już bliski, aczkolwiek różne kręgi kulturowe obumrą
w różnym czasie27.
Zasadniczy mankament argumentacyjny tego antykulturowego witalizmu

upatruje Scheler w identyfikacji życia z duszą (obejmującą procesy psychiczne
i popędowe) oraz utożsamieniu ducha (rozum) z inteligencją instrumentalną (tech-
niczną). Jego zdaniem te dwa składniki metafizyczne – duch i dusza – nie są anta-
gonistyczne; przeciwnie – są komplementarne. Duch wyposażony w zdolność ide-
acji odsłania idee i wartości, zaś siła potrzebna do ich urzeczywistnienia wyłania
się z duszy rozumianej jako warstwa popędowo-motoryczna. W tym sensie duch
wyznacza życiu kierunek zmian i określa jego cele, życie natomiast jest realiza-
cją „ustaleń” ducha28. Zatem duch nie jest wcale jakimś ontycznym nowotworem
pożerającym siłę witalną całego bytu. W gruncie rzeczy ta witalistyczna antro-
pologia nie powinna kierować się, zdaniem Schelera, przeciwko takim doktrynom
filozoficznym, które podkreślają pozytywne aspekty ludzkiej duchowości, a raczej
przeciwko tradycji pozytywistyczno-pragmatycznego naturalizmu. „Największym
przeciwnikiem – pisze Scheler – jest tutaj właściwy pozytywizm Comte’a i Spen-
cera, ponieważ właśnie zwierzę posługujące się znakami i narzędziami, homo faber,
jest tym potworem, który tak spustoszył świat, jak nam obrazują w mocnych swo-
ich słowach Klages i Lessing”29.

6.

Czy Max Scheler dostrzegał w myśli Klagesa i Lessinga zagrożenie dla eu-
ropejskiej kultury i dla europejskiej polityki? Z pewnością nie bił na alarm, że
oto pojawiła się doktryna, która spustoszyć może dotychczasową kulturę Za-
chodu. Trudno tu zresztą stawiać filozofowi zarzuty, wszak nie dane mu było
widzieć, jak kultura Bacha i Goethego wpada w brunatne objęcia nazizmu. Od-
rzucał jednak tego rodzaju filozofie, które budują teorie oparte na jednostronnej
pochwale witalności, biologicznej cielesności: nazywał je „ideologicznymi szumo-
winami”30. Z pewną aprobatą oceniał jednak zmianę kulturową, jaką dostrzegał

27 Zob. tamże, s. 180–181. Zob. także. M Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeci-
wieństw, wyd. cyt., s. 198–199.
28 Zob. M. Scheler, Człowiek i historia, wyd. cyt., s. 179. W tym fragmencie koncepcja ducha
okazuje się niejasna, pozostaje bowiem problem siły (ducha) potrzebnej do autonomicznych
działań własnych; zob. L. Kusak, U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche,
Kraków 2007, s. 217–218.
29 Tamże, s. 185. Gdzie indziej Scheler pisze: „To nie «duch», to jedynie przesublimowany
«intelekt», mylony przez Klagesa z «duchem», to on jest w pewnym stopniu wrogiem życia –
«pozbawiony mądrości» (weisheitslose) intelekt, wyzuty z wyższych idei rozumu i wartości”;
M. Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw, wyd. cyt., s. 200–201.
30 Tamże, s. 213.



118 SŁAWOMIR RAUBE

w świecie zachodnim w pierwszych dekadach dwudziestego stulecia, a którą fi-
lozofie takie stymulowały; zmianę, która, jak to Scheler interpretował, polegała
na powrocie do akcentów witalistycznych po długim okresie „przeaktywizowania
mózgu”, przeintelektualizowania i wyniesienia na piedestał wartości użyteczności.
Proces odreagowania długotrwałej ascezy tego, co życiowe, witał z nadzieją na po-
nowne odnalezienie równowagi między duchem, intelektem i sferą emocjonalno-
-popędową. Pisząc o nowych tendencjach odradzania się poglądów witalistycz-
nych Scheler wspomina z jednej strony o ruchach młodzieżowych poszukujących
sensu w ponownym odkryciu potęgi ciała (sport, erotyka, dzieciństwo, młodość),
z drugiej o politycznych transformacjach, takich jak rosyjski komunizm czy włoski
faszyzm31, które na swoje ideologiczne sztandary wpisały antyintelektualizm i po-
wrót do „naturalności”, z trzeciej zaś o zjawiskach pewnej mody dezawuowania
paradygmatów racjonalistycznych (pogarda dla nauki, ciemna mistyka). Jednak
zjawisk tych nie zamierzał potępiać, twierdząc, że doszło oto do pewnego przesi-
lenia kulturowego i Zachód wkroczył na drogę poszukiwania utraconej równowagi
w ramach procesu od-sublimowania nadwyżki intelektualizmu nad witalizmem,
co nie jest samo w sobie ani naganne, ani chwalebne, aczkolwiek jest konieczne,
ponieważ kultura zachodnia wymaga lekarstwa:

To, co się dziś uwidacznia, nie stanowi jeszcze, rzecz jasna, przybliżenia do względ-
nie uniwersalnego człowieczeństwa. Jest to jedynie wprowadzenie, preludium do
takiego przybliżenia. Jeśli od-sublimowanie rozwinie się już do pewnego punktu,
a wartości życiowe, które nowożytność, przede wszystkim zaś jej postkartezjański
sposób myślenia, pogrzebała [w zapomnieniu] na rzecz intelektualizmu i mechani-
cyzmu, staną się znów same przez się zrozumiałe – to powoli będzie musiała się
ustalić ponownie nowa równowaga, a duch i wartości duchowe odzyskają odpowia-
dające istocie człowieka znaczenie. I wtedy dopiero dokonany zostanie nowy krok
w kierunku człowieka uniwersalnego, tzn. człowieka cechującego się największym
napięciem pomiędzy duchem i popędem, ideą i zmysłowością, a jednocześnie bar-
dziej uporządkowanym, harmonijnym stopieniem się obu [tych czynników] w jeden
sposób istnienia (Deseinsform) i zarazem w jedno działanie. Dopiero wówczas także
przezwyciężona zostanie owa fatalna, wręcz haniebna, romantyczna dekompozycja,
owo odstawanie od siebie idei i rzeczywistości, myślenia i działania, które stanowi
jakże głębokie schorzenie całego naszego europejskiego, i niestety, w niemałym stop-
niu również naszego niemieckiego życia duchowego32.

31 „Faszyzm jest wybitnie witalistyczny; jego aktywistyczni reprezentanci pogardzają uczonymi
i mózgowcami. Niedawno jednemu z moich znajomych Mussolini powiedział: «Praktykujemy tu
we Włoszech Narodziny tragedii», tzn. narodziny człowieka «dionizyjskiego»!”; tamże, s. 210.
32 Tamże, s. 215.
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Scheler zauważa, że ilekroć jakaś kultura wkracza w fazę przesublimowania,
to znaczy nadmiernego intelektualizowania z równoczesnym lekceważeniem tego
wszystkiego, co wiąże się z ciałem, życiem, przyrodą, pojawia się reakcja obronna:
próba ucieczki do stanu nieskażonego intelektualną dyskursywnością, techniczną
komplementarnością, użytecznością. W takiej sytuacji człowiek próbuje znaleźć
jakiś azyl, wyimaginowaną krainę, w której liczyły się spontaniczne (czyli natu-
ralne) reakcje, sprawności witalne, swoboda uczuć, jednym słowem prawdziwe (bo
naturalne) popędy. Stąd u Klagesa ta eskapistyczna pochwała człowieka dionizyj-
skiego, a u romantyków nostalgia za średniowieczem. Jednak zawsze są to ma-
rzenia, które prowadzą do ułudy, do koloryzowania epok, które wyglądały zgoła
inaczej: „Klages nie docenia, jak mi się wydaje, w należyty sposób tego, że takie
obrazy historii polegają w decydującej mierze na zrodzonej z własnego przein-
telektualizowania tęsknocie za «młodością i prymitywnością», ale nigdy nie są
zgodne z historyczną rzeczywistością”33.

7.

Wiele lat wcześniej Scheler pisał podobnie. Wszelako inny był kontekst i w in-
nej konfiguracji intelektualnej znajdowała się jego twórczość: był radykalnym kry-
tykiem kultury mieszczańskiej i obrońcą teizmu chrześcijańskiego34. W rozprawie
Resentyment a moralność Scheler dostrzegał podobną ucieczkę od danej tu i teraz
rzeczywistości, która jawi się jako miejsce pod wieloma względami złe, rodząc pra-
gnienie odnalezienia idyllicznej krainy zanurzonej w przeszłości; taką ucieczkę wi-
dział na przykład u romantyków. Romantyzm w znacznym stopniu był poruszany
przez mechanizm resentymentu; romantycy, a przynajmniej niektórzy z nich, nie
potrafiąc odnaleźć się w rzeczywistym czasie swojej kultury, odczuwając wobec
niej obcość, szukali kompensacyjnego ekwiwalentu w przeszłości; ale istota tego
imaginacyjnego odkrycia przeszłego wieku nie sprowadzała się do rzetelnej dia-
gnozy „złotych dawnych lat”, lecz wspierała się na deprecjonowaniu i kwestiono-
waniu własnej epoki, albowiem niechęć, czasami nienawiść, do kształtu kultury
własnego czasu rodzi idealizującą gloryfikację przeszłości, jak zdaniem Schelera
czynił Fryderyk Schlegel wielbiący średniowiecze.
To jednak zastanawiające, że wybitnym myślicielom zdarzają się przypadki

wyraźnej niekonsekwencji, a to można postawić w formie zarzutu Schelerowi. I nie

33 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, wyd., s. 141.
34 Adam Węgrzecki pisze o fazie teistycznej w odniesieniu do okresu, w którym Scheler pisał
Resentyment... (pierwsze wydanie w 1912 r.), zaś Hanna Buczyńska-Garewicz dostrzega akcenty
nacjonalistyczne i militarystyczne w jego twórczości z pierwszych dwóch dekad XX wieku; zob.
A. Węgrzecki, Scheler, wyd. cyt., s. 13 i H. Buczyńska-Garewicz, Scheler a filozofia wartości,
wstęp do: M. Scheler, Resentyment a moralność, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1997, s. 8.
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chodzi o to, że filozof nie powinien zmieniać poglądów, tylko trzymać się przesła-
nek wyeksplikowanych na początku twórczej drogi. Niniejsze uwagi nie odnoszą
się przeto do tego, że „późny” Scheler jest niezgodny z Schelerem „teistycznym”,
ponieważ ten myśliciel poszukiwał nieustannie, i nie wahał się zmieniać zapatry-
wań; był Problemdenker, jak go określił Nicolai Hartmann35. Rzecz nie w tym,
że w dojrzałej fazie twórczości Scheler zarzucał Klagesowi to, co sam wcześniej
uznawał za poprawną argumentację. Otóż w ramach tego samego tekstu popełnił
Scheler niekonsekwencję; mianowicie w Resentymencie... filozof wyjaśnia ucieczkę
do wyimaginowanych krain mechanizmem resentymentu. Wynikać z tego może,
że każda krytyka zastanej rzeczywistości oparta jest na resentymencie, o ile rów-
nocześnie jest ona uzupełniona wskazaniem na jakąś dawniejszą fazę kulturową,
niezawierającą tych braków i defektów, które się znajduje w odrzucanej rzeczywi-
stości własnej. Pisze Scheler: „Formalne przejawy resentymentu mają tu wszędzie
tę samą strukturę: afirmuje się, ceni, chwali coś, jakieś A, nie ze względu na jego
wewnętrzną jakość, lecz w (niewysłowionej) intencji zanegowania, zdeprecjonowa-
nia czegoś innego, jakiegoś B. A «wygrywa się» przeciw B”36.
Nie sposób nie zauważyć, że Scheler sam czyni coś takiego. Apologetyczna

intencja (całkiem wysłowiona w jego obronie miłości chrześcijańskiej) i niechęć do
kultury mieszczańskiej, mentalności burżuazyjnej oraz nowożytnego humanitary-
zmu i altruizmu (także wyrażane wprost wielokrotnie) skłaniają go do gloryfikacji
dawnej kultury, która jako jedyna z wszystkich minionych epok jest w stanie spro-
stać wymaganiom aksjologicznym filozofa. Tą kulturą jest średniowieczne chrze-
ścijaństwo: moralność tamtej epoki jest, zdaniem Schelera, autentycznie zrośnięta
z Królestwem Bożym (co nobilituje ją bytowo), oparta na hierarchiczności, prze-
niknięta rycerskim etosem, słowem – manifestuje ona właściwe wartości i ich pra-
widłowe relacje. Co ciekawe, wszelkie wynaturzenia, akty nietolerancji i prześla-
dowań czasów średniowiecza Scheler tłumaczy tym, że nie wyrastały one z „jądra
nauki i praktyki chrześcijańskiej”, czy dotyczy to pogardy dla ciała, obsesyjnej
podejrzliwości wobec seksualności czy destruującej ascezy – są to konsekwencje
wpływów zewnętrznych (ginącego antyku zazwyczaj) lub błędy interpretacyjne
niektórych reprezentantów tamtego czasu, wadliwie odczytujących prawdziwą na-
ukę chrześcijańską37. Natomiast paniczny lęk przed grzechem i karą piekielną
ludzi średniowiecza jest niczym nieusprawiedliwioną nadinterpretacją, ponieważ

35 Zob. A. Węgrzecki, dz. cyt., s. 13.
36 M. Scheler, Resentyment a moralność, wyd. cyt., s. 67.
37 Zob. tamże, s. 160–161. Helmuth Plessner zarzucał całej antropologii filozoficznej Schelera,
iż jej autor nie potrafił wyzwolić się do końca z założeń katolickiej teologii, co skazuje ją na prze-
starzałość; zob. H. Plessner, Zadanie antropologii filozoficznej, przeł. E. Paczkowska-Łagowska,
w: Antropologia filozoficzna. Studia z filozofii niemieckiej, t. 4, red. S. Czerniak, J. Rolewski,
Toruń 2004, s. 28–29.
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„Cechą «szczęścia» w sensie chrześcijańskim jest, że niezależnie od wszelkich na-
strojów duchowych trwa ono niezmiennie w głębi duszy, a w samym jego przeżyciu
zawarta jest świadomość niezniszczalności przez czynniki zewnętrzne”38. Schele-
rowska obrona średniowiecza może czasami współczesnego czytelnika zdumiewać.
Jakże mocne muszą być przesłanki światopoglądowe, by tak łatwo rozgrzeszać
rzeczywistość, która z pewnością miała swoje ciemne strony? Tę radykalną apo-
logetykę widać na przykładzie następującej opinii filozofa:

Arcychrześcijańskie czasy średniowiecza, w których miłość chrześcijańska wydała
najpiękniejsze owoce jako forma życia i jako idea, nie odczuwały bynajmniej sprzecz-
ności tej zasady z feudalnym i arystokratycznym ustrojem stanowym społeczności
kościelnej, z poddaństwem, z życiem kontemplatywnym mnichów niezbyt „poży-
tecznych dla ogółu”, z licznymi organizmami państwowymi i rządami terytorial-
nymi, z mnogością lokalnie uwarunkowanych obyczajów, z surową dyscypliną ów-
czesnych form wychowawczych, z życiem wojennym i rycerskim oraz stosownymi
do niego ocenami wartości, z kwalifikowaną karą śmierci, z torturami, z całym suro-
wym kodeksem karnym, ba, nawet z inkwizycją i autodafé. Przecież nawet wyroki
inkwizycji zapadały w „imię miłości”, a w intencji była to nie tylko miłość do
wspólnoty wiernych, której groziła trucizna herezji i utrata zbawienia na skutek
podstępów kacerza, lecz także całkiem szczera – chociaż z naszego punktu widze-
nia na p r z e s ą d z i e o p a r t a – miłość do samego kacerza, którego dusza, właśnie
przez spalenie ciała, miała zostać szczególnie zalecona łasce Bożej39.

Scheler wyidealizował i wygładził więc głębokie rysy na chropowatej po-
wierzchni chrześcijańskiego średniowiecza tak, jak romantycy czy Klages i Lessing
legendyzowali swoje wymyślone krainy dawnej i utraconej wielkości człowieka.
Scheler niepostrzeżenie ześlizgnął się na zbocza, które z takim znawstwem i eks-
plikacyjną precyzją piętnował u innych; bo warto dodać, że analizy Schelerowskie
dotyczące resentymentu pozostają niezwykle inspirujące także dzisiaj dla bada-
czy kultury popularnej i konsumpcyjnej, z pozycji ich radykalnej krytyki. Być

38 Tamże, s. 98 (przypis).
39 Tamże, s. 137–138. H. Buczyńska-Garewicz podkreśla jeszcze inny mankament Schelerow-
skich analiz. Pisze, że zasadniczym brakiem jest tutaj to, że filozof nie sięga bezpośrednio do do-
świadczenia wartości, a zamiast tego wyidealizowuje etos średniowieczny. Pisze: „Główną wadą
takiej postawy myślowej jest przy tym nawet nie to, że ten stary świat zostaje wyidealizowany,
przedstawiony w sposób dodający mu barw pozytywnych i pogodnych. Ostatecznie taka idealiza-
cja przeszłości jest zjawiskiem dość często występującym w dziejach myśli ludzkiej i zawiera nie
tylko same złe strony. Głównym natomiast mankamentem rozważań Schelera zawartych w roz-
prawie o resentymencie jest to, że sam zaprzepaszcza w nich nowe perspektywy filozofii moralnej,
które w sposób teoretyczny naszkicował. Istotą krytycznej refleksji moralnej winno być odwo-
łanie się do samych wartości, dokonanie na nowo doświadczenia aksjologicznego z pominięciem
wszystkich narzuconych przez tradycję przesłanek”; H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 21.
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może rację ma Leszek Kołakowski pochwalający niekonsekwencję: filozof przypa-
trujący się swojemu czasowi, własnej kulturze, zmieniającej się rzeczywistości, nie
jest w stanie zachować spójności, albowiem rzeczywistość zawsze ukazuje swoje
płynne Heraklitejskie oblicze, które filozofia (a tym bardziej inne nauki) może
uchwycić dopiero z perspektywy kolejnej epoki.

Summary

This paper presents a stream of German philosophy which reached he-
ights of popularity in the first thirty years of the twentieth century, and which
is associated with the names of Ludwig Klages and Theodor Lessing. It is
known as biological catastrophism or panromanticism. The latter term is de-
rived from Max Scheler. The article is mostly focused on his interpretation of
the biological catastrophism. Klages and Lessing argued that humanity follows
the path of destruction. They wrote that the main cause of the decadence of
man was mind (spirit). It is the spiritual mind which was responsible for man’s
weakened vitality. The human mind invented ever new measures: philosophy,
religion, art or science, but nothing will prevent us from the final defeat; unless
you rediscover the importance of some vital characteristics. Some historians
of philosophy believed that the philosophy of Klages and Lessing was an ally
of the nascent Nazi Germany. The author of this paper attempts to verify
this claim.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXV Białystok 2013

JOANNA LUC
(Kraków)

CZYM JEST ROZUMIENIE W HUMANISTYCE?
PRÓBA ODPOWIEDZI HANSA-GEORGA GADAMERA

1. Wstęp

Czym jest i na czym polega rozumienie? Mimo że całą książkę Hansa-Georga
Gadamera pt. Prawda i metoda można uznać za jedną wielką odpowiedź na to
pytanie, niełatwo orzec, jak brzmi jego rozwiązanie tego doniosłego filozoficznie
problemu. Owa trudność ma kilka przyczyn – pierwszą i oczywistą jest złożoność
i subtelność samego zagadnienia, drugą styl filozofowania Gadamera (liczne na-
wiązania do innych autorów, zarówno pozytywne jak i krytyczne, wieloznaczność
i metaforyczność języka, gry słów1), a trzeciej można by się doszukiwać w samej
treści jego poglądów. Co do tego ostatniego punktu, zauważmy w tym miejscu
tylko tyle, że hermeneutyka w ujęciu Gadamera z zasady jest otwarta, więc nie
należy oczekiwać od niego ostatecznych rozstrzygnięć. Pomimo wspomnianych
kłopotów, można u autora Prawdy i metody doszukiwać się całościowej i spójnej
wizji natury rozumienia, przy czym będę tu traktować jego wywody jako doty-
czące przede wszystkim poznania w humanistyce2. Skupię się głównie na analizie
wątków najważniejszego dzieła Gadamera, nawiązując także do niektórych po-
mniejszych jego tekstów.

1 Por. charakterystykę stylu Gadamera przez A. Bronka, Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna
hermeneutyka H. G. Gadamera, Lublin 1988, s. 21–22.
2 Zob. J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, Kraków 2007, s. 137, który
całą Prawdę i metodę uznaje za odpowiedź na pytanie o sposób poznawania przez nauki
humanistyczne.
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Z uwagi na wymienione wyżej kwestie oraz wielowątkowość Prawdy i me-
tody, zasadnym wydaje się wybranie pewnych elementów koncepcji Gadamera
jako kluczowych i spojrzenie na pozostałe w ich świetle. Jakie pytania nasuwają
się w sposób naturalny (współczesnemu, wychowanemu w zachodniej kulturze)
czytelnikowi, który chciałby dokonać refleksji nad rozumieniem? Wydaje mi się,
że są to przede wszystkim pytania o podmiot i przedmiot rozumienia humani-
stycznego3 oraz o jego strukturę i cechy charakterystyczne, odróżniające je od
innych zjawisk czy ludzkich aktywności. Właśnie one wyznaczą mój horyzont re-
cepcji dzieła Gadamera, przy czym dwa pierwsze uznam za bardziej podstawowe,
co oznacza, że „naturę” rozumienia potraktuję jako pochodną wobec konstytucji
podmiotu rozumiejącego, a także, w jeszcze większej mierze, przedmiotu rozumie-
nia humanistycznego.

2. Krytyka dotychczasowych koncepcji poznania i humanistyki

Gadamer, co w świetle jego koncepcji poznania jest oczywiste, nie formułuje
swoich poglądów na rozumienie w próżni, ale głęboko osadza je we wcześniejszych
dyskusjach. Aby dobrze zrozumieć jego intencje, warto na początku przyjrzeć się,
z jakimi ujęciami zamierza on polemizować, a co jest jego pozytywnym punktem
odniesienia.
Autor Prawdy i metody tak mniej więcej widział4 sytuację intelektualną swo-

ich czasów: z jednej strony istnieją nauki przyrodnicze, które zdaniem scjenty-
stycznie zorientowanych filozofów wyczerpują zakres możliwego poznania; z dru-
giej strony są rozwijające się nauki humanistyczne, szukające swojej tożsamości
i odrębności, ale w tych poszukiwaniach popadające w estetyzujący subiektywizm
lub próbujące w sposób abstrahujący od ich specyfiki wzorować się na naukach
przyrodniczych. Wszystkim trzem tendencjom jest on przeciwny5, co oznacza

3 „Rozumienie humanistyczne” występuje w tej pracy w dwóch sensach, przy czym większość
jej stwierdzeń odnosi się nich obu. Po pierwsze więc, jest to poznanie dokonywane w ramach nauk
humanistycznych, ukształtowanych w XIX w., których przedmiotem są, jak ujmuje to Ritter
(J. Ritter, Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym, przeł. E. Paczkow-
ska-Łagowska, [w:] S. Czerniak i J. Rolewski (red.), „Studia z filozofii niemieckiej” t. 2, Szkoła
Rittera, Toruń 1996, s. 28), historia, język, poezja, filozofia, religie i świadectwa życia osobistego.
Po drugie zaś, są to problemy humanistyczne rozważane przez ludzi w ich codziennym życiu,
takie jak dylematy etyczne, zagadnienie sensu życia i radzenia sobie z sytuacjami granicznymi,
kwestia własnej tożsamości, itp.
4 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran,
Kraków 1993, s. 37–104, 179–255.
5 Por. przedstawienie celów filozofii Gadamera przez A. Bronka, dz. cyt., s. 63–76.



CZYM JEST ROZUMIENIE W HUMANISTYCE? PRÓBA ODPOWIEDZI... 127

m.in., że będzie on szukał wizji humanistyki jakoś wymykającej się opozycji obiek-
tywne-subiektywne.
Celem Gadamera nie było podważanie roszczenia do prawdy ani skuteczności

poznawczej metod nauk przyrodniczych, lecz pokazanie, że scjentystyczne pojęcie
racjonalności, negujące możliwość prawdy poza metodą, jest zawężone. W ludzkiej
działalności jest więc miejsce, które powinny zająć nauki humanistyczne – pytanie
tylko, jak należy je pojmować. Ten temat miał przed Gadamerem długą tradycję
rozważań, przy czym filozof nie ogranicza jej do dzieł poświęconych stricte naukom
humanistycznym – ważna jest tutaj także np. ewolucja pojmowania sztuki, której
analizą zajmuje pierwszą część Prawdy i metody.
Punktem centralnym tej ewolucji jest koncepcja Kanta, który odbierając

sztuce walor poznawczy (jako przysługujący tylko naukom), zredukował jej war-
tość do subiektywnego upodobania. Część humanistów i artystów poszło tym
tropem, o czym świadczy np. kariera pojęcia przeżycia estetycznego. Jednak-
że w XIX w. pojawiły się projekty stworzenia nauk humanistycznych na wzór
przyrodoznawstwa, posiadających obiektywną i niezawodną metodę, którą to ten-
dencję ucieleśniała przede wszystkim szkoła historyczna6. Obie te drogi są zda-
niem Gadamera błędne – pierwsza dlatego, że jeśli humanistyka ma być czymś
doniosłym dla człowieka, to musi nam dostarczać (w jakimś sensie ważnego)
poznania, jakiejś sensownej treści; druga zaś dlatego, że człowiek jako zawsze
osadzony w pewnym momencie dziejów, nie jest w stanie od tego abstrahować
i spojrzeć na przeszłość jej oczami, ani tym bardziej z zupełnie neutralnego
punktu widzenia7.
Jak widać z powyższej pobieżnej analizy, Gadamer odrzuca inne koncepcje

poznania i humanistyki w oparciu o pewne założenia dotyczące konstytucji bądź
potrzeb i celów człowieka. Warto zatem w tym miejscu bliżej przyjrzeć się, jaki
jest zdaniem filozofa podmiot poznania humanistycznego.

6 Jak podaje H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, przeł. K. Krzemieniowa,
Warszawa 1992, s. 69–72, w rozwoju szkoły historycznej można wyróżnić dwa stadia, z któ-
rych tylko drugie jest pozytywistyczne w pełnym tego słowa znaczeniu, natomiast pierwsze dąży
nie tylko do opisu faktów, ale też przypisuje historii rolę normatywną. Nie podważa to traf-
ności opinii Gadamera, o ile ograniczyć ją do terenu epistemologii, gdzie od początku tenden-
cje przedstawicieli szkoły historycznej były pozytywizujące, np. w postulacie czystych opisów,
nie zawierających konstrukcji (aczkolwiek nie dotyczy to wszystkich reprezentantów tego nurtu
– wyjątkiem jest np. Droysen, świadom roli historycznie powstałych kategorii w poznawaniu
historii).
7 Na tych dwóch postulatach zasadza się Gadamerowska krytyka tych koncepcji hermeneutyki,
wedle których jej zadaniem jest docieranie do myśli bądź przeżyć autora.
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3. Cechy poznania humanistycznego jako konsekwencja własności
jego podmiotu

Zdaniem Gadamera nieodłączną charakterystykę człowieka stanowi jego
skończoność i dziejowość. Skończoność powoduje, że nigdy nasze myśli i słowa
nie wyrażają pełni sensu, lecz musimy go rozwijać dyskursywnie, tworząc kolejne
odniesienia. Poznanie zawsze jest w drodze, nigdy nie osiąga będącego spełnie-
niem końca. Nie ma ono również początku, co wiąże się z drugą fundamentalną
charakterystyką ludzkiego podmiotu. Człowiek jako istota dziejowa nie zaczyna
myśleć w próżni, zawsze wychodzi od pewnego przedrozumienia, które bliższe jest
sposobowi życia niż zbiorowi założeń, albowiem te ostatnie byłyby czymś przejrzy-
stym i dostępnym podmiotowi, natomiast przedrozumienie, choć może i powinno
być poddawane krytycznej refleksji, stanowi dla nas „horyzont”8 wszelkiej my-
śli, także krytycznej, poza który wyjść nie możemy (horyzont może się zmieniać,
ale zawsze jakiś musi być). W tym miejscu pojawia się słynna Gadamerowska
rehabilitacja „przesądów”9, których nie należy jednak rozumieć jako bezmyślnie
przyjmowanych zabobonów, ale jako „przed-sądy” – coś obecnego przed świa-
domym wydaniem sądu, pewna ogólna orientacja, niezbędna do tego, by w ogóle
zacząć bardziej precyzyjne poszukiwania poznawcze. Jest to, jak nietrudno się do-
myślić, projekt zwrócony przeciwko kartezjańskiemu rozumieniu metody – wbrew
niemu, bezzałożeniowość i posługiwanie się rozumem niezmąconym nieuzasadnio-
nymi przekonaniami, nie mogłyby doprowadzić do żadnych wartościowych po-
znawczo efektów.
Źródłami szczególnie wartościowych „przesądów” są zdaniem Gadamera au-

torytety i tradycja. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy im bezwolnie się poddać
– filozof zaufanie do nich kojarzy raczej z aktem rozumu, który rozpoznając w kry-
tycznym badaniu wyższość innego intelektu nad jego własnym, oddaje mu się pod
kierownictwo (nie zapominając nigdy jednak o potrzebie uważności). Nie jest to
więc manifest antyracjonalizmu ani tradycjonalizmu, lecz wskazanie, że podmiot
poznania, aby w ogóle móc się rozwijać, musi być mocno osadzony w pewnej
poprzedzającej go kulturze myślenia.
Fakt, że człowiek jest zawsze w jakiejś sytuacji, dziejowej i życiowej, oraz nie-

zdolny jest do czystego poznania, przesądza o charakterze uzyskiwanej przez niego
wiedzy, który szczególnie widać w humanistyce – mianowicie owa wiedza jest nie-
odłączna od swego zastosowania, wymiaru mądrościowo-praktycznego (sens bli-
ski greckiemu phronesis)10. W tym miejscu Gadamer sprzeciwia się części trady-

8 Tzn. jeśli cokolwiek się pojawia, to tylko w obrębie i na tle niego.
9 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i ..., wyd. cyt., s. 256–277.
10 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i ..., wyd. cyt., 291–319.
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cji hermeneutycznej, reprezentowanej współcześnie między innymi przez E. Bet-
tiego11, uznającej za możliwe i pożądane oddzielenie aspektu poznawczo-teore-
tycznego wiedzy od jej aplikacji do konkretnej sytuacji. Skoro bowiem dopiero na
gruncie naszej sytuacji cokolwiek w ogóle może mieć dla nas jakiś sens, to każde
ujęcie treści musi być zarazem odniesieniem jej do nas; wiąże się z tym także fakt,
że każde dążenie do poznania musi być motywowane jakimś pytaniem12, wyzna-
czającym jego kierunek, a postawienie tego pytania dokonuje się zawsze w związku
z aktualnie ważnymi dla nas problemami.
Kim jest więc podmiot poznania humanistycznego? Czy jest skoncentrowaną

na sobie jednostką, instrumentalnie traktującą tradycję jako zasób możliwych roz-
wiązań jego życiowych problemów? Takie jego pojmowanie byłoby błędne, gdyż
Gadamer jest równie daleki od neutralnego obiektywizmu jak i od „monadycz-
nego” subiektywizmu. Człowiek istnieje i funkcjonuje w czymś, co go przekracza
– kulturowej tradycji i języku. Autor Prawdy i metody, aby wyraźnie podkreślić
swój antyindywidualizm, pisze wręcz, że rozumienie nie jest świadomym aktem
podmiotu, ono raczej rozgrywa się, a my tylko w ten proces, zwykle nieświa-
domie, wchodzimy13. Należy jednak uważać, aby dobrze odczytać intencje Ga-
damera. Pewne fragmenty jego tekstów mogłyby sugerować, iż zbliża się on do
idealizmu i postuluje jakiś ponadjednostkowy podmiot, który za naszym pośred-
nictwem urzeczywistnia w języku swoje samopoznanie. Sądzę jednak, że nie jest
to właściwa droga interpretacji.
Mocna retoryka Gadamera wynika z silnej pozycji tendencji subiektywizu-

jących, którym chciał się przeciwstawić; można mu zarzucić, że do uwarunko-
wań poznania zalicza głównie te dziejowe (charakterystyczne dla danego miejsca
i czasu), zbyt mało uwagi poświęcając różnicom indywidualnym14, a także, że
nie dostrzega doniosłej roli oryginalnych myślicieli w przemianach kulturowych.
Jednakże nie ma wątpliwości co do tego, że filozofowi chodzi o konkretnego czło-
wieka, o czym świadczy m.in. nieodłączne wiązanie przezeń wiedzy z zastosowa-
niem oraz jej praktyczno-etyczny charakter; ponadto postulat otwartości na to, co
inne, związany z „daniem sobie coś powiedzieć” i przyznaniem, że ktoś może mieć
lepsze zrozumienie niż ja15 (będący naczelną „cnotą” hermeneuty), niewątpliwie

11 Tamże, s. 293–294. Por. J. Grondin, dz. cyt., s. 156–160.
12 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i ..., wyd. cyt., s. 337–351.
13 Tamże, s. 277. Por. też metaforę gry w: tamże, s. 121–128.
14 P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera,
Kraków 2004, s. 125–137.
15 Zob. np. H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka [w:] tegoż, Rozum, słowo, dzieje, przeł.
M. Łukasiewicz i K. Michalski, Warszawa 1979, s. 124–125; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda,
wyd. cyt., s. 336.
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skierowany jest do poszczególnych osób. Jednostka ludzka nie jest tu instrumen-
tem jakiegoś wyższego od niej podmiotu, ale też nie jest panem sytuacji, bowiem
nie stworzyła języka i kultury, a nawet swojego przedrozumienia, tylko jest to
coś gotowego, w czym się odnalazła. Gotowego nie w sensie dokończoności, gdyż
zachodzi tu właśnie ciągła modyfikacja; ale czegoś zastanego i niemożliwego do
całkowitej kontroli.
W omawianym kontekście interesująca i problematyczna jest obecna u Gada-

mera metafora rozumienia jako stopienia horyzontów16. Taki obraz sugeruje, że
istnieją jakieś monadyczne podmioty poznawcze, które najpierw są izolowane, ale
potem, wskutek ich wysiłków, dochodzi do utożsamienia ich perspektyw, a więc do
pełnego zrozumienia. Nic jednak bardziej mylnego. Trudno mówić o wielości hory-
zontów, gdyż gdyby były one całkowicie izolowane, to niemożliwa byłaby jakakol-
wiek komunikacja między nimi – ją gwarantuje dopiero współistnienie podmiotów
w przekraczającej je całości języka i kultury. Z drugiej strony, według Gadamera
nie jest możliwe zupełne zrozumienie, raczej istnieją tylko ciągłe wysiłki porozu-
mienia się, przypominające bardziej szukanie trafnego słowa niż spełnione ujęcie
poznawcze. Wreszcie, tym, co ma być rozumiane, nie jest wedle filozofa drugi czło-
wiek, ale „rzecz”, którą proponuję tu pojmować jako sensowną (bardziej w zna-
czeniu egzystencjalnym niż semantycznym) treść, doniosłą dla istnienia człowieka
danego miejsca i czasu.
Faktycznie, Gadamer rozważa modyfikację swojej metafory, zgodnie z którą

w zasadzie istnieje tylko jeden horyzont, będący w nieustannym ruchu, ulega-
jący ciągłym przemianom17. W tej wersji jednak również pojawia się problem
– mianowicie skoro wysiłki rozumienia są potrzebne, to horyzont ten nie może
stanowić jakiejś „aktualnej” i spójnej jedności, ani tym bardziej być dla siebie
w pełni samoprzejrzysty. Ale wtedy czym ta nowa metafora różni się od wizji
wielu horyzontów? Sądzę, iż w tym punkcie brakuje Gadamerowi zaakcentowania
roli jednostkowych podmiotów. Moim zdaniem jego metafora miała wyrażać fakt,
że rozumienie to pewien proces, który się rozgrywa niezależnie od nas (w „prze-
strzeni” kulturowej) i że pewne części tradycji, wchodząc w interakcję z innymi,
tworzą nowe sensowne całości; pominął on natomiast tutaj fakt, że istnieją ludzie
jako pewne centra rozumienia (choć, jak wspomniałam wyżej, w innych punktach
swego dzieła to uwzględnia).
Czym są jednak te sensowne treści, „rzeczy”, o które w próbach rozumie-

nia nam chodzi? W tym momencie dochodzimy do, w mojej opinii fundamental-
nego dla Gadamerowskiej filozofii, zagadnienia „sposobu istnienia” tego, co badają

16 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 285–291.
17 Tamże, s. 290.
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nauki humanistyczne (ale także o czym często rozmawiają ludzie w codzienności
swojego życia).

4. Przedmiot nauk humanistycznych

Sądzę, że dwie podstawowe charakterystyki przedmiotu badań humanistyki to
dynamizm (istnienie tylko jako ruch) oraz coś, co można nazwać „nieokreślonością
w sobie”. W dalszej części te kategorie powinny stać się jaśniejsze.
Co do pierwszego z tych określeń, zacznijmy od fragmentu, który pozornie

mu przeczy18:

W porównaniu do innych przekazów językowych i niejęzykowych dzieło sztuki jest
absolutną teraźniejszością dla każdej teraźniejszości, a zarazem ma gotowe słowa
na każdą przyszłość.

Można te słowa łatwo zinterpretować jako uznanie jakiegoś pozaczasowego
charakteru dzieła sztuki (będącego dla Gadamera paradygmatycznym przykła-
dem przedmiotu humanistyki, z którego to powodu rozważania jego dotyczące
umieszcza na początku swojego głównego dzieła19), czekającego na nas w go-
towej postaci w przestrzeni sensów – a my jako czasowe podmioty poznajemy
i rozwijamy w swoim skończonym poznaniu różne jego aspekty, w zależności od
aktualnej wrażliwości epoki. W świetle innych fragmentów prac Gadamera taka
interpretacja jawi się jednak jako nieuprawniona.
Wspomniana „teraźniejszość” dzieła sztuki nie polega na możliwości dotarcia

do jego pierwotnego sensu, bo to jest niemożliwe, a poza tym jego „prawda”
wykracza poza zamysł twórcy20 – chodzi raczej o to, że dzieło nie interesuje nas
jako wyraz swojej epoki (podejście czysto historyczne21), ale w tym, co może nam
powiedzieć. „Teraźniejszość” nie polega też na pozaczasowym bycie przedmiotu
estetycznego – owo słówko „gotowe” nie oznacza czegoś dokończonego, lecz pewien
potencjał, który z uwagi na swą siłę oddziaływania22 pobudza nas do tworzenia
nowych jego interpretacji:

18 H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, wyd. cyt., s. 127
19 H.-G. Gadamer, Kwestia prawdy w doświadczeniu sztuki [w:] Prawda i metoda, wyd. cyt.,
s. 37–178.
20 H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, wyd. cyt., s. 119
21 Tamże, s. 120–121.
22 Gadamer mówi w tym kontekście o zagadywaniu przez tradycję, lecz trzeba pamiętać, że nie
jest to bierny odbiór, ale raczej sugestia istnienia pewnego sensu, którą dopiero my przekształ-
camy, zgodnie z naszym przedrozumieniem, w konkretne pytanie, jakie „zadajemy” tradycji”.
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Można wręcz spytać, czy szczególna teraźniejszość dzieła sztuki nie polega właśnie
na tym, że pozwala ono na wciąż nowe integracje23.

Zaczynamy tu już widzieć, jak istotne dla trwania dzieła są w ujęciu Ga-
damera jego zmienność i dynamizm. Dokładniej pisze on o tym we fragmencie
Prawdy i metody poświęconym czasowości tego, co estetyczne. Porównuje on tam
byt dzieła sztuki do bytu święta, którego jednakże nie rozumie np. na sposób
Eliadowski24 (jako corocznego uobecniania pewnego pozaczasowego, fundującego
je „wydarzenia”), lecz następująco:

Jako święto nie jest ono czymś jednorazowym w sensie jakiegoś wydarzenia histo-
rycznego, ale też nie jest określone przez swe źródło w ten sposób, jakoby kiedyś
miało miejsce to właściwe święto – obchodzone inaczej niż w późniejszym okresie.
Raczej u swego źródła, np. przez ustanowienie lub stopniowe wprowadzanie święta,
jest ono już tak określone, że obchodzi się je regularnie. A więc zgodnie ze swą
najbardziej wewnętrzną pierwotną istotą jest ono stale czymś innym (nawet jeśli
świętuje się je „dokładnie tak samo”)25.

Widzimy tu odrzucenie czysto historycznego, a także „fundacjonistycznego”
rozumienia święta oraz przyznanie, że jego trwanie polega na ciągłym asymilowa-
niu go (do naszego życia i kultury) na nowo, które zawsze będzie różne od wcze-
śniejszych przyswojeń, bo dokonuje się w innym momencie i kontekście. W bardzo
podobny sposób Gadamer pisze o innych fundamentalnych kategoriach humani-
styki: rozumienie jest procesem26, rozumiemy tylko o tyle, o ile rozumiemy ina-
czej27, „życie przekazu polega na coraz to nowej recepcji i interpretacji”28, język
ma naturę dialogiczną (swój właściwy byt ma w rozmowie29 – jest jej warunkiem,
ale też ciągle w niej się tworzy i poza nią nie istnieje), sens słowa ma charakter
procesu i jest nieoddzielny od głoszenia go30.
Na czym w takim razie polegać by miała tożsamość takich „bytów”? Wydaje

się, że przede wszystkim na ciągłości ruchu – obecne wysiłki rozumienia miałyby
inny kształt, gdyby nie te wcześniejsze, mimo że nie potrafimy już do nich dotrzeć

23 H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, wyd. cyt., s. 120.
24 Por. M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa
2008, s. 69–120.
25 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 139.
26 Tamże, s. 293. Zob. też J. Grondin, Rozumienie jako rozmowa [w:] tegoż, dz. cyt., s. 144–147.
27 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 282.
28 Tamże, s. 365.
29 Tamże, s. 405. Zob. też J. Grondin, Język wyłaniający się z rozmowy [w:] tegoż, dz. cyt.,
s. 147–150.
30 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 389.
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w ich pierwotnej postaci. Intuicyjnie mamy skłonność sądzić, że jest tu coś więcej,
jakaś stałość treści. Do tej sugestii można się jednak odnieść krytycznie, zważyw-
szy na drugą cechę, którą uznałam za kluczową dla Gadamerowskiego pojmowa-
nia przedmiotu humanistyki, nazwaną przeze mnie „nieokreślonością w sobie”. Jej
obecność u autora Prawdy i metody poświadcza następujący fragment:

Badanie historyczne opiera się więc na historycznym ruchu, który jest udziałem
samego życia, i nie daje się pojmować teleologicznie od strony przedmiotu tego
badania. Taki przedmiot sam w sobie rzecz jasna w ogóle nie istnieje. To właśnie
odróżnia humanistykę od przyrodoznawstwa. Podczas gdy przedmiot badań przyro-
doznawstwa daje się z powodzeniem określić idealiter jako coś, co zostałoby poznane
w spełnionym poznaniu przyrody, to bezsensowne jest mówienie o spełnionym po-
znaniu dziejów, i właśnie dlatego nie można również mówić o przedmiocie w sobie,
którym to badanie by się zajmowało31.

Stwierdzenie, że przedmiot humanistyki, w przeciwieństwie do przedmiotu
badań przyrodoznawstwa, nie istnieje, brzmi mocno i trzeba uważać, by nie zro-
zumieć go opacznie. Przede wszystkim na pewno nie znaczy to, że humanistyka
jest „o niczym” – niewątpliwie określone rozstrzygnięcia w jej kwestiach spornych
mają wpływ na nasze realne postępowanie, a nasze rozmowy na humanistyczne
tematy mają jakąś swoją treść; gdyby autor Prawdy i metody tak nie uważał,
to nie napisałby tego dzieła. Dlatego w swojej charakterystyce stanowiska Gada-
mera pisałam o „nieokreśloności w sobie”, a nie o nieistnieniu. Jest jakaś treść,
o którą się spieramy, ale ona powstaje i istnieje tylko w tym sporze, więc nie może
być dla niego zewnętrznym arbitrem – tak można podsumować powiązanie dwóch
analizowanych kategorii.
Dokładniej rozważymy tę sprawę na przykładzie historii32. Jak można stwier-

dzić, zarówno analizując szkolne podręczniki, jak i profesjonalne prace z tej dzie-
dziny, w historii chodzi o ustalenie, czy pewne fakty zaszły, czy nie oraz jakie były
ich przyczyny. W tej ostatniej kwestii paradygmatyczny jest Tukidydes wskazu-
jący, że powody bezpośrednio poprzedzające zdarzenie nie muszą być tymi na-
prawdę istotnymi dla jego zaistnienia33. Gadamer dostrzega tu możliwość po-
wstania pewnego paradoksu:

31 Tamże, s. 272.
32 Gadamer najwyraźniej w tych rozważaniach zakłada realistyczne rozumienie nauk przyrod-
niczych, w opozycji do np. instrumentalistycznego, traktującego je tylko jako skuteczne narzę-
dzia przewidywania, a nie odzwierciedlenie struktury rzeczywistości. Pamiętając o filozoficznej
sporności takiego ich pojmowania, będę je w dalszych wywodach, za autorem Prawdy i metody,
traktować jako obowiązujące.
33 Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 17.
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Starą zasadą poznania przyrody jest równość przyczyny i skutku, w doświadczeniu
dziejów jest zaś odwrotnie – małe przyczyny miewają wielkie skutki34.

Czy oznacza to, że człowiek dysponuje jakimiś odrębnymi mocami przyczy-
nowymi, np. wynikającymi z jego wolności? Gadamer odrzuca taką ewentualność:

Również te działania, które podejmujemy mając świadomość naszej odpowiedzial-
ności, [związanej z wolnością – J.L.], mogą zostać teoretycznie wyjaśnione jako
działania zdeterminowane przez czynniki naturalne (...)35.

Skoro „z punktu widzenia przyrody” realne przyczyny ważnych zdarzeń hi-
storycznych nie różnią się istotnie od przyczyn naturalnych jakichkolwiek innych
zdarzeń, to skąd bierze się wspomniana wcześniej odmienność przyczynowości
dziejowej? Gadamer pisze o tym w sposób brzmiący dość tajemniczo, jeśli wy-
rwać ten fragment z kontekstu, ale w świetle wcześniejszych uwag powinien on
stać się jasny:

(...) historia nie powtarza się. Na tym właśnie polega rzeczywistość dziejów; są
i określają nas, ale nie dają sobą owładnąć przy użyciu analizy przyczynowej. Zna-
czy to, że „przyczyny”, jakie w nich działają, powiązane są ze sobą teleologicznie36.

Wywód Gadamera podsumowałabym (nieco go przy tym uzupełniając) w na-
stępujący sposób: każde zdarzenie ma jakieś przyczyny przyrodnicze i ich podanie
jest wystarczające do wyjaśnienia jego zaistnienia. Jednakże poza kategoryzacją
przyrodniczą są też inne sposoby klasyfikacji zjawisk, angażujące pojęcia z jednej
strony dużo nam bliższe i niosące dla nas istotny życiowo sens, ale z drugiej strony
nie odzwierciedlające struktury rzeczywistości. W przypadku obiektu tak złożo-
nego jak zdarzenie historyczne, dysponujemy niemal wyłącznie kategoriami tego
drugiego typu. Jednakże dzieje są czymś, co nas ukształtowało i niezajmowanie
się nimi to zatrata własnej tożsamości i człowieczeństwa, skutkująca wyjałowie-
niem i pustotą życia. Próbujemy zatem o nich mówić, a dobór pojęć uzależniony
jest od naszego aktualnego widzenia samych siebie. Stąd bierze się teleologia –
najpierw zgodnie z pewną wizją współczesności wybieramy niektóre zdarzenia
z przeszłości jako istotniejsze od innych, a potem, szukając ich przyczyn, z góry

34 H. G.. Gadamer, Przyczynowość w historii? [w:] Rozum, słowo, dzieje, przeł. M. Łukasiewicz
i K. Michalski, Warszawa 1979, s. 80.
35 Tamże, s. 88.
36 Tamże, s. 89.
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traktujemy inne fakty jako to, co doprowadziło do owych istotnych dla nas wyda-
rzeń. „Z punktu widzenia przyrody”37 nie ma sytuacji bardziej lub mniej istot-
nych, ale my wprowadzamy takie rozróżnienie (bo inaczej nie bylibyśmy w stanie
w ogóle nic powiedzieć) i stąd pochodzi niewspółmierność przyczyn i skutków,
wspomniana w pierwszym z trzech cytatów dotyczących historii. Ma to daleko
idące konsekwencje. „Z punktu widzenia przyrody” ludzie spierając się to, która
przyczyna była istotniejsza (lub jaki sposób życia jest bardziej wartościowy), nie-
kiedy de facto nie spierają się o nic w tym sensie, że odpowiedź na ich pytanie nie
jest określona obiektywnym stanem rzeczywistości38.
Czy zatem jest ona arbitralna? Jeśli tak, to dlaczego Gadamer używa tak

często słowa „prawda”? Będzie to przedmiot refleksji ostatniej części mojej pracy.

5. Prawda w humanistyce?

R. Rorty zalicza Gadamera do grupy myślicieli rozwijających romantyczną
ideę autokreacyjności człowieka, związaną z tzw. przez niego „filozofią budującą”,
którą przeciwstawia koncepcji filozofii systematycznej (dążącej do poznawczego
odzwierciedlenia rzeczywistości) jako pragnącą tylko tworzyć (z jakichś względów
porywające) obrazy nas samych, bez roszczenia do „prawdy”39. Trudno się zgo-
dzić z łączeniem Gadamera z tradycją romantyczną, gdyż usilnie walczył on z jej
indywidualizmem – jego zdaniem nawet najbardziej oryginalny artysta w swojej
twórczości korzysta ze społecznych środków wyrazu40, więc powstawanie owych
obrazów człowieka nie jest swobodną kreacją wolnego ducha, lecz nie dającym
się objąć przez nikogo z osobna procesem kulturotwórczym. Fundamentalną rolę
odgrywa w nim dialog oraz „rzeczowa”41 argumentacja, o czym świadczy duży
szacunek Gadamera dla retoryki42 – i to ona wydaje się ważniejsza niż jakakolwiek
autoekspresja. Wcześniejsze rozważania tej pracy sugerują jednak, że Rorty był
dość bliski uchwycenia przesłania Gadamera tak, jak ono jest tutaj rozumiane.

37 Dyskusyjnym i bardzo interesującym zagadnieniem, którego nie będę tu poruszać, jest wąt-
pliwość, czy w ogóle mamy prawo cokolwiek mówić o tym „punkcie widzenia”, skoro z zasady
nie jest on nam dostępny.
38 Oczywiście nie wszystkie rozważania ramach historii i innych nauk humanistycznych mają
taki charakter. Wydaje się jednak, że Gadamer odnosił to do większości zagadnień, które uważał
za właściwe dla humanistyki.
39 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 317–319.
40 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 147.
41 W Gadamerowskim, powyżej wyłożonym sensie słowa „rzecz”.
42 Zob. J. Grondin, dz. cyt., s. 163–164.
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Nie wszyscy interpretatorzy zgodziliby się z Rortym. Kontrowersja relaty-
wizm-absolutyzm, subiektywizm-obiektywizm jest być może najczęściej poruszaną
w pracach dyskutujących dorobek filozoficzny Gadamera. Nie ma wątpliwości co
do tego, że wedle autora Prawdy i metody niemożliwe jest poznanie absolutnie
pewne. Trudno również zaprzeczyć temu, że nie chciałby on uznawać wszystkich
ludzkich pomysłów (także w humanistyce) za równie dobre. Tu jednak kończy się
zgodność komentatorów.
Zdaniem G. Scholtza43, skoro według Gadamera sens za każdym razem kon-

struuje się na nowo w dialogu, rozumienie jest historyczne (więc nie ma obiek-
tywnych standardów) i za każdym razem tylko inne (a nie lepsze – brak po-
stępu), to nie jest on w stanie uniknąć konsekwencji relatywistycznych. Inny
znawca hermeneutyki, J. Grondin uważa44, że autor Prawdy i metody nie głosi
relatywizmu (w sensie tezy, że wszystko jest równie dobre), argumentując to
powszechnością i nieusuwalnością roszczenia do prawdziwości naszych wypo-
wiedzi (nawet jeśli jego potwierdzenie jest nieosiągalne), o którym świadczy
etyczna doniosłość kłamstwa oraz ciągłe ulepszanie przez nas naszych argumen-
tacji. Pojawia się również u niego teza, że Gadamerowskie „rozumienie ina-
czej” to wyrażanie w inny sposób tej samej prawdy. Polski badacz P. Dybel
bliski jest45 widzeniu u Gadamera kryterium słuszności oceny (oczywiście nie
niezawodnego) w dystansie czasowym, zaś u A. Bronka pojawia się46 nawet
w tym kontekście wzmianka o kumulatywistycznej koncepcji wiedzy u Gada-
mera. W innym miejscu pisze on natomiast, że analizowana filozofia hermeneu-
tyczna jest relacjonizmem, ale nie relatywizmem47. Jeszcze inny polski badacz,
M. Oziębłowski twierdzi48, że zgodnie z wizją poznania autora Prawdy i me-
tody ma miejsce ciągła niewspółmierność pojęcia i rzeczy, ale nie jest ona sta-
tyczna, tylko dynamiczna i w konsekwencji lokuje on prawdę w samym ruchu
myślenia.
Widzimy zatem, że rozpiętość poglądów na temat stosunku Gadamera do

prawdy jest dość znaczna. Ich rozważenie zaczniemy od zestawienia dwóch frag-
mentów Prawdy i metody:

43 G. Scholtz, Czym jest i od kiedy istnieje „Filozofia hermeneutyczna”? [w:] S. Czerniak
i J. Rolewski (red.), „Studia z filozofii niemieckiej”, t. 1, Hermeneutyczna tożsamość filozofii,
Toruń 1994, s. 52–55.
44 J. Grondin, dz. cyt., s. 173–177.
45 P. Dybel, dz. cyt., s. 210.
46 A. Bronk, dz. cyt., s. 174.
47 Tamże, s. 174.
48 M. Oziębłowski, Granica czy most? O funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gada-
mera, „Diametros”, 10, 2006, s. 74.
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Uprzedzenia i wyjściowe mniemania, które tkwią w świadomości interpretatora, nie
są dlań jako takie do swobodnej dyspozycji. Nie potrafi on sam z siebie odróż-
nić z góry produktywne uprzedzenia, które umożliwiają rozumienie, od przesądów,
które rozumieniu przeszkadzają i prowadzą do nieporozumień49.

Tym, co ma pomóc w odróżnianiu dobrych i złych uprzedzeń50, jest wedle
Gadamera dystans czasowy, gdyż pozwala on wygasnąć partykularnym uwarun-
kowaniom danego zdarzenia dziejowego i wydobyć jego rzeczywisty sens. Pisze on
jednak dalej:

Rozumienie nie jest w istocie lepszym rozumieniem, ani w sensie merytorycznej lep-
szej wiedzy, dzięki bardziej wyraźnym pojęciom, ani w sensie zasadniczej wyższości,
jaką to, co świadome, ma nad nieświadomą twórczością. Wystarczy powiedzieć, iż
rozumie się inaczej, gdy się w ogóle rozumie51.

Te dwie wypowiedzi, jeśli nie stoją ze sobą w sprzeczności, to przynajmniej
zdają się wyrażać dwie różne tendencje. Z jednej strony wskazuje się nam jakieś
kryterium wartościowania rozumień, z drugiej zaś mówi, że nie da się ich podzielić
na lepsze i gorsze. Sądzę, iż sprawę może wyjaśnić tylko zobaczenie, czym jest
według Gadamera prawda w humanistyce. Oddajmy więc mu głos:

Rzecz jednak w tym, że wypowiedź zawiera prawdę tylko o tyle, o ile jest skiero-
wana do kogoś. Albowiem horyzont sytuacji, który ustanawia prawdę wypowiedzi,
obejmuje także tego, komu tą wypowiedzią coś się mówi [podkr. – J.L.]52.

Potraktujmy tę wypowiedź dosłownie – tym, co stanowi o prawdziwości wy-
powiedzi w humanistyce jest „horyzont sytuacji”, który obejmuje człowieka doko-
nującego prób zrozumienia, wraz z jego ważnymi życiowo pytaniami. Sugeruje to,
że prawdy nie należy tutaj pojmować korespondencyjnie, jako zgodności z obiek-
tywnym stanem rzeczywistości, niezależnym od jego rozważania, ale jako coś w ro-
dzaju „doniosłej egzystencjalnie treści”53. Potwierdzają to dalsze rozważania Ga-
damera, który przywołuje Jaspersa i jego koncepcję sytuacji granicznych, mają-
cych tę własność, że wiedza naukowa w żaden sposób nie pomaga nam w radzeniu

49 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, wyd. cyt., s. 281.
50 Sens tego słowa u Gadamera nie pokrywa się z potocznym, lecz chodzi tu o „przesądy”
w znaczeniu „przed-sądów”, o czym pisałam we wcześniejszej części mojej pracy.
51 Tamże, s. 282.
52 H.-G. Gadamer, Cóż to jest prawda, [w:] Rozum, słowo, dzieje, wyd. cyt., s. 43.
53 Jest to termin zaproponowany przeze mnie. Nie należy tego wiązać z egzystencjalizmem
z uwagi na jego indywidualizm; treści doniosłe egzystencjalnie to takie, które są istotne dla
mojego własnego, ale też dla naszego wspólnego życia.
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sobie z nimi54. Co prawda dystansuje się on nieco od egzystencjalisty, ale tylko
po to, by zniwelować indywidualistyczne nachylenie jego propozycji55.
Teraz możemy już zobaczyć, że z jednej strony nowe rozumienia nie są lep-

sze ani grosze od wcześniejszych, bo inne są już kryteria ich wartościowania, gdyż
zmieniła się sytuacja. Z drugiej jednak strony, nie wszystkie obecne „uprzedzenia”
wytrzymają próbę czasu – Gadamer, moim zdaniem trafnie mówi tu o produktyw-
ności, a nie o prawdziwości. Niektóre z nich rozwiną się w nowe, interesujące wizje
człowieczeństwa, zaś inne, jako pozbawione tego potencjału, pójdą w zapomnienie.
Jak zatem odpowiedzieć na wyjściową kontrowersję? Opozycja absolutyzm-

-relatywizm, o ile jest teoriopoznawcza (a tak ją tu traktujemy) ma sens tylko
wtedy, gdy przyjmujemy istnienie jakiejś określonej w sobie rzeczywistości, którą
możemy różnorako ujmować (inaczej bowiem nie można w ogóle mówić o pozna-
niu, skoro nie ma tego, co poznawane)56. W przypadku, gdy przedmiot badań
(w pewnym sensie) nie istnieje, ale dopiero tworzy się w rozmowach, nie ma sensu
przyrównywać go do treści tych rozmów, gdyż właściwie nie jest od nich różny. Po-
nieważ jednak pewne uzyskane w takich rozmowach „rozumienia” będą bardziej
owocne, w sensie inspirowania i wzbogacania życia ludzi, a inne mniej, można
nazwać te pierwsze – o tyle – prawdziwymi.
Czy jednak takie użycie słowa „prawdziwy” nie wnosi więcej zamętu niż war-

tościowej treści? Oczywiście, można mieć co do tego wątpliwości i zarezerwować
ten termin dla korespondencyjnego rozumienia prawdy. Spór o to, czy w humani-
styce (tak, jak ją rozumie Gadamer) mamy do czynienia z prawdą (tyle że w szer-
szym sensie), czy z czymś może nawet bardziej doniosłym, ale jednak różnym od
prawdy, wydaje się być w pewnej mierze czysto werbalny. Na usprawiedliwienie
wyboru tej pierwszej opcji można przytoczyć fakt, iż często ludzie mówiący, że
jakaś dziedzina nie wiedzie do prawdy sugerują tym samym, że nie warto się nią
zajmować, nie ma w niej nic dla nas istotnego, a w najgorszym razie – że rodzi
tylko majaki. Jednakże kwestie rozważane przez humanistykę – problemy etyczne,
ideały człowieczeństwa, zagadnienia tożsamości kulturowej i dziejowej – są dla nas
jak najbardziej realne i palące, a życie bez ich rozważania byłoby nie tylko puste,
ale wręcz niemożliwe57.

54 Można tu zaprotestować, że dzięki wiedzy mamy większe szanse urzeczywistniać swoje za-
miary. Jednakże wciąż pozostaje problem tego, jakie cele warto wybrać – i na ten temat wiedzy
obiektywnej być nie może.
55 Tamże, s. 43–44.
56 Por. A. Bronk, dz. cyt., s. 169–170, gdzie postawiona jest podobna teza – że zarzut re-
latywizmu można postawić tylko w oparciu o klasyczną koncepcję prawdy, czyli mając jakąś
pozadziejową i pozadyskursową instancję, której dyskurs dotyczy.
57 Por. przypis 53.
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6. Zakończenie

Podsumowując przestawioną tu interpretację Gadamera, zgodziliśmy się
z Rortym, że humanistyka raczej kreuje niż odkrywa, lecz wbrew niemu nie cho-
dzi tu tylko o autoekspresję, ale o racjonalny, społeczno-kulturowy dialog. Zarzut
relatywizmu odrzuciliśmy nie tyle jako niesłuszny, co źle postawiony. Teza o wy-
rażaniu przez humanistykę ciągle tych samych prawd, tyle że na różne sposoby,
okazała się – na gruncie przedstawionego tu rozumienia autora Prawdy i metody –
nie do utrzymania, z uwagi na „sposób istnienia” przedmiotu badań humanistyki.
Za kluczowe jego aspekty zostały uznane: brak określoności w sobie oraz dyna-
mizm polegający na tym, że nie ma go nigdzie poza ruchem przyswajania go przez
ludzi (w którym jednak nie jest on tożsamy – da się tu mówić co najwyżej o jakiejś
ciągłości). W związku z tym można się zgodzić z tezą Oziębłowskiego o dynamicz-
nej niewspółmierności pojęcia i rzeczy, pamiętając jednakże, że owa rzecz nie jest
czymś naprzeciw pojęcia, co ono próbuje ująć. Skoro nie ma tu odzwierciedlania,
to skąd bierze się niewspółmierność? Chyba z wiecznego zmagania się i niezadowo-
lenia człowieka z tego, co ma i nieustannego poszukiwania lepszych, wyrazistszych
słów, które doprowadzą do bardziej zadowalających wizji-kreacji nas samych.

Summary

The aim of this article is to extract from Gadamer’s writings his view
about understanding in the humanities and to confront the results of this
research with analyses of other interpreters. The key to the epistemology of
the humanities is the ontology of its subject and, above all, its object. The
former has been characterized by its finiteness, historicity and irremovable as-
sumptionism of cognition. To the latter two basic features have been ascribed:
dynamism (it exists only as the motion of thinking) and indefiniteness in such,
which is connected with the fact that it is not given, but created by the subject.
In the humanities understood in such a way we can only have the existential,
and not classic, concept of truth. The very humanistic activity is more about
creation than cognition.
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WITTGENSTEIN A BUDDYZM –
CO WYNIKA Z ICH PORÓWNANIA

Problemy filozofów można rozwiązać tylko wtedy,
gdy myśli się w sposób jeszcze bardziej szalony niż oni.

Ludwig Wittgenstein1

Na paralele między myślą Wittgensteina a buddyzmem zwróciło w przeszłości
uwagę wielu autorów, w tym F. J. Streng2, K. T. Fann3, S. Shibles4, R. Burr5,
D. Daor6, N. Katz7, N. P. Jacobson8, P. Della Santina9, Y. Ng10, D. K. Mo-

1 L. Wittgenstein, Uwagi różne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 115, zapis z dnia
20.11.1948.
2 F. Streng, Emptiness: A Study in Religious Meaning, Nashville 1967, s. 20, p. 4, s. 139–142;
contra: T. Anderson, Wittgenstein and Nāgārjuna’s Paradox, „Philosophy East and West”, 35
(1985), s. 157–160.
3 K. T. Fann doszukał się „uderzających podobieństw między metodami Wittgensteina i bud-
dystów dzen” (Wittgenstein’s Conception of Philosophy, University of California Press, Berkeley
1969, s. 110). Contra: H. Hudson,Wittgenstein and Zen Buddhism, „Philosophy East and West”,
23 (1973), s. 471.
4 W. A. Shibles, Wittgenstein: Language and Philosophy, Iowa 1969, s. 96, 85. Por. C. Gud-
munsen, Wittgenstein and Buddhism, Barnes & Noble Books, New York 1977, s. 72, 87.
5 R. Burr, Wittgenstein’s Later Language-Philosophy and Some Issues in Philosophy of My-
sticism, „Philosophy of Religion”, 7 (1976), s. 280–281, 286–287.
6 D. Daor, Modes of Argument [w:] B.-A. Scharfstein, I. Alon, S. Biderman, D. Daor, Y. Hoff-
mann, Philosophy East / Philosophy West: A Critical Comparison of Indian, Chinese, Islamic,
and European Philosophy, Basil Blackwell, Oxford 1978, s. 176.
7 N. Katz, Nāgārjuna and Wittgenstein on Error [w:] tenże (red.), Buddhist and Western
Philosophy, Humanities Press, New Delhi 1981, s. 306–327.
8 N. P. Jacobson, Buddhism and the Contemporary World: Change and Self-Correction, So-
uthern Illinois University Press, Carbondale, Edwardsville 1983, s. 133. Wg Clarke’a Jacob-
son podkreślił, że buddyzm – podobnie jak Wittgenstein – zwraca uwagę na „zaczarowanie
intelektu przez język”, a ponadto buddyzm konsekwentnie odrzuca waloryzowaniue „jakichkol-
wiek konceptualnych, teoretycznych, czy lingwistycznych struktur”, w czym przypomina naukę
(J. J. Clarke, Oriental Enlightenment: The encounter Between Asian and Western thought,
Routledge, London 1997, s. 165–166).
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hanta11, I. Waldo12, C. W. Huntington13, A. P. Tuck14, W. Sady 15, J. L. Gar-
field16, F. Sontag17, G. C. Nabak18, J. J. Clarke19, J. L. Garfield i G. Priest20,
P. K. J. Park21 i K. Jakubczak22. Osobne prace porównawcze napisali H. Hud-
son23, C. Gudmunsen24, J. V. Canfield25, C. H. Cox i J. W. Cox26, T. Anderson27,
Hsueh-Li Cheng28 i D. Z. Phillips29.

9 P. Della Santina, The Madhyamaka and Modern Western Philosophy, „Philosophy East
And West”: 36 (1986), s. 52.
10 Y. Ng, The arguments of Nāgārjuna’s in the Light of modern logic, „Journal of Indian
Philosophy”, 15 (1987) 363–382.
11 D. Mohanta, Nāgārjuna’s dialectic and Wittgenstein’s Tractatus: a comparative study, „Vi-
shwabharati Journal of Philosophy”, 25 (1989) 53–60; tenże, Cognitive Skepticism of Nagarjuna,
2004, http://www.orientalia.org/article490.html (15.09.2009).
12 I. Waldo, Nāgārjuna, and Analythic Philosophy, „Philosophy East and West”, 25 (1975)
281–290; tenże, Nāgārjuna, and Analythic Philosophy, II, „Philosophy East and West”, 28
(1978) 287–298; contra: T. Anderson,Wittgenstein and Nāgārjuna’s Paradox, s. 162–165. Waldo
zwrócił uwagę na analogie pomiędzy madhjamaką a Tractatus logico-philosophicus Wittgenste-
ina. Por. J. L. Garfield (tł. i kom.), Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s
Mūlamadhyamakakārikā, Oxford University Press, New York 1995, s. 114, przyp. 26.
13 C. W. Huntington, A Non-Referential View of Language and Conceptual Thought in the
Work of Tsong Kha-Pa, „Philosophy East and West”, 33 (1983) 325–340. Autor zwrócił uwagę
na analogie Dociekań filozoficznych z madhjamaką (s. 325–326).
14 A. P. Tuck, Comparative Philosophy and the Philosophy of Scholarship: On the Western
Interpretation of Nāgārjuna, Oxford University Press, New York 1990, s. 28, 74–93. Autor
zwrócił uwagę na analogie myśli Nagardżuny i Wittgensteina.
15 W. Sady, Wittgenstein: Życie i dzieło, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993,
s. 66–67; tenże,Wprowadzenie [w:] L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, Wydawnictwo Znak,
Kraków 1995, s. 56–57.
16 J. L. Garfield, Fundamental Wisdom of the Middle Way, s. 114, przyp. 26.
17 F. Sontag,Wittgenstein and the Mystical: Philosophy as an Ascetic Practice, Scholars Press,
Atlanta 1995, s. 1–4, 10.
18 G. C. Nayak, Nāgārjuna, Candrakirti and Wittgenstein: a critical evaluation of certain
significant aspects, „Annals of the Bhandarkar Oriental Institute”, Poona, 81 (2000) 123–133.
19 J. J. Clarke, Oriental Enlightenment.
20 J. L. Garfield, G. Priest, Nagarjuna and the Limits of Thought, 2006, http://nyaya.darsa-
na.org/post192.html (15.09.2009).
21 P. K. J. Park, Assessing the Work of Richard H. Popkin from the Vantage Point of Com-
parative Philosophy [w:] J. D. Popkin (red.), The Legacies of Richard, Springer, Dodrecht 2008,
s. 39–55.
22 K. Jakubczak,Madhjamaka Nagardżuny: filozofia czy terapia?, Księgarnia Akademicka, Kra-
ków 2010, s. 185.
23 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism.
24 C. Gudmunsen, On the Mahāyāna and Wittgenstein, „Religion”, 4 (1974) 96–103; tenże,
Wittgenstein and Buddhism.
25 J. V. Canfield, Wittgenstein and Zen, „Philosophy”, 50 (1975), s. 383–408.
26 C. H. Cox, J. W. Cox, The Mystical Experience: With an Emphasis on Wittgenstein and
Zen, „Religious Studies”, 12 (1976), s. 483–491.
27 T. Anderson, Wittgenstein and Nāgārjuna’s Paradox.
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Hudson i Garfield akcentowali zarówno podobieństwa jak i różnice30. Can-
field, Burr i Sady podkreślali jedynie podobieństwa31. Podobnie Coxowie dostrze-
gli wyłącznie podobieństwa, skupiając się na aspektach, które określili jako mi-
styczne32. Gudmunsen z reguły akcentował podobieństwa, z rzadka tylko wskazu-
jąc na różnice33. Z kolei Hsueh-Li Cheng akcentował niemal wyłącznie różnice34.
Phillips zajął się wyłącznie krytyką artykułu Canfielda35.
W artykule Wittgenstein and Zen Buddhism Hudson zanalizował podobień-

stwa między dzenem a Wittgensteinem z okresu Dociekań filozoficznych. Podkre-
ślając ogromne różnice między praktyką filozoficzną Wittgensteina a medytacją
dzen, tym niemniej doszukał się kilku paraleli między nimi. Stwierdził, że choć
filozofię Wittgensteina i medytację dzen łączy wiele podobieństw, nie oznacza to
ich identyczności36. Zwrócił uwagę na to, że zarówno buddyści, jak i Wittgenstein
są antydogmatyczni i antydoktrynalni37. Właściwe posługiwanie się językiem, co
– zdaniem Wittgensteina38 – może uzdrowić filozofię a poprzez to również podej-
ście do życia, odniósł do praktyki dzen, w której oświecenie zmienia całkowicie
percepcję, a tym samym nastawienie do życia. Co więcej, postępowanie mistrzów
dzen z uczniami, którzy podczas treningu posługują się koanami (czyli zagad-
kami, jakie uczniowie starają się rozwiązać koncentrując na nich cały wysiłek
przez 24 godziny na dobę)39 oraz stosują terapię szokową, aby wyrwać umysły

28 Hsueh-Li Cheng, Nāgārjuna, Kant, and Wittgenstein: The San-Lun Mādhyamika Expo-
sition of Emptiness, „Religious Studies”, 17 (1981), s. 67–85; tenże, Zen, Wittgenstein, and
Neo–Orthodox Theology: The Problem of Communicating Truth in Zen Buddhism, „Religious
Studies”, 18 (1982), s. 133–149.
29 D. Z. Phillips, On Wanting to Compare Wittgenstein and Zen [w:] tenże, Wittgenstein and
Religion, St. Martin’s Press, New York 1993, 193–199.
30 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism, s. 474–475; J. L. Garfield, Fundamental Wis-
dom of the Middle Way, s. 114, przyp. 26.
31 J. V. Canfield, Wittgenstein and Zen; R. Burr, Wittgenstein’s Later Language-Philosophy
and Some Issues in Philosophy of Mysticism, s. 280–281, 286–287; W. Sady, Wittgenstein,
s. 66–67; tenże, Wprowadzenie, s. 56–57.
32 C. H. Cox, J. W. Cox, The Mystical Experience.
33 Podobieństwa: C. Gudmunsen, On the Mahāyāna and Wittgenstein, s. 98–102; tenże, Wit-
tgenstein and Buddhism, s. 34–80, 84–93, 98, 102–104, 111–115; różnice: tamże, s. 65, 103–104.
34 Hsueh-Li Cheng, Nāgārjuna, Kant, and Wittgenstein, s. 81–85; tenże, Zen, Wittgenstein,
and Neo-Orthodox Theology, s. 143–146.
35 D. Z. Phillips, On Wanting to Compare Wittgenstein and Zen.
36 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism, s. 481.
37 Tamże, s. 475; por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 77–78 (I 132–133).
38 Tamże, s. 75, 20–21, 233 (I 124, 23, 649).
39 Tygodniowe odosobnienie medytacyjne, podczas którego medytujący starają się rozwiązać
koany, P. Kapleau nazwał czasem „szaleństwa” (Trzy filary zen, Wydawnictwo Pusty Obłok,
Warszawa 1988, s. 193).
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uczniów z przywiązania do fałszywej percepcji świata, porównał z zachęcaniem
przez Wittgensteina swoich studentów, aby nieustannie przetrawiali jakiś problem
filozoficzny. Co więcej, Wittgenstein niekiedy mówił, że praca naukowa powinna
się składać wyłącznie z pytań i żartów40.
Jednak dostrzeżone przez niego analogie zachodzące między mistrzem dzen

a Wittgensteinem, które uznał za „oczywiste”41, wcale takie nie są, gdyż mistrz
dzen podczas formalnych rozmów (jap. mondō) uznaje jedne odpowiedzi na za-
dany koan za prawdziwe, inne nie. Koany mają wyłącznie na celu sprawdzenie
postępu ucznia na drodze do oświecenia. Nie są tylko werbalnymi ciekawostkami.
Zgodzić się jednak wypada z Hudsonem, kiedy pisze, że podobnie jak ma to miej-
sce w buddyzmie „uwalniając nas od filozoficznych dylematów, chce nas uwolnić
od filozofii”, i że celem ostatecznym obu jest zyskanie spokoju i przejrzystości
umysłu42. Nie wiadomo jednak, czy Wittgenstein chciał uwolnić swoich uczniów
od swojego wpływu, tak jak chcą tego mistrzowie dzen. Według P. Kapleau: „Rosi
(jap. ‘czcigodny nauczyciel’) nie pragnie kontrolować życia swego ucznia, a jedynie
stara się, aby uczeń stał się dość silny, żeby być panem swego życia, a nie nie-
wolnikiem”43. Jego zdaniem: „potrzebujesz nauczyciela, by nauczyć się, że nie ma
niczego do nauczenia się”44. „Jeśli się czegoś od nich (= nauczycieli dzen) nauczy-
łem, to tego, że nie ma niczego do nauczenia się. Tak więc nie uczyłem się, lecz
oduczałem. Nie zyskałem, a straciłem – masę umysłowego zamętu i fałszywych
wyobrażeń”45.
Hudson słusznie zauważył też, że u Wittgensteina brak medytacji, którą bud-

dyści uznają za jedyny środek osiągnięcia oświecenia46. Cele Wittgensteina były
skromniejsze: „nieustannie próbuje uwolnić nas od oczarowania słowami i poję-
ciami, oraz niewiedzy odnośnie tego, co robimy, gdy używamy języka”47.
Hudson nie doszukał się natomiast paraleli między dzenem a słowami Wit-

tgensteina, mówiącymi o tym, że filozofowie próbują „uchwycić istotę rzeczy”
w języku48.

40 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism, s. 476–478. Także N. Malcolm zauważył, że
podczas wykładówWittgenstein zadawał uczniom zagadki do rozwiązania (Ludwig Wittgenstein:
Wspomnienie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 62).
41 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism, s. 478.
42 Tamże, s. 478–479; por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, s. 77 (I 133).
43 P. Kapleau, Zen: świt na Zachodzie, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1985, s. 43.
44 Tamże, s. 46.
45 Tamże, s. 49. Por. słowa P. Kapleau, cyt. jako motto każdego numeru „Drogi Zen”: „’Nie-
wolnik to ktoś, kto czeka, aż inni go uwolnią’; ludzie, którzy poważnie praktykują zen, nie mogą
być nigdy niewolnikami”.
46 H. Hudson, Wittgenstein and Zen Buddhism, s. 480.
47 Tamże, s. 481.
48 Tamże, s. 474; por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, s. 73 (I 116), podkr. L.W.
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Gudmunsen z kolei zaakcentował podobieństwa między madhjamikami a Wit-
tgensteinem w kwestii niemożności adekwatnego nazwania emocji psychicznych
takich jak „cierpienie”, „nadzieja”, „strach” czy „pożądanie”, które zwolennicy
szkół abhidharmy traktowali jak nieintersubiektywne obiekty psychiczne i – jak
przedmioty intersubiektywne – zaliczali do najmniejszych, niepodzielnych składni-
ków świata, dharm (skt. dharma). Z powodu niemożności opisania w języku dharm
i przeżyć psychicznych madhjamikowie i Wittgenstein zawieszali osąd w kwestii
ich statusu. Ponadto zarówno madhjamikowie jak i Wittgenstein uważali, że le-
kiem na złą teorię nie jest dobra teoria, lecz żadna teoria49.
Gudmunsen jest też autorem jedynej istniejącej książki, która prawie w cało-

ści dotyczy podobieństw między buddyzmem a filozofią Wittgensteina50. Skupił
się w niej na analogiach zachodzących między mahajaną (głównie sutrami do-
skonałej mądrości i pismami Nagardżuny) a Wittgensteinami. Podjąl takie kwe-
stie, jak zdolność do wyrażenia w języku wrażeń psychicznych, znaczenie jaźni,
czynów wolicjonalnych, kwestię uniwersaliów, możliwość poznania, oraz kwestie
etyki i religii. Zarówno madhjamikowie jak Wittgenstein traktowali zawieszenie
spekulacji odnośnie istnienia bądź nieistnienia obiektów jako terapię. Odrzucali
też uniwersalia51.
Gudmunsen przyznał, że choć początkowo wydawało mu się, że „filozofia póź-

negoWittgensteina nie była niezależna od filozofii buddyjskiej”, to później doszedł
do wniosku, że taki pogląd jest błędny, a podobieństwa między nimi są „przypad-
kowe”52. Niemniej jednak zarówno buddyzm jak i Wittgenstein w znacznej mierze
zajmują się tymi samymi zagadnieniami i dlatego można twórczo wyjaśnić jedno
przez odwoływanie się do drugiego53. Doszedł do wniosku, że „większość tego, co
miał do powiedzenia późny Wittgenstein, antycypowano około 1800 lat wcześniej
w Indii”. Jego zdaniem paralele między mahajaną a buddyzmem nie są przypad-
kowe, lecz są następstwem podobnego stylu myślenia54. Jego zdaniem: „nie mo-

49 C. Gudmunsen, On the Mahāyāna and Wittgenstein, s. 98–102; tenże, Wittgenstein and
Buddhism, s. 34–39. Buddyści uznawali wszelkie poglądy za względne (T. R. V. Murti, The
Central Philosophy of Buddhism: A Study of the Mādhyamika System, George Allen & Unwin,
London 1968, s. 163–164). Wittgenstein nie formułował żadnych tez (L. Wittgenstein, Docieka-
nia filozoficzne, s. 76, I 128), ani teorii (s. 72, I 109). Zob. F. Waismann, Notes on Talks with
Wittgenstein, „Philosophical Review”, 74 (1965), s. 16; C. Gudmunsen, On the Mahāyāna and
Wittgenstein, s. 102. Por. zwłaszcza podobieństwo praktyki buddyjskiej jako formy terapii do
zdania Wittgensteina: „Filozof zajmuje się problemem jak lekarz chorobą” (L. Wittgenstein,
Dociekania filozoficzne, s. 133, I 255).
50 C. Gudmunsen, Wittgenstein and Buddhism. Pro: J. J. Clarke, Oriental Enlightenment,
s. 123; contra: T. Anderson, Wittgenstein and Nāgārjuna’s Paradox, s. 160–162.
51 C. Gudmunsen, Wittgenstein and Buddhism, s. 56, 60.
52 Tamże, s. VII, podkr. C.G.
53 Tamże.
54 Tamże, s. 113.



146 JACEK SIERADZAN

żemy powiedzieć, że wittgeinsteinianizm i madhjamaka są ‘tym samym’; wszyscy
współcześnie zwolennicy madhjamaki powinni, w moim mniemaniu, być wittgen-
steinistami, ale zwolennicy Wittgensteina nie muszą stać się buddystami”55.
Zdaniem Canfielda wspólne dla Wittgensteina i dzenu jest przekonanie o mi-

stycznej podstawie języka, co w przekładzie na praktykę życia codziennego ozna-
cza „działanie z umysłem wolnym od myśli”56. Zarówno Wittgenstein jak i dzeni-
ści uznają zbędność myśli57. Istotą buddyzmu jest naga percepcja rzeczywistości,
bez pośrednictwa języka i myśli, dostępna w stanie przed zaistnieniem dualizmu
wrażenia zmysłowego i jego intelektualnej oceny. Aby zrozumieć świat, buddyści
i Wittgenstein proponują praktykę. Buddyści medytację, a Wittgenstein różne
ćwiczenia z wykorzystanie wizualizacji obrazów i kolorów58. Buddyści, zwłaszcza
japońscy, i Wittgenstein kładli nacisk na ślepe przestrzeganie reguł59. Canfield
dostrzegł też u buddystów i Wittgensteina upodobanie do posługiwania się grami
językowymi, mającymi bezpośredni związek z postępowaniem całkowicie nakiero-
wanym na cel i świadomością tego, że słowa mogą pełnić różnorakie role. Buddyści
i Wittgenstein odrzucają – jako złudzenie – kartezjański dualizm ciała i umysłu,
tego, co wewnętrzne i tego, co zewnętrzne. W związku z tym akcentują znacze-
nie bezpośredniej, pozaintelektualnej percepcji rzeczywistości podczas tego, co
na Zachodzie nazywa się przeżyciem mistycznym, a w japońskim dzenie keńso
bądź satori60.
Phillips zakwestionował podobieństwa, jakie Canfeld doszukał się między

buddystami dzen i Wittgensteinem, zwłaszcza odrzucenie myśli jako nieprzydat-
nej dla języka i zrozumienia61. Artykuł Canfelda to dla niego modelowy przykład
tego, jak nie należy pisać artykułów komparatystycznych.
Coxowie zaprezentowali podobieństwa między Traktatem, Dziennikami 1914–

–1916 i Wykładem o etyce Wittgensteina a buddyzmem. Za wspólne dla nich
uznali ateizm, pojęcie jedności świata i egzystencji (bez podziału na życie
i śmierć), zachwyt nad cudownością świata, tożsamość mikro- i makrokosmosu,

55 Tamże, s. 115.
56 J. V. Canfield, Wittgenstein and Zen, s. 383.
57 Tamże, s. 405.
58 Tamże, s. 386–390; por. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, s. 61–64, 82–85 (I 86–88,
140–143).
59 Pisząc o tym, J. V. Canfield,Wittgenstein and Zen, s. 390–391) cytował tylko Wittgensteina
Dociekania filozoficzne (s. 125, 144, I 219, 292), oraz fragment Sutry Wimalakirtiego, w którym
mówi się o konieczności przekroczenia dualizmu działania i niedziałania. Nie wspomniał nato-
miast o praktycznych konsekwencjach ślepego podporządkowania się autorytetowi w japońskim
buddyzmie, co wykorzystywali militaryści podczas wojen. Na ten temat zob. B. A. Victoria, Zen
na wojnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
60 J. V. Canfield, Wittgenstein and Zen, s. 393–407.
61 D. Z. Phillips, On Wanting to Compare Wittgenstein and Zen, s. 193.
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przeświadczenie, że wszelkie przeciwieństwa są iluzoryczne, podobnie jak wszyst-
kie pojęcia, włącznie ze śmiercią, czasem i złem (cierpieniem)62.
Hsueh-Li Cheng w dwóch artykułach dokonał analizy porównawczej Wittgen-

steina z myślą Nagardżuny i chińską prezentacją jego myśli w szkole san-lun. Zajął
się także problemem przekazu prawdy u Wittgensteina i w dzenie63. W pierwszym
z nich przekonywał, że Nagardżuna poddał krytyce każdą formę użycia języka,
a Wittgenstein tylko niewłaściwą64. Jedyny punkt wspólny, jakiego dopatrzył się
między nimi, to zgoda co do tego, że filozofia nie jest nauką i nie zajmuje się wy-
jaśnianiem natury świata. Jego zdaniem Nagardżuna uznałby Wittgensteina za
dualistę, który przeprowadza podział między obiektem a jego znaczeniem, między
zwykłym a metafizycznym znaczeniem, a także zwykłą i absolutną pewnością65.
„W przeciwieństwie do Wittgensteina Nagardżuna kwestionował racjonalność i za-
sadność codziennego użycia języka i utrzymywał, że w naszym języku nie da się
wygłaszać żadnych twierdzeń”66.
Pogląd Wittgensteina, że znaczenie danego słowa określa użytek, jaki się

z niego czyni w określonej sytuacji, Nagardżuna uznałby za absurdalny. Według
Nagardżuny albo słowo jest tożsame z predykatem i wtedy mamy do czynienia
z tautologią, albo jest od niego różne, a wtedy nie ma z nim nic wspólnego i nic na
jego temat nie mówi. Język nie nadaje się do opisu czegokolwiek, ani przedmiotów
zmysłowych, ani zjawisk pozazmysłowych67. Nagardżuna postawił znak równości
między prawdą a milczeniem68. Dlatego madhjamikowie porozumiewali się z in-
nymi przy pomocy gestów albo używali pozornie absurdalnego języka69, a mi-
strzowie cz’an i dzen nie akceptowali rozumnych odpowiedzi na zadane przez sie-
bie zagadki. Także Wittgenstein doszedł do wniosku: „O czym nie można mówić,
o tym trzeba milczeć”70. Ale Wittgenstein uznałby za absurdalne niektóre zdania
dzenistów, np. „Idę pieszo, a jednak jadę na grzbiecie wołu”71. Wzajemne niezro-
zumienie wynika z odrębnego użytku czynionego przez dzenistów i Wittgensteina.

62 C. H. Cox, J. W. Cox, The Mystical Experience, s. 485–490.
63 Hsueh-Li Cheng, Nāgārjuna, Kant, and Wittgenstein; tenże, Zen, Wittgenstein, and Neo-
-Orthodox Theology.
64 Hsueh-Li Cheng, Nāgārjuna, Kant, and Wittgenstein, s. 69.
65 Tamże, s. 80–81.
66 Tamże, s. 83.
67 Tamże, s. 83–84.
68 Por.: „Należy postawić znak równania pomiędzy prawdą a milczeniem. Poznanie jest nie-
możliwe. Taka jest konkluzja żelaznej logiki Nagardżuny” (S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska,
t. 1, IW PAX, Warszawa 1958, s. 597).
69 Hsueh-Li Cheng, Nāgārjuna, Kant, and Wittgenstein, s. 85.
70 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997, s. 83, par. 7.
71 Hsueh-Li Cheng, Zen, Wittgenstein, and Neo-Orthodox Theology, s. 146.
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W swoim artykule Anderson zajął się głównie krytyką argumentów kompa-
ratystów buddyjsko-wittgesteinowskimi. Zgodził się tylko z jednym z nich, a mia-
nowicie, że rzeczy ani pojęć ogólnych z filozofii czy religii nie da się opisać przy
pomocy słów, gdyż to, co jest, jest mistyczne72.
Della Santina zaś zauważył, że o ile Nagardżuna zajmuje centralną pozycję

w hierarchii myślicieli buddyjskich, to Wittgenstein jest w historii myśli zachodniej
rodzajem anomalii. Także zbawienie, o którym mówił Wittgenstein, jest tylko
cieniem całkowitej transformacji jednostki, jakie było i jest celem buddyjskich
filozofów i praktyków73.
Sady prawdopodobnie nie znal tekstu Della Santiny, bo porównał nirwanę

madhjamaków do zbawienia, którego poszukiwał Wittgenstein, choć podobień-
stwa między nimi (co pokazał Della Santina) są powierzchowne. Zdaniem Sady’ego
różnica między samsarą a nirwaną ma charakter poznawczy. Nirwana nie jest nie-
bem, ani odrębną rzeczywistością, która znajduje się „gdzieś tam”. Jest tutaj
i teraz. Rozpoznaje się ją po usunięciu niewiedzy74. Jego zdaniem Wittgenstein
rozumiał wyzwolenie (zbawienie) jako widzenie świata „z punktu widzenia wiecz-
ności”, życie bez pragnień w wiecznym teraz w poczuciu absolutnego bezpieczeń-
stwa i bez lęku przed śmiercią75. Jednak owo absolutne bezpieczeństwo warun-
kował – podobnie jak Sokrates z Obrony Sokratesa Platona – istnieniem Boga
i wiarą w to, że nic złego mu się stać nie może76. A buddyści tego tak nie ujmują.
Zdaniem Garfielda Tractatus logico-philosophicus może służyć za punkt wyj-

ścia dla egzegezy dzieła Nagardżuny, zwłaszcza w kwestii trudności w znalezieniu
stanowiska i określenia granic wypowiedzi, oraz kwestii dwóch prawd77. Cho-
ciaż Nagardżuna nie zgodziłby się z wszystkim, co pisał Wittgenstein, to jed-
nak paralele istniejące między Dociekaniami filozoficznymi a madhjamaką są zna-
czące i godne uwagi. Jego zdaniem zarówno Nagardżuna w Odparciu argumentów
(Vigrahavyāvartan̄ı) (21–28), jak i Wittgenstein w Tractatus logico-philosophicus
(zwł. w par. 6.54 i 7) nakreślili granice, w jakich używanie języka ma sens78. We-
dług pierwszego żadne byty czy właściwości, które przypisuje się rzeczom bądź
zjawiskom, nie istnieją poza wypowiedziami języka. Drugi stwierdził, że nie chcąc

72 T. Anderson, Wittgenstein and Nāgārjuna’s Paradox.
73 P. Della Santina, The Madhyamaka and Modern Western Philosophy, s. 52.
74 W. Sady, Wittgenstein, s. 67.
75 Tamże, s. 70; por. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, s. 80–81, par. 6.41
i 6.4311.
76 L. Wittgenstein, Wykład o etyce [w:] tenże, Uwagi o religii i etyce, Wydawnictwo Znak,
Kraków 1995, s. 81–82.
77 J. L. Garfield (tł. i kom.), Fundamental Wisdom of the Middle Way, s. 114, przyp. 26.
78 Nagardżuna, Odparcie argumentów [w:] tenże, Wybór pism, Kraków [1992], s. 155–156;
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, s. 83, par. 6.54; 7.
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popaść w nonsens, należy milczeć o tym, o czym nie da się mówić79. Zwrócił też
uwagę, że zarówno mahajanistyczna doktryna pustki (śūnyatā) jak i filozofia Na-
gardżuny bywa – zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie – błędnie interpreto-
wana jako nihilistyczna i kwestionująca istnienie przedmiotów80. Także A. Janik
i S. Toulmin wspomnieli o tym, że zdaniem niektórych postawa Wittgensteina
wobec jego filozofii jest „niekonsekwencją równoznaczną niemal z nihilizmem”81.
Znaczenie Wittgensteina docenił czołowy amerykański buddolog R. Thur-

man. Jego zdaniem był on pierwszym filozofem Zachodu, który pokazał, w jaki
sposób umysł jednostki projektuje na świat treść swojego umysłu, a następnie
„odczytuje” go, tak jakby rzeczywiście tam był. Natomiast naiwny realista po-
strzega świat jako system znaków posiadających ustaloną, wewnętrzną tożsamość.
Jego świat jest zdominowany przez własne koncepcje intelektualne, które tkwią
wyłącznie w jego umyśle, a nie w świecie82.
Rozpaczliwe zmagania Wittgensteina z próbami opisania swojego postrze-

gania świata przy pomocy języka wskazują na kryjący się w nim niepokój eg-
zystencjalny. Jego słowa: „To zmaganie się ze ścianami naszego więzienia jest
doskonale, absolutnie beznadziejne”83 przywodzą na myśl stwierdzenie Edwarda
Stachury, który pod koniec życia pozostawał pod silnym wpływem buddyzmu:
„Więzień jest jednocześnie swoim własnym strażnikiem, strażnik jest jednocześnie
swoim własnym więźniem”84. W Wittgensteinie możemy ujrzeć więźnia słów,
który próbował wyrwać się z pułapki ich wieloznaczności, stwarzanej siłą języ-
kowych nawyków.
Jak się wydaje, Wittgenstein nie był świadom tego, że trudności, jakie mamy

z właściwym wyrażeniem pojęć w języku, sami stworzyliśmy. A raczej stworzyli je
nasi przodkowie, arbitralnie tworząc słowa na oznaczenie rzeczy i zjawisk. Gdyby
wszystkie języki powstały do wyrażenia pojęć religijno-filozoficznych, jak san-
skryt, nie byłoby takich kłopotów z ich precyzyjnym formułowaniem. Wittgen-
stein wprawdzie pisał: „Rozwiązaniem problemu, który dostrzegasz w życiu, jest

79 Tamże, s. 213, 358, 281–282.
80 Tamże, s. 300.
81 A. Janik, S. Toulmin, Wittgenstein’s Vienna, Simon and Schuster, New York 1973, s. 206.
82 R. A. F. Thurman (wyd.), The Life and Teachings of Tsong Khapa, Library of Tibetan
Works & Archives, Dharamsala 1982, s. 255.
83 L. Wittgenstein, Wykład o etyce, s. 84–85.
84 E. Stachura, Fabula rasa [w:] tenże, Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, Czytelnik,
Warszawa 1987, s. 9. Por. J. Sieradzan, Stachura a buddyzm [w:] tenże (red.), W poszukiwa-
niu zagubionej drogi: Tematy hinduskie, buddyjskie i taoistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2007, s. 185–200. Fabula Rasa Stachury jest dogłębną analizą ego-
izmu jako przyczyny cierpienia, bliską buddyzmowi, aOto cytuje trzykrotnie pisma przypisywane
Buddzie, którego Stachura nazwał Bratem Obudzonym (Oto [w:] tenże, Fabula rasa. Z wypo-
wiedzi rozproszonych, s. 199, 233, 280).
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sposób życia sprawiający, że to, co problematyczne, znika. (...) Ale czyż nie mie-
wamy przeświadczenia, że ten, kto nie widzi w tym problemu, jest ślepy na to,
co ważne, wręcz najważniejsze?”85. Jednak dostrzeżenie problemu i zdanie so-
bie sprawy z tego, że ma on zastosowanie również do niego samego, to dwie różne
sprawy. Chcąc być konsekwentny, musiałby albo zrezygnować z filozofii, albo prze-
stać szukać w niej pomocy w rozwiązaniu problemów egzystencjalnych.
Buddyści uważają, że źródło problemów tkwi nie w języku, ale w umyśle,

arbitralnie tworzącym nazwy rzeczy i zjawisk, które już w chwili powstania są
nieaktualne. Z czasem zaczynają żyć własnym życiem, oderwanym od kontekstu,
w jakim powstały. Gdy zdamy sobie sprawę z niewłaściwego kierunku poszuki-
wań, problem zniknie86. Generalnie, buddyści argumentują, że wszystkie nasze
problemy sami stworzyliśmy (w tym życiu albo w poprzednich egzystencjach),
wobec czego absurdem jest zrzucania odpowiedzialności na boga, innych ludzi,
ekonomię, polityków czy język.

Summary

The text Wittgenstein and Buddhism – their Comparison is a review of
works of 30 authors who wrote about similarities between the philosophy of
Wittgenstein and that of Buddhism, mainly of Nagarjuna. The similarities
which have been mentioned are: anti-dogmatic and anti-doctrinal nature, set-
ting limits in which the use of language has sense, a mystical base of language,
rejection of thought as useless for language and understanding, atheism, the
notion of unity of world and existence, admiration over miraculous nature of
the world, identity of micro- and macro-cosmos, the conviction that any an-
titheses are of an illusory nature, realizing peace and clarity of mind as the
aim of philosophy, the impossibility of adequate naming of psychic emotions,
rejection of universals, and the therapeutic aspect of philosophy. The main
difference between Wittgenstein and Nagarjuna is that the former looked for
the source of problems in language, and the latter in mind.
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Waldo I., Nāgārjuna, and Analythic Philosophy, „Philosophy East and West”, 25 (1975)
281–290.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXV Białystok 2013

EWA ROSIAK-ZIĘBA
(Warszawa)

DYREKTYWALNA TEORIA ZNACZENIA
A MOŻLIWE UŻYCIE TERMINU „PRAWDZIWY”

Zestawienie dyrektywalnej koncepcji znaczenia i terminu „prawdziwy” w ty-
tule tego eseju może budzić pewną konsternację, gdyż, jak wiadomo, twórca tejże
teorii – Kazimierz Ajdukiewicz – w czasie, w którym ją głosił, starał się tego pre-
dykatu unikać. Powodem tej powściągliwości były antynomie związane z klasyczną
koncepcją prawdy1. Jej skutkiem jest zaś to, że w pracach Ajdukiewicza z tego
okresu termin „prawdziwy” o ile w ogóle się pojawia, to w takim kontekście, że
istotnie trudno jest temu filozofowi przypisywać autorstwo jakiejś teorii prawdy.
Nie roszcząc sobie podobnych pretensji wolno jednak zapytać o to, w jaki sposób
w obrębie dyrektywalnej koncepcji znaczenia terminem „prawdziwy” można się
posługiwać. I takie pytanie, aczkolwiek sformułowane w sposób nader ostrożny,
Ajdukiewicz istotnie sobie zadaje. Celem tego eseju, zatem, nie jest rekonstruk-
cja poglądów tego filozofa na zagadnienie prawdy, ale zbadanie możliwych kon-
sekwencji, jakie płyną z jego uwag odnośnie do reguł używania interesującego
nas przymiotnika2.
Dyrektywalna koncepcja znaczenia pochodzi z lat trzydziestych XX w. Teo-

ria ta ma charakter syntaktyczno-pragmatyczny3 i opiera się na kilku założe-

1 Zob. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w: tenże Język i poznanie, PWN,
Warszawa 1985, t. I, s. 189–190; oraz tenże W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglą-
dach filozoficznych, w: tenże Język i poznanie, wyd. cyt., t. II, s. 162.
2 Niniejszy artykuł częściowo opiera się na jednym z podrozdziałów mojej niepublikowanej
rozprawy doktorskiej pt. Przesłanki relatywizmu poznawczego w filozofii analitycznej.
3 W podobny sposób Ajdukiewicza koncepcję znaczenia charakteryzują m.in. A. Jedynak,
Ajdukiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, s. 24–25; J. Woleński, Filozoficzna Szkoła
Lwowsko-Warszawska, PWN, Warszawa 1985, s. 192, 233; T. Czarnecki, Kazimierz Ajdukiewicz
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niach. Przede wszystkim w jej obrębie przyjmuje się, że pojęcia znaczenia nie na-
leży sprowadzać do denotacji wyrażeń4. Aby objaśnić, czym ono jest, należy zaś
w pierwszym rzędzie ustalić, w jaki sposób w obrębie danego języka posługujemy
się wyrażeniami, które do niego należą. Dla eksplikacji pojęcia znaczenia, zdaniem
Ajdukiewicza, kluczowe stają się pewne zachowania językowe, przejawiające się
w uznawaniu lub odrzucaniu pewnych zdań na mocy obowiązujących w danym
języku reguł. Owe reguły stanowią właśnie dyrektywy znaczeniowe, od których
pochodzi nazwa zaproponowanej przez Ajdukiewicza teorii znaczenia. Ujmując
rzecz ściślej: dyrektywy znaczeniowe to przyjęte w danym języku i specyficzne
dla niego reguły używania wyrażeń, za sprawą których można wyznaczyć takie
klasy zdań tego języka, których w określonych okolicznościach nie wolno odrzu-
cić. W przeciwnym bowiem wypadku nie będzie można uznać, że osoba ta owym
językiem się posługuje. Wedle Ajdukiewicza o przyporządkowywaniu znaczenia
wyrażeniom danego języka można mówić właśnie w oparciu o kategorię tak scha-
rakteryzowanych reguł5. Filozof ten wymienia trzy ich rodzaje:

1) aksjomatyczne dyrektywy znaczeniowe

Dyrektywy tego rodzaju wyznaczają klasę zdań, które należy uznawać w spo-
sób bezwarunkowy – w znaczeniu przypisywanym im przez dany język. Chodzi
tutaj o aksjomaty danego systemu, bądź aksjomatyczne tezy danego języka. Dla
potrzeb związanych z jasnością tej części naszej rekonstrukcji jako ilustracją po-
służmy się zdaniem języka polskiego Każdy kwadrat jest kwadratem. Jeżeli w roz-
mowie z nami ktoś odrzuca powyższe zdanie, to mamy podstawy przypuszczać,
że z terminami wchodzącymi w skład tego zdania wiąże on inne znaczenia, niż

o zmianie języka, w: J. Hartman (red.) Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Aureus,
Kraków 2000, s. 305. Warto zaznaczyć, że zdarzają się również odmienne opinie w tym wzglę-
dzie – zob. np. w tej sprawie polemikę pomiędzy A. Nowaczykiem i R. Wójcickim. Pierwszy
z filozofów opowiada się za syntaktyczno-pragmatyczną interpretacją Ajdukiewicza koncepcji
znaczenia, natomiast drugi – za poglądem, iż koncepcja ta jest jedną z postaci weryfikacyjnej
teorii znaczenia [por. A. Nowaczyk, Ajdukiewicza teoria znaczenia z perspektywy lat, „Filozofia
Nauki”, 2000 nr 2, s. 105, 107, oraz tenże Aby tylko uniknąć nieporozumień, „Filozofia Nauki”,
2000 nr 3–4 (31–32), s. 129; R. Wójcicki Czy Ajdukiewicz wielkim był?, „Filozofia Nauki”, 2000
nr 2, s. 116–118].
4 Ajdukiewicz, wzorem Gottloba Fregego, postuluje, by odróżniać znaczenie wyrażeń od ich
denotacji [por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, w: tenże, Język i poznanie, wyd. cyt., t. I,
s. 149; zob. również w tej sprawie: tenże, Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, w: tenże
Język i poznanie, wyd. cyt., t. II, s. 399; oraz A. Jedynak, dz. cyt., s. 87; A. Nowaczyk, Ajdu-
kiewicza teoria znaczenia z perspektywy lat, wyd. cyt., s. 105]. Warto przy tym podkreślić, iż
Ajdukiewicz na tezę Fregego nie powołuje się wprost. Nadto, w odnośnym fragmencie artykułu
Ajdukiewicza nie występuje termin „denotacja”.
5 Por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 150–152, 154; tenże, Obraz świata
i aparatura pojęciowa, wyd. cyt. s. 176; tenże, Naukowa perspektywa świata, w: tenże, Język
i poznanie, wyd. cyt., t. I, s. 215; oraz tenże, W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich
poglądach filozoficznych, wyd. cyt., s. 160.
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te, które im przysługują w języku polskim. Do aksjomatycznych reguł języka
polskiego należy bowiem dyrektywa nakazująca uznać bezwarunkowo każde pod-
stawienie zdania o postaci Każde A jest A6.

2) empiryczne dyrektywy znaczeniowe

Są to reguły, które danym doświadczenia przyporządkowują pewne zdania
– w taki sposób, że w obecności owych danych należy te zdania uznać. W myśl
założeń Ajdukiewicza od polskojęzycznej osoby, której dentysta właśnie wyrywa
ząb należy oczekiwać, że uzna ona zdanie Boli! Gdyby taki nieszczęśnik powyż-
sze zdanie odrzucił, to przyszłoby nam uznać, że ów człowiek terminowi „boleć”
przypisuje znaczenie zupełnie inne, niż to, które obowiązuje w języku polskim7.

3) dedukcyjne dyrektywy znaczeniowe

Stanowią one reguły, które zmuszają użytkowników danego języka do uzna-
nia pewnych zdań tegoż języka wobec uprzedniego uznania innych zdań, które
również do niego należą. Ten rodzaj dyrektyw znaczeniowych wyznacza zatem
sposób, w jaki należy w danym języku wyprowadzać wnioski z określonych prze-
słanek. Jeżeli więc w oparciu o jakieś dyrektywy znaczeniowe uznamy np. zdanie
warunkowe o postaci Jeśli p, to q oraz zdanie reprezentowane przez zmienną p,
to na tej podstawie będziemy zmuszeni uznać także następnik tej implikacji, czyli
zdanie reprezentowane przez zmienną q8.

6 Zob. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 155. Ajdukiewicz nad języki naturalne
przedkłada koncepcję języków zamkniętych i spójnych, o której będzie jeszcze mowa. Wspomina
jednak, że pewne reguły aksjomatyczne obowiązują także w językach naturalnych. Jako przykład
takiej reguły podaje właśnie wymienioną wyżej [tamże].
7 Ajdukiewicz sformułował dwie wersje dyrektywy empirycznej. Przywołany wyżej przykład
odwołuje się do wersji, która filozof ten określa mianem „złożonej” i rezerwuje dla języków na-
turalnych, do których należy język polski. W przypadku tego rodzaju języków zaś, jak dodałby
Ajdukiewicz, szeroko pojęte okoliczności, w jakich dochodzi do uznania, względnie odrzucenia
zdania nie pozostają bez znaczenia (wyrywanie zęba mogłoby być np. pozorowane w ramach
jakiegoś spektaklu teatralnego). W kontekście powyższego zaś trudno jest zbudować ścisłą defi-
nicję pojęcia znaczenia [zob. K. Ajdukiewicz Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 156, oraz 173–174].
Zapewne jest to jeden z powodów, dla których Ajdukiewicz preferuje koncepcję języków za-
mkniętych i spójnych, które podobnych trudności nie sprawiają. Z koncepcji tego rodzaju ję-
zyków filozof ten ostatecznie zrezygnował, o czym będzie jeszcze mowa. W jednej ze swoich
powojennych publikacji, nadto, Ajdukiewicz stwierdza, że różnica między tymi dwiema wer-
sjami empirycznej dyrektywy znaczeniowej polega tylko na odmiennej stylistyce sformułowania
[zob. tenże, W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych, wyd. cyt.,
s. 163–164].
8 Zamieszczona wyżej charakterystyka rodzajów dyrektyw znaczeniowych oparta jest na pod-
stawie następujących publikacji Ajdukiewicza: Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 150, 154–156;
Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 176; *W sprawie artykułu prof. A. Schaffa
o moich poglądach filozoficznych, wyd. cyt., s. 158; oraz tenże, Zagadnienie empiryzmu a kon-
cepcja znaczenia, wyd. cyt., s. 392–395.
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Dla każdej z dyrektyw znaczeniowych można określić jej tzw. zakres. W przy-
padku reguł aksjomatycznych i dedukcyjnych będzie nim klasa zdań uznawanych
na ich podstawie. Z kolei do zakresu reguł empirycznych należą nie tylko wyra-
żenia, ale również dane doświadczenia, w obliczu których na mocy tego rodzaju
dyrektyw należy owe wyrażenia uznać. Sumę zakresów wszystkich dyrektyw zna-
czeniowych danego języka Ajdukiewicz nazywa „całkowitym zakresem dyrektyw
znaczeniowych”, bądź (poprawniej) „macierzą języka”9.
Z powyższych uwag wynika, iż istnieje pewien istotny związek pomiędzy zna-

czeniem, jakie przysługuje wyrażeniom w danym języku, a sposobem, w jaki się
owym wyrażeniem posługują użytkownicy tego języka. Ajdukiewicz dochodzi do
wniosku, że sposób przyporządkowywania znaczeń wyrażeniom należącym do da-
nego języka określa całkowity zakres dyrektyw w tym języku obowiązujących,
a zarazem jakakolwiek zmiana w obrębie macierzy skutkuje zmianą znaczenia
pewnych wyrażeń, które w niej występują10. Zmiana tego rodzaju, jak zobaczymy,
występuje wtedy, kiedy od jednego języka przechodzimy do innego. Na razie za-
znaczmy, że powyższy wniosek stanowi podstawę, na której Ajdukiewicz buduje
swoją koncepcję znaczenia. Gwoli jasności wywodu potrzebujemy jednak jeszcze
kilku dalszych wyjaśnień.
Wyżej była mowa o dyrektywach znaczeniowych, na mocy których jesteśmy

zmuszeni uznawać pewne zdania. W jaki jednak sposób mielibyśmy interpretować
sytuację, w której ktoś do owych reguł się nie stosuje? Odpowiedź Ajdukiewi-
cza w tym względzie na pierwszy rzut oka wydaje się dość kontrowersyjna. Otóż,
przyjmuje on, że pogwałcenie którejś z reguł obowiązujących w danym języku
sygnalizuje, że osoba, która je narusza, posługuje się jakimś zupełnie innym ję-
zykiem – równobrzmiącym z językiem, który jest na rzeczy11. Z perspektywy
praktyki życia codziennego powyższe twierdzenie może się wydawać cokolwiek
osobliwe. W rozmowach potocznych niekiedy zdarza się, bowiem, że któryś z jej
uczestników zdaje się naruszać dyrektywy znaczeniowe danego języka (np. pa-
cjent, któremu robi się zastrzyk, dla „zachowania twarzy” może udawać, że nie
odczuwa żadnego bólu), ale przecież na ogół nikt nie kwestionuje tego, że roz-
mówcy nadal posługują się tym samym językiem. Rozmowy potoczne odbywają
się jednak na ogół w którymś z tzw. języków naturalnych, które dość trudno pod-
dają się jednoznacznej charakterystyce12. Niemożliwość zbudowania takiej cha-
rakterystyki utrudnia zaś zbudowanie ścisłej eksplikacji pojęcia znaczenia. Z tego

9 Zob. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 155–157, 159–160, 168.
10 Zob. tamże, s. 150, 152–153, 159, 160, 162; tenże, Obraz świata i aparatura pojęciowa,
wyd. cyt., s. 178; tenże, Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, wyd. cyt., s. 396; oraz
A. Nowaczyk, Ajdukiewicza teoria znaczenia z perspektywy lat, wyd. cyt., s. 106.
11 Zob. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 154.
12 Zob. tamże, s. 173–174.
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właśnie powodu swoją teorię znaczenia Ajdukiewicz zbudował nie tyle dla języ-
ków naturalnych, co dla pewnych języków idealnych, które jednoznacznej charak-
terystyce podlegają. Chodzi tutaj mianowicie o tzw. języki zamknięte i spójne.
Jakiego rodzaju są to języki? Aby scharakteryzować pojęcie języka spójnego Aj-
dukiewicz odwołuje się do pojęcia związku znaczeniowego między wyrażeniami
należącymi do danego języka. Filozof ten wyróżnia dwa rodzaje takich związków:
bezpośredni i pośredni. Dwa wyrażenia A i A′, wedle Ajdukiewicza, pozostają
w bezpośrednim związku znaczeniowym, jeżeli oba jednocześnie występują w tym
samym zdaniu, które należy do zakresu pewnej aksjomatycznej, bądź empirycznej
dyrektywy, bądź też w tej samej parze zdań, do których odnosi się jakaś deduk-
cyjna dyrektywa znaczeniowa języka. Natomiast pośredni związek znaczeniowy
między dwoma wyrażeniami danego języka A i A′ polega na tym, że oba poja-
wiają się w pewnym – przynajmniej trójelementowym – ciągu wyrażeń należących
do tego języka, takim, że każde kolejne dwa wyrażenia, które stanowią elementy
ciągu, pozostają ze sobą w bezpośrednim związku znaczeniowym, przy czym A i A′

stanowią takie elementy ciągu, które ze sobą nie sąsiadują13. Powyższe wyjaśnie-
nia pozwalają nam na eksplikację pojęcia języka spójnego. Mianowicie: jest to
taki język, który nie zawiera części izolowanych, tj. takich wyrażeń, które nie
pozostawałyby w żadnym związku znaczeniowym (bezpośrednim, ani pośrednim)
z jakimkolwiek z pozostałych wyrażeń tego języka14. Z kolei języki zamknięte,
według Ajdukiewicza, to takie, w których po dodaniu do zasobu należących do
nich wyrażeń jakiegoś nowego wyrażenia, stanowiłoby ono izolowaną część języka,
bądź też – okazałoby się ono równoznaczne z jednym z innych wyrażeń, które już
wcześniej do danego języka należało. Przy czym wstępnie zaznaczmy, że w myśl
omawianej koncepcji, dwa wyrażenia są równoznaczne, jeżeli pomimo zastąpienia
jednego wyrażenia drugim macierz danego języka pozostaje niezmieniona15. Re-
asumując: dyrektywalna koncepcja znaczenia dotyczy takich języków, w których
– po ich wzbogaceniu o nowe wyrażenie – musiałoby się ono okazać równoznaczne
z którymś z wyrażeń już zastanych.
Wedle Ajdukiewicza dwa języki zamknięte i spójne mogą być albo całkowicie

przekładalne, albo całkowicie nieprzekładalne na siebie nawzajem. Zatrzymajmy
się na chwilę przy pierwszym z tych przypadków. W myśl założeń Ajdukiewicza
dwa języki zamknięte i spójne J i J ′ są na siebie przekładalne wedle relacji R
wtedy i tylko wtedy, gdy R jest jedno-jednoznaczną relacją, która każdemu wyra-
żeniu należącemu do J przyporządkowuje wyrażenie należące do J ′ w taki sposób,

13 Por. tamże, s. 158; oraz tenże, Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 177.
14 Por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 161, 162; oraz tenże, Obraz świata
i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 177.
15 Por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 163, 170.
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że po zastąpieniu wszystkich wyrażeń należących do J przez wyrażenia J ′ przy-
porządkowane im przez R macierz J przechodzi w macierz J ′. Przy czym R jest
relacją równoważności16. Zanim przejdziemy do innych zagadnień, zauważmy, że
z powyższego wynika, iż przekładalność języków tego rodzaju opiera się na możli-
wości wzajemnego odwzorowywania ich macierzy. Ajdukiewicz twierdzi nawet, że
tego rodzaju macierze są izomorficzne17. W jaki jednak sposób takie izomorficzne
przekształcenie miałoby przebiegać? Macierz danego języka Ajdukiewicz przedsta-
wia w postaci tabeli, w której wypunktowane zostaną wyrażenia objęte obowiązu-
jącymi w danym języku dyrektywami znaczeniowymi oraz (ewentualnie18) dane
doświadczenia. Elementy macierzy są ponumerowane – w taki sposób, że nume-
racja przyporządkowana danemu wyrażeniu jednoznacznie wskazuje na miejsce,
jakie w tej macierzy zajmuje dane wyrażenie – jest to tzw. miejsce macierzy. Klasa
miejsc, które powinny być równobrzmiąco wypełnione to tzw. klasa równościowa
miejsc. Zespół wszystkich klas równościowych miejsc i przyporządkowań nume-
racji danym doświadczenia stanowi strukturę macierzy. A zatem to, co podlega
odwzorowaniu podczas przekładu wyrażeń jednego języka na drugi, to właśnie
struktura macierzy19.
Z powyższych ustaleń wynika, iż znaczenie wyrażenia należącego do danego

języka może być jednoznacznie określone poprzez podanie klasy równościowej
miejsc i strukturę macierzy tego języka20. Dla zbudowania ścisłej definicji po-
jęcia znaczenia wyrażeń jednak potrzebna jest jeszcze eksplikacja pojęcia rów-
noznaczności wyrażeń. Według Ajdukiewicza dwa wyrażenia A i A′ należące do
dwóch języków zamkniętych i spójnych – odpowiednio – J i J ′ można uznać
za równoznaczne wtedy i tylko wtedy, gdy języki te są na siebie przekładalne
wedle relacji R, oraz A pozostaje w relacji R do A′ 21. Zauważmy, że definicja
ta rzuca pewne światło na kwestię równoznaczności wyrażeń należących do tego
samego języka. Jeżeli bowiem wyrażenie A w zdaniach języka J zastąpimy wyra-
żeniem A′, a macierz języka J pozostanie niezmieniona, to w obliczu powyższych
założeń mamy podstawy, by przyjąć, iż wyrażenia te posiadają to samo znacze-

16 Por. tamże, s. 170 oraz 163, 164, 166.
17 Zob. tamże, s. 170.
18 Zastrzeżenie bierze się z wprowadzonego przez Ajdukiewicza rozróżnienia pomiędzy języ-
kami dyskursywnymi i empirycznymi. W tych pierwszych obowiązują wyłącznie dyskursywne,
tj. aksjomatyczne i dedukcyjne dyrektywy znaczeniowe języka. Natomiast empiryczne dyrektywy
znaczeniowe obowiązują tylko w językach empirycznych. Zob. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie,
wyd. cyt., s. 157, 172; oraz J. Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, wyd. cyt.,
s. 191.
19 Zob. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 153–154, 159–160, 168–173.
20 Zob. tamże, s. 172.
21 Por. tamże, s. 170.
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nie22. Ścisłą definicję tego ostatniego pojęcia Ajdukiewicz przedstawia następu-
jąco: znaczeniem wyrażenia A w języku J jest miejsce, jakie zajmuje A w klasie
równościowej miejsc w macierzy J , i jeśli pewne wyrażenie A′ należące do ję-
zyka J ′ jest równoznaczne z A w J , to A′ przysługuje takie samo miejsce w klasie
równościowej miejsc w macierzy języka J ′. Przy czym tego rodzaju własność nie
przysługuje wyrażeniom, które nie są równoznaczne z A w J 23.
Na pierwszy rzut oka powyższa eksplikacja pojęcia znaczenia wydaje się co-

kolwiek osobliwa. Można nawet odnieść wrażenie, że w obrębie dyrektywalnej
koncepcji znaczenia właściwie trudno jest mówić o znaczeniu poszczególnych wy-
rażeń abstrahując od ich związków z innymi wyrażeniami w obrębie danego ję-
zyka. Wydaje się, że przyczyną, dla której można odnieść takie wrażenie, jest to,
że w dyrektywalnej koncepcji znaczenia na plan pierwszy wysuwają się syntak-
tyczne i pragmatyczne aspekty języka. Można nawet powiedzieć, że w kontekście
przyjętych w obrębie tej teorii znaczenia założeń trudno oczekiwać, by wrażenie,
o którym była mowa wyżej, nie powstało. Zarazem jednak nie ulega wątpliwo-
ści, że Ajdukiewicz nie zgodziłby się z tezą, że znaczenie pojedynczych wyrażeń
ma charakter nieokreślony. Każde z wyrażeń w obrębie danego języka zamknię-
tego i spójnego J zajmuje przecież określone miejsce w klasie równościowej miejsc
w jego macierzy (analogiczne wobec miejsc wszystkich jego synonimów w klasie
równościowej miejsc w macierzy języków przekładalnych na J). Każde z wyra-
żeń posiada zatem w tym języku określone znaczenie, choć wyznacza je pozycja
wyrażenia w całkowitym zakresie dyrektyw znaczeniowych tego języka.
Klasę wszystkich znaczeń, które przysługują wyrażeniom danego języka za-

mkniętego i spójnego Ajdukiewicz określa mianem „aparatury pojęciowej”. Teza
o istnieniu aparatur pojęciowych stanowi ważne uzupełnienie uwag Ajdukiewicza
na temat macierzy języków zamkniętych i spójnych. Twierdzi on, bowiem, że ma-
cierz takiego języka utworzona jest na bazie jego aparatury pojęciowej. Z kolei
zmiana w obrębie macierzy tegoż języka skutkuje zmianą pozycji, jakie w niej
zajmuje jakieś wyrażenie – a zatem zmianą znaczenia tego wyrażenia (oraz wyra-
żeń związanych z tym ostatnim znaczeniowo). Niezmienność macierzy języka jest
zatem koniecznym warunkiem niezmienności jego aparatury pojęciowej. W tym
sensie można powiedzieć, że struktura macierzy danego języka i jego aparatura
pojęciowa wyznaczają się wzajemnie. Jeżeli zaś zgodzimy się z powyższym, doj-
dziemy do wniosku, że aparatury pojęciowe języków wzajemnie przekładalnych

22 Można powiedzieć, że warunkiem uznania pewnych wyrażeń za równoznaczne jest to, iż
całkowity zakres dyrektyw znaczeniowych danego języka nie ulega zmianie pomimo zastępowania
niektórych spośród wyrażeń innymi w zdaniach do tego języka należących. Zob. K. Ajdukiewicz,
Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, wyd. cyt., s. 396.
23 Por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 172.



162 EWA ROSIAK-ZIĘBA

muszą być identyczne, bowiem w obrębie omawianej koncepcji przyjmuje się, że
macierze takich języków są izomorficzne24.
W oparciu o powyższe ustalenia możemy teraz odpowiedzieć na pytanie, dla-

czego przypisywanie pewnym wyrażeniom danego języka znaczenia innego, niż to,
które mu w nim przysługuje, ma świadczyć o tym, że jest to inny język – równo-
brzmiący z tym pierwszym. Otóż, z naszej dotychczasowej rekonstrukcji wynika,
że wystarczy, by jedno wyrażenie jakiegoś języka zamkniętego i spójnego (o takie
języki przecież tutaj chodzi) nie posiadało równoznacznika w innym takim języku,
by można było mówić o ich całkowitej nieprzekładalności. Jeśli bowiem jakieś wy-
rażenie A należące do języka J , nie posiada swojego równoznacznika w innym
języku J∗, oznacza to, że takich równoznaczników w J∗ nie mogą posiadać wyra-
żenia A1, . . . , An bezpośrednio i pośrednio związane z A w języku J . Co więcej,
wyrażenia związane znaczeniowo ż elementami ciągu A1, . . . , An także nie mo-
głyby posiadać równoznaczników w J∗ etc. Ostatecznie zaś okazuje się, że żadne
z wyrażeń należących do J nie posiada równoznaczników w J∗, a macierze J i J∗

nie są względem siebie izomorficzne. W ten sposób dochodzimy zaś do wniosku,
że języki te są całkowicie nieprzekładalne25. Choć wchodzące w skład obu tych
języków wyrażenia mogą być równobrzmiące, to jednak w obrębie każdego z nich
posiadają one inne znaczenie. W kontekście powyższego wypada również przy-
jąć, że klasy znaczeń wyrażeń wchodzących w skład obu tych języków wzajemnie
nieprzekładalnych będą rozłączne26. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe za-
łożenia, to dojdziemy do wniosku, że dwa języki zamknięte i spójne mogą być
albo całkowicie przekładalne na siebie nawzajem, albo też wzajemnie całkowi-
cie nieprzekładalne. Aparatury pojęciowe związane z językami przekładalnymi są
identyczne, zaś z nieprzekładalnymi – rozłączne.
Ajdukiewicz z każdym tak scharakteryzowanym językiem zamkniętym i spój-

nym wiąże tzw. obraz świata, czyli klasę wszystkich tych sądów, które dają się
wyrazić w zdaniach należących do tego języka i są uznawane na mocy obowiązują-
cych w nim dyrektyw znaczeniowych27. Użytkownicy języków całkowicie wzajem-
nie przekładalnych, których aparatury pojęciowe są identyczne, będą podzielać
ten sam obraz świata. Natomiast obrazy świata związane z różnymi aparatu-

24 Por. tamże, s. 167, 172; tenże, Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 177.
25 Por. K. Ajdukiewicz, Język i znaczenie, wyd. cyt., s. 166–167.
26 Por. tamże, s. 167; oraz tenże, Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 177.
27 W późniejszych pracach Ajdukiewicz posługuje się raczej pojęciem „perspektyw świato-
wych”, pojmowanych jako pewien wycinek pełnego obrazu świata. Por. tenże, Obraz świata
i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 175; tenże, Naukowa perspektywa świata, wyd. cyt.,
s. 215–217, 219; tenże, W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych,
wyd. cyt., s. 165, 176, 179, 180.
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rami pojęciowymi, w myśl założeń Ajdukiewicza, należy traktować jako całkowi-
cie odmienne.
W jaki sposób moglibyśmy w obrębie tak scharakteryzowanych języków po-

sługiwać się terminem „prawdziwy”? Ajdukiewicz, by uniknąć posądzeń o two-
rzenie jakiejś teorii prawdy, odpowiadając na to pytanie odwołuje się do pewnego
wybiegu. Mianowicie: wprowadza postać teoretyka poznania E, który posługuje
się spójnym językiem J , takim, który oprócz terminów, przed użyciem których Aj-
dukiewicz się nie wzbrania, zawiera także przymiotnik „prawdziwy”. Dyrektywa
regulująca sposób posługiwania się tym predykatem w J nakazuje, by ilekroć ktoś
uznaje określone zdanie z należące do J , był też gotów uznać zdanie „zdanie z
jest w J prawdziwe”28. Dla potrzeb dalszego wywodu nazwijmy ją „regułą P”.
Jest ona, jak nietrudno się domyślić, jedną z dedukcyjnych dyrektyw znaczenio-
wych języka J . Na mocy reguły P, bowiem, o ile uznajemy jakieś zdanie języka J
w oparciu o dowolną, funkcjonującą w nim dyrektywę znaczeniową, jesteśmy rów-
nież zobowiązani uznać zdanie „zdanie z jest w J prawdziwe”. Do zakresu reguły P
w J należą więc wszystkie zdania, które E uznaje na mocy dyrektyw znaczenio-
wych obowiązujących w tym języku – a przynajmniej bez ich naruszania29.
Powyższa charakterystyka reguły P na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie

mało kontrowersyjnej. Cóż bowiem – mógłby ktoś zapytać – osobliwego jest w te-
zie, że jesteśmy skłonni orzekać predykat „jest prawdziwy” o zdaniach, które
uprzednio uznaliśmy? Trudno przecież oczekiwać, byśmy go stosowali w odniesie-
niu do wyrażeń, które odrzucamy. Jeśli jednak przyjrzymy się regule P z perspek-
tywy koncepcji języków, które mogą pozostawać względem siebie albo wzajemnie
całkowicie przekładalne, albo całkowicie nieprzekładalne, to okaże się, że sprawa
okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wy-
dawać. Zauważmy wpierw, że na mocy charakterystyki języków wzajemnie całko-
wicie przekładalnych musimy się zgodzić, że E powinien być gotów do orzeczenia
predykatu „prawdziwy” nie tylko o wszystkich zdaniach, które uznaje w swoim
języku J , ale także o wszystkich zdaniach spójnego języka J ′, przekładalnego na
język J , które są równoznaczne ze zdaniami należącymi w J do zakresu reguły P
(po ich przetłumaczeniu na język J , rzecz jasna)30. Z powyższego zaś wynika, że
reguła P w J musiałaby mieć swoją równoznaczną odpowiedniczkę w J ′. Wyżej

28 Zob. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 189–192.
29 W jednej prac Ajdukiewicza z interesującego nas okresu pojawia się również wzmianka
o uznawaniu zdań, do uznania których nie zmusza nas żadna dyrektywa – pod warunkiem,
że z żadnej z nich nie wynika, że uznanie danego zdania na gruncie tego języka jest zabronione
Jako przykład podaje zdania uzyskane drogą rozumowania indukcyjnego [zob. tenże, Naukowa
perspektywa świata, wyd. cyt., s. 217; oraz w tej sprawie A. Nowaczyk, Ajdukiewicza teoria
znaczenia z perspektywy lat, wyd. cyt., s. 106].
30 Zob. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, wyd. cyt., s. 190–191.
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opisany zabieg jest jednak niemożliwy do przeprowadzenia w sytuacji, w której
mamy do czynienia z jakimś językiem nieprzekładalnym na J . Weźmy dwa języki
spójne J i J∗, które są wzajemnie nieprzekładalne i zdanie z należące do J . Przyj-
mijmy, że o zdaniu z na mocy reguły P obowiązującej w J można orzec, że jest
ono prawdziwe. Czy można orzec o nim, że jest prawdziwe w J∗? Nie, gdyż ani
to zdanie, ani nawet interesujący nas przymiotnik nie mają w J∗ swoich równo-
znacznych odpowiedników. Aparatury pojęciowe języków nieprzekładalnych Aj-
dukiewicz charakteryzuje przecież jako rozłączne. Z powyższego zaś wynika, że
reguła P nie może posiadać swojej równoznacznej odpowiedniczki w J∗. Nawet
gdyby w J∗ występował termin równobrzmiący z przymiotnikiem „prawdziwy”, to
posiadałby on zupełnie inne znaczenie, gdyż języki J i J∗ są względem siebie cał-
kowicie nieprzekładalne31. Natomiast zdaniu z, które jest prawdziwe w języku J ,
predykacja ta nie przysługuje zaś w J∗, gdyż jego równoznacznik po prostu w J∗

nie występuje. Obrazy świata związane z językami nieprzekładalnymi są przecież
rozłączne, co prowadzi nas do wniosku, iż sąd s, który daje się w J sformuło-
wać w postaci zdania z, nie daje się wyrazić za pomocą żadnego zdania języka J∗.
Z powyższego zaś wynika, że terminem „prawdziwy” w sposób uprawniony można
się posługiwać tylko wewnątrz określonej aparatury pojęciowej związanej z języ-
kiem J . Wspomnianą predykacją można również objąć zdania należące do języków
przekładalnych na J (z uwzględnieniem kwestii przekładu owych zdań na zdania
języka J), gdyż aparatury pojęciowe takich języków są identyczne. Natomiast
próby objęcia wspomniana predykacją zdań należących do języków nieprzekładal-
nych na J w obliczu powyższych ustaleń mijają się z celem.
Kategoria wzajemnie całkowicie nieprzekładalnych języków i powiązanych

z nimi rozłącznych obrazów świata mocno kojarzy się z tezami głoszonymi
przez niektórych współczesnych relatywistów odnośnie istnienia tzw. schematów
pojęciowych. Podobnie relatywistyczny wydźwięk mają twierdzenia wchodzące
w skład stworzonej przez Ajdukiewicza koncepcji radykalnego konwencjonalizmu,
która opiera się na dyrektywalnej koncepcji znaczenia. Powyższe analogie nie
sięgają jednak jednej z często relatywistom przypisywanych tez – mianowicie:
o względnym charakterze pojęcia prawdy. I to nie tylko dlatego, że Ajdukiewicz od
jakiejkolwiek koncepcji prawdy wprost się odżegnuje. Zapomnijmy na chwilę o jego
deklaracjach i załóżmy, że z jakąś koncepcją prawdymamy tutaj do czynienia. Wy-
żej naszkicowana charakterystyka dyrektywy, którą nazwaliśmy „regułą P”, o ile
może budzić skojarzenia z relatywizmem w kwestii prawdy, to tylko ze względu na
tezę Ajdukiewicza, iż obok języków przekładalnych istnieją także języki całkowi-
cie nieprzekładalne, z którymi związane są kompletnie odmienne obrazy świata.

31 Zob. w tej sprawie tamże, s. 191–192.
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Z twierdzeniem o takiej treści, bowiem, niekiedy łączy się postulat relatywizacji
pojęcia prawdy do tak scharakteryzowanych języków. Ajdukiewicz jednakże wy-
raźnie sprzeciwia się stosowaniu terminu „prawdziwy” wobec zdań należących do
języka nieprzekładalnego na język, do którego ów termin należy. Przede wszyst-
kim dlatego, że skoro języki J i J∗ są nieprzekładalne, to zdanie z należące do J
po prostu nie posiada w J∗ swojego równoznacznika. Trudno jest więc o tym
zdaniu cokolwiek w J∗ orzekać, skoro w obrębie tego języka nie można mu nawet
przypisać znaczenia32. Wedle Ajdukiewicza teoretyk poznania Emusi „tkwić w ja-
kiejś skórze, chociaż może zmieniać swoją skórę jak kameleon”33. Innymi słowy:
może zmienić język na J∗, a następnie w oparciu o jego aparaturę pojęciową
będzie mógł orzekać termin o funkcji zbliżonej do terminu „prawdziwy” w J –
ale o zdaniach należących do J∗ (i języków na J∗ przekładalnych). Jednak inte-
resująca nas predykacja nie będzie wtedy obejmować zdań języka J (i języków
na J przekładalnych). Wydaje się, że w kontekście przedstawionej wyżej charak-
terystyki reguły P można mówić raczej o postulacie ograniczenia zastosowania
predykatu „prawdziwy” do konkretnego języka (i języków nań przekładalnych),
do którego należy zdanie objęte taką predykacją, niż o postulacie relatywizacji
pojęcia prawdy do nieprzekładalnych języków. W ramach naszego eksperymentu
można dodać, że stanowisko Ajdukiewicz zbliża się raczej ku tzw. immanentnym
koncepcjom prawdy, w myśl których pojęcie to można stosować tylko wewnątrz
pewnych teorii.
Charakterystyka reguły P, nadto, budzi pewne skojarzenia z tzw. deflacyj-

nymi koncepcjami prawdy, obrębie których, najogólniej rzecz biorąc, odmawia
się temu pojęciu posiadania jakiejkolwiek istotnej treści34. Z przedstawionej wy-
żej charakterystyki reguły P zdaje się bowiem wynikać, że orzekając o jakimś
zdaniu, iż jest ono prawdziwe, po prostu potwierdzamy, iż zdanie to z jakichś
względów uznajemy – i nic więcej. Ciśnie się na usta komentarz, że równie dobrze
moglibyśmy poprzestać na konstatacji, że rzeczone zdanie uznajemy, gdyż stwier-
dzenie, że zdanie to jest prawdziwe nie wnosi niczego nowego. Wobec powyższego
nasuwa się spostrzeżenie, iż gdyby Ajdukiewicz faktycznie chciał zaproponować
jakąś koncepcję prawdy, to można byłoby powiedzieć, że jego uwagi na temat re-
guły P antycypują te spośród współczesnych postaci relatywizmu, w których łączy
się deflacjonizm z immanentyzmem, unikając natomiast postulatu o względnym

32 Ajdukiewicz wprawdzie rozważa możliwość zastosowania takiej predykacji w oparciu o ze-
wnętrzną formę zdania, nie kryje jednak swojego sceptycyzmu w tym względzie [zob. tamże,
s. 191].
33 Por. tamże, s. 191–192.
34 W sprawie deflacjonizmu zob. np. J. Woleński, Epistemologia, Aureus, Kraków 2003, t. III,
s. 85, 88–89; C. Wright, Prawda: przegląd tradycyjnego sporu, „Kwartalnik Filozoficzny”,
28 (2000) z. 4, s. 156, 158, 161–162.
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charakterze pojęcia prawdy. Wydaje się, że przyczyną, dla której charakterystyka
reguły P może budzić skojarzenia z deflacyjnymi teoriami prawdy jest syntak-
tyczno-pragmatyczny charakter dyrektywalnej koncepcji znaczenia. W kontekście
powyższego trudno jest oczekiwać, by – wobec przyjętych przez Ajdukiewicza za-
łożeń – posługiwanie się interesującym nas predykatem istotnie wykraczało poza
potwierdzanie uznania danego zdania.
Powyższe uwagi należy jednak traktować niezobowiązująco, gdyż, jak już sy-

gnalizowaliśmy, w myśl założeń Ajdukiewicza interesująca nas reguła jest jedynie
dyrektywą znaczeniową obowiązującą w pewnym języku, która określa sposób
używania w jego obrębie predykatu „prawdziwy”, nie daje natomiast podstaw do
budowy jakiejś teorii prawdy – ani w duchu immanentyzmu, ani też deflacjonizmu.
W jednej ze swoich późniejszych prac filozof ten pisze nawet wprost, iż przyję-
cie tezy, iż prawdziwość należy eksplikować w kategoriach uznawania zdań czy
sądów na mocy obowiązujących w danym języku dyrektyw znaczeniowych w kon-
sekwencji prowadzi do idealizmu obiektywnego35. Wydaje się jednak, że twórcę
dyrektywalnej teorii znaczenia interesują raczej warunki, jakie muszą być speł-
nione, by móc w poprawny sposób posługiwać się terminem „prawdziwy” w obrę-
bie pewnego języka. Jeśli tak się rzeczy mają, to w odniesieniu do jego koncepcji
nie może być mowy o eksplikacji pojęcia prawdy, a jedynie o prawomocności sto-
sowania predykatu „prawdziwy”. W myśl założeń dyrektywalnej teorii znaczenia
zaś w sposób prawomocny termin ten możemy zaś orzekać o zdaniach uprzednio
uznanych w obrębie określonego języka z poszanowaniem obowiązujących w nim
dyrektyw znaczeniowych.
Ajdukiewicz ostatecznie zrezygnował z dyrektywalnej koncepcji znaczenia.

Jedną z przyczyn tej decyzji na pewno był zarzut, jaki pod adresem jego kon-
cepcji wysunął Alfred Tarski36. Innym, nie mniej istotnym powodem, dla którego
Ajdukiewicz się od swojej koncepcji zdystansował było to, że ostatecznie doszedł
on do wniosku, iż koncepcja języków zamkniętych i spójnych, oraz oparta na
niej koncepcja nieprzekładalności języków mają charakter utopijny (są „papierowe

35 Wprawdzie przyznaje, że w interesującym nas okresie wahał się, czy się za idealizmem nie
opowiedzieć, niemniej ostatecznie się od tego stanowiska odciął. Zob. tenże, W sprawie artykułu
prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych, wyd. cyt., s. 160, 182–183 oraz 186.
36 Tarski zwrócił mianowicie uwagę, iż dyrektywalna koncepcja znaczenia dopuszcza taką sytu-
ację, w której pewne wyrażenia równoznaczne (w myśl przyjętych przez Ajdukiewicza założeń)
różniłyby się między sobą pod względem denotacji. W sprawie argumentu Tarskiego zob. K. Aj-
dukiewicz, Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, wyd. cyt., s. 397; tenże, W sprawie
artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych, wyd. cyt., s. 175; J. Woleński, Filo-
zoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, wyd. cyt., s. 198–199; A. Nowaczyk, Ajdukiewicza teoria
znaczenia z perspektywy lat, wyd. cyt., s. 109–111; oraz tenże, Dyrektywalna koncepcją znacze-
nia czyli dramat Filozofa, w: tenże, Poławianie sensu w filozoficznej głębi, Wydawnictwo UŁ,
Łódź 2006, s. 135–146.
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i fikcyjne”)37. Tytułem zakończenia można jednakże dodać, że gdyby Ajdukiewicz
tak zdecydowanie nie odcinał się od prób eksplikacji pojęcia prawdy, to można by
powiedzieć, ze jego charakterystyka dyrektywy, którą nazwaliśmy „regułą P” w za-
skakującym stopniu przypominałaby niektóre znane tezy Willarda Van Ormana
Quine’a, który łączy immanentną koncepcję prawdy z tzw. dyskwotacjonizmem
(zaliczanym do deflacyjnych teorii prawdy). Temat ten wymaga jednak odrębnego
opracowania.

Summary

At the time when Ajdukiewicz was developing his theory of meaning, he
tried to avoid in his papers the term “truth”. This reluctance was the result of
long lasting and severe difficulties with formulating a proper formal definition
of that notion. Consequently, if the term “truth” occurs in his works from
that period, the context is usually designed in such a way as to eliminate the
slightest suspicion of providing any kind of a theory. Nevertheless, having no
intention of formulating such a theory one might safely raise a question about
the meaning of the adjective “true” within some (already formulated) theory
of meaning. In fact, Ajdukiewicz poses such a question, though very cautiously,
in one of his essays from that period. In this paper I discuss some consequences
which his remarks may have on the rules of using this term.
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TOMASZ KNAPIK
(Katowice)

KILKA UWAG NA TEMAT
POLSKIEJ FILOZOFII NARODOWEJ

Filozofia jest z istoty swej refleksją ponadnarodową i uniwersalną. Z tego też
powodu wszelkie próby nadawania jej cech narodowych mogą być interpretowane
jako odejście od jej istoty. Nic więc dziwnego, że odwołanie się do zwrotu polska
filozofia narodowa może budzić kontrowersje, wątpliwości i negatywne skojarzenia.
Na trudności związane z tym terminem zwraca uwagę Czesław Głombik pisząc, że
„kto dziś terminologicznie odwołuje się do „filozofii narodowej”, ten staje przed
koniecznością jakiegoś ujednoznacznienie tego zwrotu, gdyż w przeciwnym wy-
padku bardzo łatwo o nieporozumienia”1. Dlatego aby ich uniknąć, niezbędnym
jest wyjaśnienie kwestii zasadniczej, która ma charakter podstawowych ustaleń
natury klasyfikacyjnej oraz terminologicznej. Wydaje się, że warto w tym celu
odwołać się do myśli prof. Wiktora Wąsika (1883–1963), który przez wiele lat
prowadził studia nad dziejami polskiej myśli filozoficznej. W tym zakresie ogło-
sił szereg monograficznych rozpraw oraz artykułów. Zwieńczeniem działalności na
tym obszarze jest dzieło Historia filozofii polskiej2. Autor przedstawiając dzieje

1 Cz. Głombik, Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej
„filozofii narodowej”, Warszawa 1978, s. 11.
2 W. Wąsik, Historia filozofii polskiej. Scholastyka, Renesans, Oświecenie, t. 1, Warszawa
1958, tegoż, Historia filozofii polskiej. Romantyzm, t. 2, Warszawa 1956. Tragiczne są losy tego
dzieła. W przedmowie do pierwszego tomu Wąsik wspomina: „W 1942 r., bodaj na wiosnę, do-
prowadziłem swoje literackie zamierzenie do końca, a mianowicie całkowicie wykończyłem zarys
historii filozofii polskiej, który obejmował dwa tomy, przepisałem rękopis na maszynie, zało-
żyłem indeksy i przygotowałem w zupełności do druku. Po napisaniu książki zawarłem umowę
z firmą wydawniczą Wegnera, która miała po zakończeniu działań wojennych niezwłocznie przy-
stąpić do publikacji mojego zarysu. W tragicznym dla Warszawy 1944 r., już w pierwszą sobotę
Powstania Warszawskiego, 5 sierpnia, spłonęło doszczętnie nasze mieszkanie, poszedł z dymem
cały nasz dorobek materialny i kulturalny, a m.in. i moja cenna biblioteka filozoficzna, osobliwie
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polskiej myśli filozoficznej dokonał wyodrębnienia różniących się zakresem trzech
typów historii: filozofii w Polsce, filozofii polskiej oraz polskiej filozofii narodowej.
Nazwy te nie są synonimami. I tak, „dla polskiego historiografa najbardziej ogól-
nym przedmiotem jest „filozofia w Polsce”, tj. opracowanie wszystkich fenome-
nów, które ujawniły się w dziejach polskiej kultury filozoficznej”3. Zatem filozofia
w Polsce odnosi się do tego wszystkiego, co zostało dokonane na terytorium Polski
niezależnie od tego, czy jest to dorobek kultury ojczystej, czy jakiejś innej.
Natomiast termin filozofia polska dotyczy ogółu dokonań filozoficznych, które

mogą być zaliczane do kultury polskiej i „Jeśli nie wzbudza niczyjej wątpliwo-
ści – jak pisze Wąsik – że istnieje polska literatura, polska poezja, która pod
wpływem różnorodnych zresztą czynników ukształtowała się jako coś odrębnego
wśród literatur innych narodów, jeżeli niewątpliwie istnieje polska sztuka, która
wyodrębniła się narodowo, np. muzyka czy malarstwo, w ten sam sposób i inne
składniki polskiej kultury muszą posiadać swoje piętno. Należy więc sądzić wobec
powyżej wskazanej solidarności wszystkich elementów każdej kultury, że istnieje
i polska filozofia, reprezentująca pewien swoisty typ narodowy”4. Dokonując uza-
sadnienia tego podziału, uczony zauważa, że chociaż kultura polska jest odrębnym
i autonomicznym typem, to jednak razem z utworzonymi w Europie zachodniej
innymi kulturami narodowymi, stanowi kompleks kultury łacińskiej i do niego
należy zarówno pod względem topograficznym, historycznym oraz ideologicznym.
W kwestii tej podobne stanowisko zajmuje prowadzący badania nad historią fi-
lozofii w Polsce Henryk Struve (1840–1912), który był – jak pisze Wincenty Lu-
tosławski 1863–1954) „po śmierci Kremera jedynym żyjącym fachowym filozofem
polskim”5. Jego opracowania stanowią cenne źródło informacji w tym zakresie.
W dziele zatytułowanym Historia filozofii w Polsce na tle ogólnego rozwoju ży-
cia umysłowego pisał, że: „Filozofia polska, podobnie jak język polski, literatura
polska, oznacza, że mamy na myśli bezpośredni wytwór narodu polskiego, bę-
dący jego duchową własnością, zrodzony i rozwinięty przez umysły, z jego łona
wydane. Filozofia polska oznacza to samo, co filozofia Polaków. Otóż nie ulega
wątpliwości, że pod pewnymi względami możemy mówić o filozofii Polaków, tak
samo, jak, że każda jednostka i każdy naród ma swoją filozofię, jeżeli przez to
będziemy rozumieli ogólny pogląd na świat i życie, bez względu na sposób wy-

w zakresie druków staropolskich, jak również wszystkie notatki, rękopisy i maszynopisy; wśród
nich i historia filozofii polskiej. Ogień nie oszczędził także magazynów firmy Wegnera, gdzie
znajdował się jeden egzemplarz maszynopisu”, tamże, s. 8.
3 W. Wąsik, Historia filozofii polskiej. Scholastyka, Renesans, Oświecenie, t. 1, wyd. cyt.,
s. 13.
4 Tamże, s. 15.
5 W. Lutosławski, Henryk Struve i jego wstęp do filozofii, [w:] „Ateneum”, Warszawa 1896, 5,
s. 6.
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tworzenia tego poglądu, tj. bez względu na to, czy jest wynikiem myśli krytycznej,
naukowej, czy zaś objawem bezpośrednich wierzeń i przekonań. W tym znacze-
niu język i religia każdego narodu, jego ustrój społeczny i państwowy, jego zwy-
czaje, obyczaje, przysłowia, pieśni ludowe, jego utwory piśmiennictwa, wyrażają
tyle oryginalnych, jemu tylko właściwych czynników ogólnego na świat poglądu,
że je objąć można pod wspólną nazwą filozofii danego narodu”6. Na ten temat
wypowiedział się także Jan Woleński, który wskazuje, iż terminy filozofia polska
i filozofia w Polsce nie są wystarczająco ostre i w rezultacie rodzą określone pro-
blemy. Podkreśla on, że „nazwa ‘filozofia w Polsce’ jest ściśle związana z faktem,
że Polska była krajem multi – etnicznym przez większość swej historii, w którym
także rozwijała się myśl innych narodów. Tedy, trudno oczekiwać, że zaliczenie
kogoś do filozofii polskiej czy filozofii w Polsce będzie w każdym wypadku efek-
tywne. Amos Komensky był niewątpliwie filozofem czeskim, aczkolwiek pracował
w Polsce (w Lesznie), a Faustyn Socinius bezspornie należy do filozofii polskiej,
chociaż z pochodzenia był Włochem (...). Dodając do tego uwagi kontrfaktyczne,
być może Christian Wolff i Hans Kelsen zostaliby uznani za filozofów polskich
lub nawet staliby się takimi, gdyby powiodło się ich zatrudnienie w Uniwersy-
tecie Jagiellońskim”7. Zgodzić się jednak należy z tym, że termin filozofia polska
obejmuje rozwijaną na przestrzeni wieków refleksję filozoficzną, która przyswajała
dziedzictwo powszechnej filozofii oraz proponowała własne interpretacje dotyczące
rozumienia świata, człowieka, narodu8. Jedną z konsekwencji takiego rozumienia
terminu filozofia polska jest pytanie o to czy „czy ma ona jakieś cechy szczegól-
nie determinujące ją rodzajowo”9. Na potrzebę wyróżnienia owych specyficznych
cech zwrócił uwagę Struve. On też dokonał swoistej charakterystyki filozofii pol-
skiej. Według niego tym, co nadaje polskiej filozofii rys inności i oryginalności
jest: „1) Dążność życiowa, dzięki której główne współczynniki filozofii, zarówno
krytycyzm, jak i ogólny pogląd na świat, stają się przede wszystkim środkami dla

6 H. Struve, Historia filozofii w Polsce i historia polskiej filozofii, [w:] Historia filozofii w Pol-
sce na tle ogólnego rozwoju życia umysłowego, Warszawa 1900, s. 7. Por. także: H. Struve,
Słówko o filozofii narodowej polskiej, [w:] „Ruch Filozoficzny”, 1911 (I) nr 1. Tamże Struve pi-
sze: „Filozofia uwzględniając nie tylko ogólne intelektualne, ściśle logiczne potrzeby umysłowości
ludzkiej, lecz zarazem i pozostałe, estetyczne i etyczne, jest bez porównania wszechstronniejszym
wyrazem indywidualnego nastroju narodów oraz ich wydatnych rzeczników. Stąd to pochodzi,
że mówimy o filozofii indyjskiej, greckiej, rzymskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej itp., ale
nie stosujemy tych epitetów narodowych do nauk specjalnych, nie mówimy np. o matematyce lub
fizyce, chemii angielskiej, francuskiej, niemieckiej, gdyż przekonani jesteśmy, że nauki specjalne
nie zależą od charakteru narodowego, lecz są w gruncie rzeczy jedne i te same u wszystkich
narodów”, tamże, s. 1.
7 J. Woleński, Żydzi w filozofii polskiej, [w:] Studia z filozofii polskiej, t. 5, pod red. M. Rem-
bierz, K. Śleziński, Bielsko-Biała–Kraków 2010, s. 13–14.
8 Por. J. Czerkawski, Polska filozofia, [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, Lublin 2011,
s. 380–386.
9 J. Woleński, Żydzi w filozofii polskiej, [w:] Studia z filozofii polskiej, t. 5, wyd. cyt., s. 14.
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zaspokojenia pewnych potrzeb narodu, wypływających z jego położenia w danej
chwili dziejowej. Praktyczne zastosowanie wyników filozofii do życia narodowego
góruje zazwyczaj ponad czysto teoretyczny rozbiór zasad. 2) Tendencja synte-
tyczna, polegająca na objęciu najszerszych kręgów myśli, w celu ich zjednoczenia,
bez naruszania samoistnej odrębności składowych czynników nowej całości. Nie
idzie tu o bezwzględne wyrównanie, o unifikacje tych czynników, lecz o ich orga-
niczne zespolenie, o ich unię. Z tymi cechami zasadniczymi łączy się pod względem
formy większość naszych myślicieli. 3) Żywotność i obrazowość wysłowienia, wy-
nikająca nie tylko z przyrodzonego poczucia estetycznego, ale i z pewnej dążności
do zrównoważenia i zjednoczenia wszystkich potrzeb ducha oraz z chęci przema-
wiania nie do kasty uczonych, lecz do szerszych warstw wykształconego ogółu.
Jest to tedy cecha dodatkowa, a jednak nie pozbawiona głębszej doniosłości”10.
Jednocześnie zauważył, że „od czasu, gdy język łaciński przestał być powszech-
nym językiem świata naukowego, dzieje filozofii przybrały coraz bardziej cechę
indywidualną, narodową”11.
Niewątpliwie przytoczone wypowiedzi budziły kontrowersje, na które zwra-

cano uwagę w pierwszych latach dwudziestego wieku. Wtedy też problem filo-
zofii polskiej stał się przedmiotem licznych dyskusji, w których udział brali wy-
bitni przedstawiciele polskiej nauki. Spierano się o to, co jest jej istotą, a ja-
kie są jej cechy szczególne, jaki jest jej kształt. Pytano o kierunek jej rozwoju
oraz o jej uniwersalizm. Nie bez znaczenia był także problem narodowości filo-
zofii. W tej perspektywie podejmowano próby odpowiedzi na pytanie o to, ja-
kiej filozofii potrzebują Polacy. Niewątpliwie, podjęte na tym polu wysiłki przy-
czyniały się do ożywienia tożsamości narodowej, ujawniając jednocześnie wielkie
bogactwo rodzimej kultury intelektualnej. Wielość oraz różnorodność zajmowa-
nych wtedy stanowisk wynikała z różnic światopoglądowo-filozoficznych, z indy-
widualnego pojmowania dziedzictwa, tożsamości narodowej bądź z wieloznacz-
ności terminów, takich jak naród czy filozofia. W tym kontekście warto przypo-
mnieć dwa wydarzenia. Pierwsze związane jest z działalnością Lutosławskiego,
który w 1911 roku we Lwowie, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Filozoficz-
nego, wygłosił cykl wykładów O współczesnej filozofii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem filozofii polskiej12. Idee głoszone przez Lutosławskiego były niezwykle
oryginalne. Znajdujemy wśród nich mesjanizm, wiarę w naród, którego porzą-

10 H. Struve, Cechy charakterystyczne filozofii polskiej, [w:] Historia filozofii w Polsce na tle
ogólnego rozwoju życia umysłowego, wyd. cyt., s. 65–66.
11 Tamże, s. 40.
12 Por.: B. Markiewicz, Działalność odczytowa i popularyzatorska, współpraca krajowa i zagra-
niczna, [w:] Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej,
pod. red. B. Markiewicz, J. Jadacki, R. Jadczak, Warszawa 1999, s. 79–116.
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dek fundują wybitne autorytety moralne13. Natomiast drugie, które rozciągnięte
było w czasie i obejmowało lata 1911–1912, związane było z inicjatywą Mau-
rycego Straszewskiego (1848–1921). Uczony ten, pełniąc funkcję prezesa Towa-
rzystwa Filozoficznego w Krakowie, zorganizował cykl wykładów poświęconych
polskiej filozofii narodowej. W przedsięwzięciu tym wzięli udział i wykłady wy-
głosili: Stanisław Garfein-Garski (1867–1928), „Zagadnienie polskiej filozofii na-
rodowej”, Ignacy Myślicki-Halpern (1874–1935), „Jan Śniadecki (1756–1830)”,
Marian Zdziechowski (1861–1938), „Andrzej Towiański (1799–1878)”, Adam
Żółtowski (1881–1958), „August Cieszkowski (1814–1894)”, Władysław Horo-
dyski (1885–1920), „Bronisław Trentowski (1808–1869)”, współzałożyciel To-
warzystwa Filozoficznego w Krakowie Wojciech M. Gielecki (1876–1957), „Ka-
rol Libelt (1807–1875)”, ks. Franciszek Gabryl (1866–1914), „Polska filozo-
fia katolicka w połowie XIX wieku”, Kazimierz Lubecki (1880–1939) wygłosił
dwa wykłady zatytułowane: „Józef Kremer (1806–1875)” oraz „Ludwik Króli-
kowski (17791881)”. Natomiast Straszewski wygłosił wykłady pt.: „Józef Ma-
ria Hoene-Wroński (1778–1853)”, „Józef Gołuchowski (1797–1858)”, „Adam
Mickiewicz (1798–1855)”, „Juliusz Słowacki (1809–1849)”, „Zygmunt Krasiński
(1812–1859)” oraz „Józef Supiński (1804–1890)”14. Wszystkie referaty zostały
opublikowane już po odzyskaniu niepodległości w 1921 roku15. Podkreślano wtedy,
iż tragiczne doświadczenia XIX stulecia, poczucie bezsilności, w połączeniu z ro-
snącym znaczeniem filozofii w życiu narodu przyczyniło się do powstania polskiej
filozofii narodowej. Dlatego formułowano postulaty mówiące o potrzebie rozwi-
jania filozofii narodowej16. Spory, które temu towarzyszyły, nie dotyczyły tylko
dziedzictwa romantycznego i jego znaczenia dla rozwoju filozofii w Polsce. Były
to także lub przede wszystkim próby nawiązania do tradycji i romantycznych
inspiracji, odwoływania się i dalszego rozwijania myśli rodzimej, biorąc wszakże
pod uwagę moment historyczny i sytuację kulturową pierwszych lat dwudziestego
wieku. Niewątpliwie dorobek polskiej myśli społeczno-politycznej, a także filozo-
ficznej w tamtej epoce był związany z wydarzeniami historycznymi. Mimo róż-
norakich trudności był to czas pobudzenia intelektualnego, wzrostu zainteresowa-

13 Por. W. Lutosławski, Praca narodowa, Warszawa 1998.
14 Por. M. Straszewski, Polska filozofia narodowa, Kraków 1921.
15 W przedmowie do dzieła Polska filozofia narodowa Straszewski pisał: „Książka niniejsza
przez swoje opóźnienie nie tylko na wartości nie straciła, ale wartość tę dopiero teraz naprawdę
uzyskała. Gdyby dostała się do rak czytelników przed wojną, to zawarte w niej charakterystyki
i przedstawienia poglądów naszych wieszczów i myślicieli byłyby pozbawione realnego gruntu.
Niejedne wywody i zapatrywania byłyby wyglądały na marzenia umysłów wielkich, bolejących
nad dolą własnego narodu i ku lepszej tęskniących przyszłości. Obecnie rzeczywistość rzuca na
treść książki całkiem inne nowe światło”, tamże, s. III.
16 Por. J. Skoczyński, J. Woleński, Preromantyzm i początki filozofii narodowej, [w:] Historia
filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 242–255.
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nia problematyka filozoficzną, który zadecydował o wyjątkowości i różnorodności
problemów nagromadzonych w myśli teoretycznej17. Warto podkreślić, że wtedy
w głównych ośrodkach życia intelektualnego kraju można było znaleźć przedstawi-
cieli wszystkich ważniejszych szkół filozoficznego myślenia, które były znane w za-
chodniej Europie18. W konsekwencji uczestnikami dyskusji byli tacy dyskutanci,
którzy deprecjonując dotychczasowe osiągnięcia polskiej filozofii, wskazywali na
konieczność otwierania się oraz przyswajania nowych prądów myślowych, które
na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku zaczynały odgrywać w myśli
europejskiej istotne znaczenie. Zauważano, iż redukowanie polskiej różnorodności
filozoficznej do jednej orientacji uruchamia proces światopoglądowej i ideologicz-
nej deformacji, a odgórnie narzucona wyłączność eliminuje wszelką myśl odmienną
– co prowadzić może w prostej linii do kryzysu filozofii.
W perspektywie dotychczasowych rozważań warto ponownie odwołać się do

dzieła Wąsika, który dostrzegał wagę badań nad polską filozofia narodową i który
dokonał ujednoznacznienia tego wyrażenia. Według niego zakres znaczeniowy ter-
minu polska filozofia narodowa jest najwęższy i obejmuje on tylko te zjawiska, zda-
rzenia, procesy, które miały miejsce w XIX wieku, w dobie romantyzmu19. „Wów-
czas to wprost usiłowano z pierwiastków rodzimych, niekiedy ludowych, stworzyć
‘polska filozofię narodową’, częściowo tylko i niedostatecznie orientując się w roz-
woju historycznym polskiej myśli filozoficznej. Zamierzano raczej w ten sposób
zabezpieczyć i obronić kulturę narodową”20. Garfein-Garski podkreśla, iż w tym
czasokresie narodziła się filozofia narodowa. „Możemy stwierdzić – jak pisał – że
nasza filozofia ówczesna była rzeczywiście narodową funkcjonalnie i organicznie,
że w epoce owej – jak pragnął tego Maurycy Mochnacki – nasi wieszcze i filozo-
fowie wezwali filozofię z głębi swego ducha i wysnuli ją z istoty swego jestestwa,
że w nich naród przeniknął do swej istoty i wyciągnął ją na jaśnię”21. Należy

17 Por.: B. Baczko, Niektóre węzłowe problemy rozwoju polskiej myśli społeczno-politycznej
i filozoficznej XIX wieku, [w:] Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, pod. red.
N. Assorodobraj, B. Baczko, L. Kołakowski, B. Suchodolski, t. 3, Warszawa 1957, s. 9–67. Por.
także: H. Struve, Filozofia polska w ostatnim dziesięcioleciu (1894–1904), przeł. K. Król, War-
szawa 1907. Por. także: Cz. Głombik, O polskiej filozofii narodowej u progu II Rzeczypospolitej,
[w:] Człowiek i wartości, Kraków 1997.
18 Por.: S. Borzym, Tło filozoficzne nauki polskiej, Warszawa 1995, s. 14–78. Por. także:
A. B. Stępień, Filozofia polska w wiekach XIX i XX, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2,
Lublin 2011, s. 386–393.
19 Por. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej. Scholastyka, Renesans, Oświecenie, wyd. cyt.,
s. 13–19.
20 Tamże, s. 14.
21 S. Garfein-Garski, Zagadnienie polskiej filozofii narodowej, [w:] Polska filozofia narodowa,
wyd. cyt., s. 27–28. Mówiąc o polskiej filozofii narodowej autor pisze: „Otóż samo uświadomienie
sobie przez naród zadań, wyłaniających się z całokształtu jego bytowania, zadań, które nakłada
nań konieczność historyczna – nie przyrodnicza, bo to zgoła inna kategoria – a które na się wziąć
musi dla zdobycia najwyższych dóbr duchowych i bogatego, wszechstronnego życia narodowego;
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zatem sprzeciwić się utożsamianiu filozofii polskiej z filozofią narodową oraz filo-
zofii narodu i filozofii narodowej. Wieloznaczność tych terminów stanowiła źródło
sporów w kwestii ich zakresu i treści. Nie brakowało także wątpliwości związanych
z używaniem terminem polska filozofia narodowa. Zwrócił na to uwagę Straszew-
ski w przedmowie do dzieła, które tak zostało zatytułowane. Pisał, że „może
niejednego czytelnika lub krytyka będzie raził tytuł dzieła ‘polska filozofia na-
rodowa’ (...) My mamy pełne prawo mówić o naszej filozofii narodowej”22. Do-
konując wyodrębnienia filozofii narodowej należy także podjąć próbę odpowiedzi
na pytanie o to, jaki jest jej przedmiot oraz główni przedstawiciele23. Niewątpli-
wie głównym chociaż nie jedynym zagadnieniem, wokół którego koncentrowała się
myśl reprezentantów filozofii narodowej, była refleksja nad narodem, jego istotą
i funkcją. Wąsik podkreśla, że jej istotą jest mesjanizm, który mieści się w ra-
mach filozofii polskiej. Natomiast Struve znajduje jej twórców wśród tych, którzy
wnieśli znaczny wkład w rozwój XIX-wiecznej myśli. Wymienia między innymi:
Maurycego Mochnackiego (1803–1834), Seweryna Goszczyńskiego (1801–1876),
Bronisława Trentowskiego (1808–1869). Szczególną pozycję w tej grupie zajmuje
Józef M. Hoene-Wroński (1778–1853), którego koncepcje filozoficzne były w kraju
mało znane, choć przecież ich rola – jak zauważył Gabryl – jest w historii nauki
znacznie większa niż się głosi24. W gronie tym znaleźli się także August Ciesz-
kowski (1814–1894)25, o którym Struve pisał, że rozpoczynał filozofię narodową
wprost od samego siebie, Karol Libelt (1807–1875), który jako pierwszy i jedyny
odczuwał potrzebę podjęcia tradycji rodzimej filozofii w celu nawiązania ducho-
wego związku pomiędzy własnym poglądem na świat i poglądami innych polskich
myślicieli oraz Aleksander Tyszyński (1811–1880), „który na szerszą skalę rozwi-
nął ideę filozofii narodowej”26. Struve mówiąc o filozofii narodowej odwoływał się

założenia celów, do których na wszystkich polach twórczości duchowej i materialnej dążyć mu
należy do dobra własnego i ogólnego; ciągłe wytężanie sił i możności energetycznych dla osią-
gnięcia wytkniętych celów; samouświadomienie sobie – jednym słowem – swego posłannictwa
dziejowego, stanowi filozofię historii narodowej, historiozofię narodową, jest przedmiotem filo-
zofii z momentów wewnętrznych, z treści swej narodowej, jest filozofią narodową we właściwym
tego słowa znaczeniu”, tamże, s. 27–28.
22 Tamże, s. VI–VII. Straszewski stał na stanowisku, iż filozofię narodową tworzyli zarówno
uczeni, których myśl powstawała w kraju jak i poza jego granicami.
23 Por. Cz. Głombik, Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej
„filozofii narodowej”, wyd. cyt., s. 10. Por. także: A. Walicki, Bronisław Trentowski, [w:] Polska
myśl filozoficzna i społeczna, pod. red. A. Walicki, Warszawa 1973, s. 348–393, tegoż, August
Cieszkowski, tamże, s. 395–442, tegoż, Karol Libelt, tamże, s. 443–476.
24 F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. 1, Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich,
Warszawa 1913, s. 41.
25 H. Struve, Charakter narodowy filozofii polskiej, [w:] Historia filozofii w Polsce na tle ogól-
nego rozwoju życia umysłowego, cyt. wyd., s. 28–30 i 40–75.
26 Tamże, s. 45. Struve podaje, że ideę filozofii narodowej Aleksander Tyszyński rozwinął
w: Pierwsze zasady krytyki powszechnej, t. 1 i 2, Warszawa 1870.
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do charakteru narodowego jako specyficznego czynnika. Z kolei Bolesław Gawecki
(1889–1984) uważał, że podstawowym zadaniem filozofii narodowej jest uświado-
mienie narodowi jego zadań dziejowych. Dlatego tak rozumiana filozofia to w pew-
nym sensie narodowy pogląd na świat. Wyrazem tego jest sporządzenie swoistego
projektu traktującego o celach oraz funkcjach narodu polskiego. W Szkicach filo-
zoficznych Gawecki pisze: „Nie godzi się nam przystawać na narzucaną nam rolę
„małego” narodu i „nowego” państwa, skoro ani jednym, ani drugim nie jeste-
śmy. Nie godzi się też – co, niestety, weszło u nas w zwyczaj niemal powszechny
w kołach filozoficznych – lekceważyć wyrosłej z głębokiej miłości, z patriotycznego
bólu i szczerego natchnienia polskiej romantycznej filozofii narodowej. Przeciwnie,
wydobywać ją należy z zapomnienia, badać sumiennie, wywalczając jej należne
stanowisko w powszechnych dziejach filozofii. Nie zwalnia to od podjęcia trudu
stworzenia systematu nowej filozofii polskiej. Powtórzmy sobie bowiem: naród ży-
jący pełnią życia państwowego i kulturalnego, w każdej epoce historycznej ma
do spełnienia określone zadania dziejowe i winien je sobie uświadomić za pośred-
nictwem swych najmędrszych i najlepszych przedstawicieli i duchowych przewod-
ników, twórców narodowej filozofii. Bez takiej filozofii nie może być całkowicie
świadomej pracy dla przyszłości, bowiem tylko w świetle jej zasad dadzą się wy-
znaczyć proste i pewne drogi dla narodowej polityki i narodowego wychowania”27.
Uczony ten stał na stanowisku, że filozofia narodowa to filozofia okresu między-
powstaniowego, a jej twórcami byli: Gołuchowski, Trentowski, Kremer, Libelt, ale
również Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Andrzeja Towiański.
Zatem można stwierdzić, że filozofia narodowa jest określonym historycznie

zespołem poglądów epoki romantyzmu, „który – jak pisze Skoczyński – ciągle
stanowi przedmiot sporów i kontrowersji”28. Może dlatego ten zespół poglądów
i „wyodrębnionych faktów historycznych składa się na jedno z najciekawszych zja-
wisk w dziejach polskiej myśli filozoficznej – polską „filozofię narodową”, konkre-

27 B. Gawecki, O filozofię narodową, [w:] Szkice filozoficzne, Warszawa 1935, s. 113–114. Warte
przypomnienia są słowa Struvego, który pisał: „Póki naród nie ma filozofii, dopóty działalność
jego na polu estetycznym, poznawczym i społecznym ma przeważnie charakter instynktowy. Na-
ród jest wtedy podobny do osobnika, żyjącego z dnia na dzień, bez jasnego poglądu na zadania
i cele swego życia. Nie panuje nad sobą i nie rządzi sam sobą, lecz staje się wytworem mniej lub
więcej przypadkowym dwóch różnorodnych czynników: z jednej strony swych własnych bezpo-
średnich porywów, a z drugiej poglądów, przejmowanych z zewnątrz oraz różnorodnych innych
bodźców zewnętrznych, nie zrównoważonych należycie samodzielną myślą krytyczną. Daleki jest
jeszcze od męskiej dojrzałości. Im filozofia głębiej wnika w życie jednostek lub narodów, tym ja-
śniej patrzą one na siebie i świat, z tym większą świadomością przejmują się swymi zadaniami,
a więc i tym skuteczniej mogą pracować nad ich rozwiązaniem. Działanie dorywcze, bezpo-
średnie, instynktowe, ustępuje miejsca dążnościom rozumowym, ściśle złączonym z krytyczną
samowiedzą, z jasnym pojęciem samego siebie i świata” [w:] Historii filozofii w Polsce na tle
ogólnego życia umysłowego, wyd. cyt., s. 5.
28 Por. J. Skoczyński, Filozofia narodowa i uniwersalna, [w:] Historia filozofii polskiej,
wyd. cyt., s. 292.
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tyzująca się głównie – jak zauważa Głombik, „chociaż nie wyłącznie, w twórczości
Karola Libelta i Bronisława Trentowskiego”29.
W perspektywie dotychczasowych rozważań warto jeszcze przypomnieć waż-

ną wypowiedź Kazimierza Twardowskiego (1866–1938). W artykule pt.: Jeszcze
słówko o polskiej filozofii narodowej autor pisał: „Jednolity pochód filozofii naro-
dowej możliwy jest tylko wtedy, jeżeli pochód ten ma swoisty kierunek, i jeżeli
wpływy obce, z zewnątrz pochodzące, nie zdołają go tego kierunku swoistego
pozbawić. Niekiedy jednak wpływy obce nie tylko tłumią rozpoczęty zaledwie po-
chód filozofii narodowej, lecz wprost nie pozwalają mu nawet powstać, pierwszych
postawić kroków.Wtedy obce te wpływy, zamiast pobudzać i ożywiać własną myśl
filozoficzną narodu, pochłaniają ją i zupełnie od siebie uzależniają. Miejsce do-
broczynnego oddziaływania myśli obcej na własną zajmuje wtedy inwazja myśli
obcej, nie dopuszczając rozwoju filozofii rodzimej”30. Słowa Twardowskiego są
ważne z kilku powodów. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej dostrzega ważność
oraz potrzebę rozwijania rodzimej filozofii, a także zwraca uwagę na konieczność
poznawania obcej myśli. Pomiędzy tymi dwoma tendencjami dostrzega swoisty
stan nierównowagi. Po pierwsze podkreśla, że twórcze rozwijanie rodzimej reflek-
sji jest uzależnione od stopnia rozwoju i mocy, której, jak zauważył Twardowski,
ona nie posiada. Po drugie, niepodobna wyeliminować wpływów filozofii obcej.
Zatem można i trzeba poddać rzeczowej analizie i krytyce te myśli, idee, poję-
cia, które w istotny sposób mogą zagrażać zarówno polskiej filozofii narodowej,
jak i polskiej tożsamości. W związku z tym istotne znaczenie ma równoważenie
wpływów filozofii obcych. Dopiero w takich warunkach mogą one w sposób do-
broczynny wpływać na stan i kondycję filozofii rodzimej. A ponieważ takich wa-
runków polska filozofia nie osiągnęła, dlatego „Nie można się dziwić, że dotąd nie
rozwinęła lub prawie nie rozwinęła się narodowa filozofia polska, jeżeli się zważy,
że nasza praca filozoficzna dotąd bądź w całych okresach swoich bądź w umysłach
poszczególnych jej przedstawicieli pozostawała pod wyłącznym i jednostronnym
wpływem tej lub owej filozofii obcej, angielskiej, albo francuskiej, albo niemieckiej.
Każdy bowiem taki wpływ przemożny, działając sam i niczym nie umiarkowany,
z łatwością pokona i wchłonie w siebie zawiązki rodzimego kierunku filozoficz-
nego”31. Podobny wniosek został sformułowany przez Garfein-Garskiego, który
w wypowiedzi z 1910 roku zauważa, że „(...) filozofii narodowej, niestety prawie
nie mamy. Czy nie odczuwamy jej potrzeby? Różne zjawiska na horyzoncie polskiej

29 Cz. Głombik, Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej
„filozofii narodowej”, wyd. cyt., s. 10.
30 K. Twardowski, Jeszcze słówko o polskiej filozofii narodowej, [w:] „Ruch Filozoficzny”, R. 1,
nr 6, Lwów 1911, s. 113–114.
31 Tamże, s. 114.
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myśli filozoficznej wskazują raczej, że domaga się coraz żywiej głosu dawno uta-
jone pragnienie. Pragnienia nasze jednak, jeśli są, potrzebują pomocy i poparcia.
Zajmujemy się intensywnie filozofią całego świata, a własna nasza filozofia leży
prawie ugorem. Jedną z poważnych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak źródeł
do naszej filozofii. Jesteśmy, jak bogacze, którzy zatracili klucz do skarbca swego.
Posiadając wielkie tradycje filozoficzne, nie mamy do nich niemal dostępu”32.
Także Struve i Wąsik zwracają uwagę na dysproporcję, jaka zachodzi pomię-

dzy pielęgnowaniem i popularyzowaniem myśli obcej oraz zbyt małym zaintere-
sowaniu historią filozofii polskiej. Świadomość owej dysproporcji skłoniła Wąsika
do sformułowania zadań stojących przed historykiem filozofii. Zalicza do nich po-
dejmowanie badań historyczno-filozoficznych czy to w odniesieniu do określonych
problemów filozoficznych, czy też przedstawicieli rodzimej myśli filozoficznej. Za-
chęca współczesnego historiografa do podjęcia wysiłków zmierzających do szcze-
gółowego opracowania historii filozofii w Polsce, podjęcia próby przedstawienia
historii filozofii polskiej oraz kontynuowanie badań nad historią polskiej filozofii
narodowej33.

Summary

The nineteenth century brought, among others, tragic experiences in the
life of the Polish nation, which were a consequence of the loss of an inde-
pendent state. But it also revealed maximalism in philosophical aspirations,
expressed by a belief that there is a close connection between philosophy and
the life of the nation. No doubt these experiences and aspirations contributed
to the creation of the “Polish national philosophy” – the philosophy of roman-
ticism. Disputes about its essence revived in the early twentieth century. It
seems that the issues raised at that time now require rethinking. Yet, these
days – in the times of modern changes related to the processes of globaliza-
tion, commercialization and dissemination of the model of a society that is
multicultural, individualistic and consumptionist – has not the issue of the
“Polish national philosophy” become outdated? The purpose of this paper is
to formulate a few remarks on the “national philosophy”. It aims to do so by
referring to significant opinions of a few outstanding representatives of Polish
philosophy, whose ideas were instrumental in creating and shaping the Polish
philosophical thought.

32 S. Garfein-Garski, Zagadnienie polskiej filozofii narodowej, [w:] Polska filozofia narodowa,
wyd. cyt., s. 28–29.
33 Por. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, Scholastyka, Renesans, Oświecenie, wyd. cyt.,
s. 14.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
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ANDRZEJ KARALUS
(Gdańsk)

ZAGADNIENIE IDEOLOGII WE WCZESNYCH PISMACH
JÜRGENA HABERMASA

Myśl Habermasa uchodzi dość powszechnie w opinii licznych komentatorów
i interpretatorów za przedstawiciela drugiego pokolenia teorii krytycznej szkoły
frankfurckiej. W przeciwieństwie do przedstawicieli frankfurckiego Instytutu Ba-
dań Społecznych z lat przedwojennych (chodzi przede wszystkim o Maxa Horkhe-
imera, Theodora Wiesengrunda Adorno, Herberta Marcuse oraz Waltera Benja-
mina), Habermas starał się w swoich najważniejszych tekstach stworzyć podstawy
ogólnej filozofii społecznej, której przyświecał jeden naczelny cel1, mianowicie wy-
kazanie, że oświeceniowe ideały rozumu i emancypacji są nadal aktualne. Jego
teorię uważa się za najbardziej wpływową i najlepiej dopracowaną kontynuację
teorii krytycznej. Opierając się na pismach starszego pokolenia szkoły frankfurc-
kiej, Hegla, Webera, Marksa oraz Freuda, posiłkując teorią aktów językowych
rozwijaną przez Austina, Toulmina i Searle’a oraz angażując w serie polemik
z pragmatyzmem, neopozytywizmem, funkcjonalizmem, hermeneutyką, postmo-
dernizmem i poststrukturalizmem, Habermas starał się przedstawić w szeregu pu-
blikacji spójną i normatywnie ugruntowaną diagnozę bolączek społecznych i poli-
tycznych ery późnokapitalistycznej oraz starał się dowodzić, że istnieje procedura,
która pozwala przeniknąć sferę ideologicznych przedstawień i mistyfikacji (w no-

1 Jest to oczywiście interpretacja imputowana Habermasowi przez autora artykułu. Kwestią
osobną jest, czy w wielowątkowej i zróżnicowanej spuściźnie Habermasa da się rzeczywiście
w sposób bezdyskusyjny zidentyfikować charakterystyczny motyw przewodni, porządkujący tok
jego wywodu i uszeregowujący niewątpliwą ewolucję w poglądach Habermasa podług jednej
naczelnej idei. Krótki przegląd najważniejszych wykładni dorobku Jürgena Habermasa posłu-
gujących się różnymi kluczami interpretacyjnymi można znaleźć w: A. Kaniowski, Filozofia
społeczna Jürgena Habermasa, Kolegium Otryckie, Warszawa 1990, s. 8–10.
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menklaturze Habermasa prowadzących do „systematycznie zakłóconej komunika-
cji” (systematisch verzerrter Komunikation), że istnieje narzędzie, które posiada
potencjał wyzwolicielski. Narzędziem tym był, początkowo, sam rozum posia-
dający szczególny i n t e r e s emancypa cy jny2, który następnie w kolejnych
artykułach i książkach wyewoluował do postaci un iwe r s a l n e j p r a gma tyk i
k omun i ka cy jn e j3, zajmującej się ustaleniem warunków możliwości osiągnięcia
porozumienia, aby w wolnej od przemocy i przymusu komunikacji autonomicznych
jednostek osiągnąć racjonalny konsensus, w którym jedyną kartą przetargową jest
siła lepszego argumentu. Rekonstrukcję uniwersalnej pragmatyki wieńczy hipote-
tyczny model „idealnej sytuacji komunikacyjnej”, która jest momentem kształ-
towania woli powszechnej w sposób wykluczający odtworzenie relacji dominacji,
panowania i przemocy.
Szczegółowe przedstawienie teorii społecznej Habermasa można znaleźć

w szeregu publikacji książkowych oraz licznych artykułach. Niniejszy tekst nie
ma na celu kolejnej egzegezy Habermasowskiej reinterpretacji teorii krytycznej
in toto. Stawia sobie cel skromniejszy. Jest nim rekonstrukcja koncepcji ideologii,
którą Habermas w ogólnym zarysie wypracował był już na wczesnym etapie twór-
czości. Jeśliby przyjąć, że w każdym projekcie krytyki ideologii wyróżnić zawsze
można trzy ogólne etapy: diagnoza – analiza przyczyn zaistnienia niepożądanego
stanu rzeczy – ustalenie projektu zmian4, to punktem wyjścia dla dalszych ana-
liz musi być uprzednie zdefiniowana natura ideologicznego zniekształcenia (etap
„diagnozy”). Zanim jednak wyłuszczona zostanie dokładnie natura owego ideolo-
gicznego zniekształcenia, kilka słów komentarza i precyzacji pojęciowych należy
poświęcić samej koncepcji „krytyki ideologii”.
Termin Ideologiekritik obejmuje refleksję teoretyczną, która pyta o racjonal-

ność istniejącego społeczeństwa jako całości bądź też niektórych jego aspektów
oraz stawia sobie za cel polemikę z dominującą ideologią czy też ideologiami jako
– skrótowo na razie rzecz ujmując – systemami przekonań, które w przebraniu
uniwersalistycznej retoryki racjonalizują i legitymizują panowanie jednej grupy
nad drugą. Ideologiekritik nie ma na celu „moralizatorstwa” (w sensie dawania
upustu moralnemu oburzeniu, które może być traktowane jako wyraz pięknodu-
chostwa), lecz diagnozę zastanej sytuacji w oparciu o wywodzące się z filozofii
Hegla przekonanie, iż możliwość pełnej samorealizacji jednostki w ramach danego

2 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt
am Main 1973.
3 Tenże, What is universal pragmatics? w: Communication and the evolution of society, Be-
acon Press, Boston 1979.
4 T. Wesche, Reflexion, Therapie, Darstellung. Formen der Kritik, w: Was ist Kritik?, pod
red. Rahel Jaeggi, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009, s. 200–203.
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bytu społecznego wymaga uprzedniego ukonstytuowania się prawdziwie rozumnej
wspólnoty, czyli, inaczej mówiąc, perspektywa samorealizacji jednostki jest moż-
liwa tylko o tyle, o ile nie kłóci się to z możliwością samorealizacji innych5. Prze-
konanie to leży u podstaw ideału społeczeństwa modernistycznej krytyki ideologii
(od Marksa i Lukácsa po Habermasa). Na drodze do urzeczywistnienia tego ideału
stoi nie tylko zastany ład prawny i konkretne realności instytucjonalne (w sferze
ekonomicznej, społeczno-politycznej i kulturowej), lecz bariera przede wszystkim
świadomościowa – ideologia. Zadanie projektu określanego mianem krytyki ide-
ologii polegać ma przede wszystkim na rekonstrukcji e p i s t emo l o g i c zny ch
p r z e s ł a n ek oraz s po ł e c zny ch i po l i t y c zny ch uwa runkowań, które
prowadzą do wyłonienia się „świadomości fałszywej”. Czym zatem jest ‘ideolo-
gia’? W podstawowym znaczeniu ideologia to system przekonań, który jest z pew-
nych względów uznany za fałszywy. Obraz ten komplikuje fakt, iż ideologia nie
jest fałszywa w sensie semantycznym: fałszywość danego systemu przekonań nie
wynika z faktu n i e ad ekwa tneg o odn i e s i e n i a p r z edm io t owego, lecz
bierze się stąd, iż świadomość ideologiczna nie rozpoznaje s t r uk tu r a l ny ch
(kon t ek s t owych) uwa runkowań wła sn e j g en e zy. Pytanie o źródło
przekonań ideologicznych jest o tyle istotne, o ile będąc zbiorem sądów na temat
rzeczywistości, pełni zarazem określoną społeczno-polityczną funk c j ę, która po-
lega na „wytwarzaniu solidarności grupowej i czynieniu członków grupy zdolnymi
do zbiorowej akcji przez wyposażenie ich w jednolite definicje sytuacji i świado-
mość celów, do jakich jako członkowie grupy powinni zmierzać”6. Filozofia kry-
tyczna demaskuje ideologię rekonstruując przyczyny jej zaistnienia: za ideologią
jako systemem przekonań kryją się określone i n t e r e s y. I d e o l o g i a to inaczej
rzecz ujmując medium uwieczniające zniewolenie jednostki, powodujące trwałe
skrzywienie perspektywy poznawczej, co w rezultacie uniemożliwia zrozumienie
mechanizmów prowadzących do wyzysku, politycznej represji i społecznego upo-
śledzenia, a w ostateczności – do materialnej, duchowej i egzystencjalnej degra-
dacji. Ideologia racjonalizuje ucisk społeczny i polityczny, jest „listkiem figowym”
opresyjnego ustroju, apologią instytucji społecznych, które należy odrzucić bądź
zreformować. Teoria ideologii w swojej części destrukcyjnej obnaża nieracjonalność
urządzeń społecznych i ujawnia warunki możliwości zaistnienia fałszywej świado-
mości, w swojej części konstruktywnej natomiast mniej lub bardziej precyzyjnie
określa jak przemodelować istniejące praktyki i instytucje społeczne oraz jak zre-
definiować sferę symboliczną, żeby pozwalała na artykulację dążeń oraz aspiracji

5 Podaję za: A. Honneth, Pathologies of Reason. On the Legacy of Critical Theory, Columbia
University Press, New York 2009, s. 25–26.
6 Cytat za: J. Szacki, Ideologia, w: tenże, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia,
PWN, Warszawa 1991, s. 223.
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marginalizowanych i zdominowanych klas czy grup społecznych. Należy zwrócić
przy tym uwagę, że teoria krytyczna stawia sobie głównie cele poznawczo-teore-
tyczne, a dopiero w dalszej kolejności postrzega się jako potencjalne narzędzie
politycznej mobilizacji aktorów społecznych7.
Początkowo „starsze” pokolenie szkoły frankfurckiej pojęciem ideologii de-

notowało proces odrywania się czy też uniezależnienia subsystemu techniki oraz
materialnej praktyki podstawowej od s t r e f y c e l ów sub s t anc j a l ny ch, ucie-
leśnianych w rozumie. Teoria krytyczna dążyła do oparcia stosunków społecznych
na wywodzących się z oświecenia ideałach wolności, autonomii oraz sprawiedliwo-
ści społecznej. Do realizacji tego zadania zaprzęgłaby nauki szczegółowe, stanowić
jednak miała względem nich nadrzędną interpretacyjną ramę, odnosząc ich do-
robek do po Lukácsowsku pojętej całości. Dzięki temu stapiałyby się w twórczej
syntezie różne aspekty rzeczywistości; z obiektywnie istniejących tendencji ekstra-
polowano by pewien normatywny ideał, nakierowany na zniesienie zniewalających
jednostkę kontekstów instytucjonalnych.
Horkheimer i Adorno w latach II wojny światowej i tuż po niej odeszli

stopniowo od marksowskiego projektu immanentnej krytyki kapitalizmu i prze-
formułowali własne idee. Koncepcja Ideologiekritik ustąpiła archeologii ludzkiej
podmiotowości inspirowanej Nietzscheańską genealogią oraz historiozoficznemu
i kulturowemu pesymizmowi. Najpełniej ów zwrot w myśleniu głównych przed-
stawicieli teorii krytycznej dokumentuje Dialektyka oświecenia. Miejsce analiz
ideologicznych zafałszowań oraz krytycznej debaty nad uzdrowieniem patologii
społeczeństwa industrialnego zajęła krytyka rozumu jako takiego. Jak pisze Al-
brecht Wellmer,

Horkheimer i Adorno odrywają krytykę racjonalności wymiennej od jej podstawo-
wej wykładni w kategoriach ekonomii politycznej [...] i przekładają ją na krytykę
rozumu instrumentalnego: krytyka instrumentalnego rozumu zastępuje krytykę eko-
nomii politycznej, a krytyka ekonomii politycznej staje się krytyką cywilizacji tech-
nicznej8.

Naczelną tezę Dialektyki oświecenia można najkrócej podsumować w ten
sposób: oświecenie („rozumiane najszerzej jako postęp myśli”9), zmierzając do

7 Por.: R. Geuss, The Idea of a Critical Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1981,
s. 26.
8 A. Wellmer, Critical Theory of Society, Seabury Press, New York 1974, s. 130.
9 M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łu-
kasiewicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 15. Wyczerpującą definicję po-
daje S. Czerniak: „Pojęcie to [dialektyki oświecenia – AK] odnosi się do cywilizacyjnego nośnika
przeobrażeń racjonalności oraz do uchwytnego w refleksji nad istotnymi cechami ewolucji cy-
wilizacji Zachodu wektora przemian ratio”, w: S. Czerniak, Między socjologią wiedzy a teologią
negatywną, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 83.
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podporządkowania sił przyrody oraz wyswobodzenia ludzi z władzy mitu, prze-
kształciło się mocą własnej logiki w destrukcyjne narzędzie opresji i zniewole-
nia. Traktowanie natury jako terenu niczym nie ograniczonej ekspansji racjo-
nalności instrumentalno-manipulacyjnej, uzurpowanie sobie prawa do zachłan-
nej eksploatacji zasobów przyrody oraz eliminowanie tradycyjnych systemów
światopoglądowych w imię rzekomej wyższości myślenia racjonalnego (matema-
tyczno-analitycznego), ma swoje antecedencje w micie. Oświecenie miało wy-
zwolić człowieka z władzy przesądów i infantylnego lęku przed siłami natury.
Dialektyka oświecenia opisuje jednak proces odwrotny: jest to proces utajo-
nej transmisji lęku, którego ślady Horkheimer i Adorn odnajdują w licznych
mutacyjnych postaciach na kolejnych szczeblach rozwoju cywilizacji. Mityczny
lęk został przekierowany na zawłaszczenie przyrody i manifestuje się w chęci
podporządkowania sobie Innego (przyrody bądź ludzi). Instrumentalna domi-
nacja nad przyrodą oraz tendencja do podporządkowania sobie innych wy-
kształca mechanizmy wewnętrznej kontroli, dyscypliny oraz autocenzury, deza-
wuującej i zwalczającej biologiczną naturę afektywno-popędową, w wyniku czego
powstaje człowiek nowoczesny (antycypuje go analizowana na kartach Dialek-
tyki oświecenia postać Odyseusza). Jeśli można mówić o ideologii w kontek-
ście późnego dorobku Horkheimera i Adorno to polegałoby ono na (posiada-
jącym swoje korzenie w micie) wpisaniu p r o c e s u de f o rmac j i w na tu r ę
s amego r o zumu : „Panowanie występuje wobec jednostki jako to, co ogólne,
jako urzeczywistniony rozum”10. Ideologiczne zniekształcenie rzeczywistości ma-
nifestuje się jako negatywne dopełnienie ratio zachodniej cywilizacji. Rozum-
ność jest zatem u swych korzeni m i ty c zna; obecność mitycznego „cienia ro-
zumu” manifestuje się w najbardziej wydawałoby się skrajnych postaciach ra-
cjonalności cechującej zachodnią cywilizację: nauce, technice i technologii, ide-
ale wewnętrznej samokontroli i autodyscypliny, woli władzy zamaskowanej jako
wola wiedzy.
Koncepcja utożsamiający panowanie z rozumem samym prowadziła na ma-

nowce. Przede wszystkim po zastąpieniu Ideologiekritik przez zagadnienie instru-
mentalnego rozumu wysoce problematyczna staje się kwestia ewentualnej emancy-
pacji; w przeciwieństwie do Marksa frankfurtczycy nie widzieli możliwości eman-
cypacji w procesie samoutwierdzania się gatunku ludzkiego poprzez pracę. Jak
pisze Andrzej Szahaj,

[u]znanie nieodwracalności zachodniej cywilizacji pozbawiło teorię krytyczną wszel-
kiej nadziei, tym bardziej, że rozwój techniki, aparatu przemysłowego oraz kultury

10 M. Horkheimer i T. W. Adorno, Dialektyka..., wyd. cyt., s. 38.
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masowej doprowadził do powstania wszechogarniającego systemu, w ramach któ-
rego również ludzka świadomość uległa bezpowrotnie zniewoleniu. W ten sposób
możliwość zmiany społecznej została wykluczona: alternatywna myśl w ogóle nie
może powstać [...] bądź tez jest błyskawicznie absorbowana przez system11.

Przyjęcie tezy o nieuchronnej deprawacji rozumu prowadzi do wniosku, iż
„wyzwolenie człowieka z pęt instrumentalnego rozumu wymagałoby zerwania cią-
głości dziejów, co wikła [...] [teorię krytyczną] w beznadziejny pesymizm”12. Je-
dynym wyjściem pozostaje diametralna i apokaliptyczna w skutkach przemiana
cywilizacyjna. Wysiłki Habermasa można interpretować jako zamiar takiego zre-
konceptualizowania dziedzictwa frankfurtczyków, aby ominąć pułapki historiozo-
ficznego pesymizmu cechującego zainspirowaną Schopenhauerem filozofię późnego
Horkheimera, aporie dialektyki negatywnej Adorno czy radykalny ton Człowieka
jednowymiarowego Herberta Marcusego. Habermas zamierzał rozumowi na po-
wrót przywrócić jego zapomniany, emancypacyjny potencjał. W tym celu musiał
również postawić nową diagnozę ideologii i przeciwstawić ją tej zarysowanej na
kartach Dialektyki oświecenia.
Kluczowe dla zrozumienia Habermasowskiej wykładni pojęcia „ideologia” jest

zainspirowane jenajskimi wykładami Hegla założenie o dwuaspektowości życia
społecznego. Hegel rozróżnił w swoich wczesnych pismach trzy dialektyczne wzory
relacji – symboliczne przedstawienie, proces pracy i opartą na wzajemności inte-
rakcję – wywodzące się z podstawowych podówczas dla Hegla kategorii: języka,
narzędzia (pracy) i rodziny (interakcji); „te trzy dialektyczne wzory egzystującej
świadomości razem wzięte pozwalają rozeznać się w strukturze ducha”13. J ę z yk
jest pierwotnym medium ducha, nie istnieje ani na zewnątrz podmiotu, ani we-
wnątrz niego, jest „logosem świata”14. Używanie języka polega na posługiwaniu
się symbolami, jest sposobem zapośredniczania rzeczywistości. Język zapocząt-
kowuje również procesy podmiototwórcze, kształtując pamięć jednostki (symbol,
jako znakowe przedstawienie – czy też ślad – minionej obecności, może w każ-
dej chwili ową przeszłość przywołać; pamięć zatem jest siedliskiem symboli jako
przedstawień rzeczywistości zmediatyzowanych w czasie). P r a c a z kolei jest od-
suwaniem w czasie gratyfikacji popędowej, pozwalając na akumulację ludzkich
doświadczeń i w rezultacie na podporządkowanie rzeczywistości celowej manipu-

11 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja, dialog, Kolegium Otryckie, Warszawa 1991, s. 214–215.
12 Tamże, s. 214.
13 J. Habermas, Praca i interakcja. Uwagi o jenajskiej filozofii ducha Hegla, w: tenże, Teoria
i praktyka, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1983, s. 201.
14 Tamże, s. 212.



ZAGADNIENIE IDEOLOGII WE WCZESNYCH PISMACH JÜRGENA HABERMASA 187

lacji; praca jest „przyporządkowaniem natury wytworzonym przez siebie przed-
miotom”15. Można zatem zaryzykować tezę, że praca konstytuuje podmiot jako
człon znaczącej relacji względem natury. Istnieje też trzeci wymiar dialek-
tyki, która konstytuuje podmiot jako podmio t - d l a - i nny ch. Jest to sfera
e ty c zn e j t o t a l no ś c i, w której jednostka zyskuje indywidualność poprzez
ogólność, czyli wspólnotę ludzi, wchodząc w oparte na wolnym od przemocy dia-
logu kontakty z innymi jednostkami16. Za idealny model tak pojętego stosunku
etycznego może uchodzić zdaniem Hegla miłość, dzięki której jednostka rozpo-
znaje się w innym. Do ukonstytuowania się Ja jako członka danej wspólnoty może
dojść tylko na drodze stosunku etycznego, końcowego stadium walki o uznanie.
Możliwość etycznego i wolnego od przymusu dialogu jest dla Hegla afirmacją
podmiotowej wolności samowiedzy kształtowanej intersubiektywnie. Naruszenie
struktury dialogu owocuje reifikacją procesu komunikacji, czyli uprzedmiotowie-
niem rozmówców i uniezależnieniem aktu porozumienia od woli i wiedzy zaangażo-
wanych w nim podmiotów. Symbole przestają w sytuacji komunikacji wypaczonej
spełniać swoją funkcję nazywania i przywoływania treści doświadczenia, w pro-
cesie pracy natomiast dochodzi do podporządkowania jednostek przyczynowości
natury, czyli reżimowi alienacji; wytwory ludzkiej działalności zaczynają w takiej
sytuacji panować nad człowiekiem.
Owe trzy momenty składają się na modus ludzkiego bycia-w-świecie. Opiera-

jąc się na przytoczonej powyżej analizie wczesnych wykładów Hegla, Habermas
rozwija własną teorię, której rdzeń17 tworzy przekonanie, że istnieją dwa funda-
mentalne wymiary życia społecznego: p r a c a i i n t e r a k c j a.

Przez pracę albo d z i a ł a n i e c e l ow o - r a c j o n a l n e – pisze Habermas – rozu-
miem albo instrumentalne działanie, bądź racjonalny wybór, bądź połączenie jed-
nego i drugiego. Działanie instrumentalne kieruje się r e g u ł am i t e c h n i c z n ym i,
opartymi na empirycznej wiedzy. Reguły te implikują każdorazowo uwarunkowane
prognozy obserwowalnych wydarzeń natury fizycznej bądź społecznej; [...] Racjo-
nalny wybór kieruje się s t r a t e g i am i opartymi na wiedzy analitycznej [...] Przez

15 Tamże, s. 213.
16 Por.: „[...] Ja jako samowiedza może być pojęte tylko, jeśli jest duchem, tj. jeżeli przechodzi
od subiektywności do obiektywności tego, co ogólne, świadome swej nietożsamości podmioty
zjednoczone są na gruncie wzajemności. [...] Indywidualizację można pojąć tylko jako proces
socjalizacji. Socjalizację z kolei należy rozumieć nie jako uspołecznienie danego indywiduum –
to raczej dopiero w toku socjalizacji powstaje istota zindywidualizowana”, w: tamże, s. 205.
17 Wielu komentatorów Habermasa podkreślało ewolucję w jego poglądach, w których stop-
niowo odchodzi on od filozofii świadomości (skoncentrowanej na podmiocie) do filozofii języka
i dyskursu. Nie zmienia to faktu, że rozróżnienie między pracą i interakcją pozostało dla Ha-
bermasa kluczowe, choć w latach osiemdziesiątych zostało zastąpione przez pojęcia z zakresu
komunikacji społecznej.
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d z i a ł a n i e k omun i k a c y j n e rozumiem zapośredniczone przez symbole oddzia-
ływanie ludzi na siebie. Przebiega ono zgodnie z ob ow i ą z u j ą c ym i n o rmam i,
które określają wzajemne oczekiwania zachowań oraz muszą być rozumiane przez
przynajmniej dwa podmioty działające [...] Ich sens obiektywizuje się w potocznej
komunikacji językowej18.

Sfera intersubiektywnej komunikacji i pracy przenikają się wzajemnie, ale się
do siebie nie sprowadzają. To kluczowe założenie Habermasowskiej teorii pozwala
przezwyciężyć ograniczenia teorii Marksa. Zdaniem autora Teorii działania komu-
nikacyjnego Marks słusznie zauważył, że podmiot nie utwierdza się we własnym
jestestwie mocą czystej autorefleksji, lecz dokonuje tego poprzez pracę, która jest
dialektycznym ruchem uprzedmiotowienia i odprzedmiotowienia własnej istoty
w zmaganiach z przyrodą. Marks jednak próbując nadać „materialny substrat”
własnej reinterpretacji Fenomenologii ducha Hegla również działanie komunika-
cyjne oraz refleksję teoretyczną utożsamił z twórczą syntezą poprzez pracę. W ten
sposób połączył w jedno samoutwierdzanie się gatunku ludzkiego względem przy-
rody, doskonalenie technicznych możliwości produkcyjnych, z problemami filozofii
politycznej, przede wszystkim z kwestią równości i sprawiedliwości społecznej, le-
gitymizacji panowania, zagadnieniami emancypacji i politycznej hegemonii itd.
Redukowanie zagadnień społeczno-politycznych do zjawisk związanych z pracą
jest jednakowoż zdaniem Habermasa błędne w społeczeństwie rozdartym kla-
sowo, gdyż postęp naukowo-techniczny prowadzący do wyzwolenia się od zależno-
ści naturalnych znacznie wyprzedził rozwój społeczny oraz skorelowaną z nim
refleksję polityczną. Społeczeństwo nadal zmaga się z i n s t y tu c j o na l nym
na c i s k i em pr z e s t a r z a ł y ch f o rm panowan i a19. Należy zatem zrewido-
wać teorię Marksa. Społeczeństwo reprodukuje się nie tylko w wymiarze mate-
rialno-produkcyjnym, w którym reguły działania określone są w trybie celowo-ra-
cjonalnym, lecz również w wymiarze instytucjonalno-normatywnym, w którym lu-
dzie kierują się interesem komunikacyjnym Należałoby zatem zastąpić dialektykę
dotyczącą przemian gospodarczo-społecznych (przecenienie tego aspektu otwo-
rzyło drogę mechanicystycznym dezinterpretacjom spuścizny Marksa) dialektyką

18 J. Habermas, Nauka i technika jako „ideologia”, w: Czy kryzys socjologii?, pod red. Jerzego
Szackiego, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 354–355.
19 W odróżnieniu od Horkheimera i Adorno, Habermas wyraźnie rozróżnia dwa momenty ra-
cjonalizacji (techniczno-technologiczną oraz komunikacyjną), pokrywające się z zarysowaną po-
wyżej dwuwymiarowością czy też dwuaspektowością życia społecznego. Tym samym Haber-
mas jest w stanie uniknąć krytycznego radykalizmu starszego pokolenia szkoły frankfurckiej,
gdyż postrzega dysfunkcjonalność racjonalności cywilizacji Zachodu jako wynik przerostu jed-
nej jej postaci, racjonalizacji techniczno-technologicznej, nad etyczno-społeczną. Zadaniem kry-
tyki społecznej staje się zatem wydobycie emancypacyjnego potencjału z komunikacyjnego typu
racjonalizacji.
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etyczności20, w której stosunek wza j emnego uznawan i a s i ę podmiotów nie
napotyka ideologicznych barier21 tłumiących swobodną intersubiektywność. Miej-
sce syntezy przez pracę zajmuje refleksja: „drogę rozwoju społecznego kształcenia
znaczą [...] nie wynalazki technologiczne, ale stopnie refleksji [...]. A zatem celem
tego ruchu [ruchu dialektycznego – AK] będzie z założenia organizacja społeczeń-
stwa na wyłącznej podstawie dyskusji wolnej od panowania”22.
Habermas żywi przekonanie, iż społeczne warunki życia ludzi należy pod-

dać racjonalnej kontroli, na powrót połączyć je ze świadomością i wolą jedno-
stek. Droga do takiego stanu rzeczy jego zdaniem prowadzi przez usprawnienie
mechanizmów demokracji, wzmocnienie istniejących instytucji społecznych przez
poddanie ich wolnej od przemocy dyskusji. Tylko po ustanowieniu (instytucjonal-
nych) warunków możliwości zaistnienia takiej dyskusji może dojść do publicznej
debaty, w toku której ustalone zostają intersubiektywne „roszczenia do ważno-
ści” powszechnie obowiązujących wartości i celów, w skrócie: może być uprawiana
prawdziwie demokratyczna polityka. Habermas w pierwszym okresie swojej twór-
czości upatrywał szansę na wyeliminowanie ideologicznych deformacji nawiązując
do ideału osiemnastowiecznej oświeconej liberalnej opinii publicznej, która czynnie
angażowała się w krytykę panujących instytucji polityczno-społecznych, domaga-
jąc się jawności i przejrzystości działań elit rządzących23.
Zagadnieniu narodzin tej sfery oraz jej degeneracji poświęcona była pierw-

sza obszerna praca Habermasa, zatytułowana Strukturalne przeobrażenia sfery
publicznej. W książce tej Habermas stawia tezę, iż w epoce rewolucji mieszczań-
skich XVII i XVIII wieku narodziła się pierwsza od czasów helleńskich sfera pu-
bliczna, którą należałoby rozumieć jako nowy wzorzec relacji między sferą pry-

20 W Idei teorii poznania jako teorii społeczeństwa możemy przeczytać: „Marks traktuje dia-
lektykę etyczności, realizującą się na bazie społecznej pracy, jako zasadę ruchu określonego kon-
fliktu określonych stron. Przedmiotem konfliktu jest zawsze organizacja przywłaszczania wytwo-
rów społecznej pracy; pozycja, jaką strony zajmują w procesie produkcji, definiuje je jako klasy.
Dialektyka etyczności jako ruchu klasowego antagonizmu związana jest z rozwojem systemu spo-
łecznej pracy. [...] Względne zerwanie stosunku etycznego wyraża się zatem w różnicy między
faktycznym stopniem instytucjonalnie wymaganego ucisku a stopniem ucisku koniecznego na
danym szczeblu rozwoju sił wytwórczych. Różnica ta stanowi miarę obiektywnie zbędnego pa-
nowania. Ci, którzy panowanie to ustanawiają i bronią jego pozycji, uruchamiają przyczynowość
losu, rozszczepiają rzeczywistość na klasy, tłumią uzasadnione interesy, wywołują reakcję uci-
skanego życia, wreszcie im właśnie rewolucja wymierza sprawiedliwość”, w: J. Habermas, Idea
teorii poznania jako teorii społeczeństwa, w: Drogi współczesnej filozofii, pod red. M. Siemka,
Czytelnik, Warszawa 1978, s. 188–189.
21 Jedną z takich barier jest m.in. analizowany przez Marksa obiektywny pozór instytucji wolnej
umowy o pracę, która ustanawia spaczoną (zrodzoną w warunkach społecznie reprodukowanej
nierówności) płaszczyznę komunikacji między posiadaczami środków produkcji a robotnikami.
22 J. Habermas, Idea..., wyd. cyt., s. 185–186.
23 Habermasowi chodzi przede wszystkim o koła opiniotwórcze, aktywne zwłaszcza we Francji
oraz Anglii, domagające się jawności życia publicznego i występujące przeciwko rządom absolu-
tystycznym oraz autorytaryzmowi.
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watną a życiem politycznym. Pierwotnie ograniczony do dworu obszar publiczny
został w kołach mieszczańskich uformowany jako przestrzeń literackiej dyskusji
(salon), zakotwiczony w sferze intymno-rodzinnej (przestrzeń prywatna nie pod-
legała feudalnej władzy politycznej; można ją traktować jako jedno z najważniej-
szych źródeł nowoczesnej podmiotowości) i opierający się o doświadczenia wywie-
dzione z działalności rynkowej, gdzie ideał równości i sprawiedliwości oparty na
indywidualnych zasługach zastąpił relacje oparte na przemocy. Sfera mieszczań-
skiej opinii publicznej posiada zatem, jaki pisze Kaniowski w swym opracowa-
niu, zasadniczo

prywatny charakter oraz krytyczno-kontrolne nastawienie wobec władzy. W efek-
cie realizującego się w obrębie tej sfery procesu autorefleksji ‘opinia publiczna’ wy-
kształci określone autowyobrażenie, które podniesione zostanie następnie do zasady
życia publicznego. Istotnym momentem w tym procesie jest skonstruowanie w od-
niesieniu do życia społecznego ścisłego pojęcia prawa jako ‘ogólnej i powszechnej
normy’ [...] Powszechność i ogólność utożsamiane są z racjonalnością, w której to,
co słuszne (z racji pewnej konieczności), zbiega się z tym, co sprawiedliwe (w sensie
etycznym)24.

Arbitralna voluntas feudalnego dworu została wraz z narodzinami nowożytnej
sfery publicznej przekształcona w mieszczańskie ratio. Normatywny ideał opinii
publicznej sformułował w abstrakcyjnym języku filozofii Kant, który uznał za kwe-
stionował porządek polityczno-prawny oparty na autorytecie. Argumentował, że
należy go zastąpić jedynym porządkiem, który może zostać zaakceptowany przez
ludzi, czyli takim, który jest oparty na rozumie (praktycznym). Rozum z kolei
jest dla niego niezbywalnym atrybutem każdej ludzkiej istoty, stąd do oświeconej
krytyki uprawnieni są nie tylko filozofowie, zasiadający w akademii reprezentanci
„fakultetów niższych”, zdolni do poznania czysto rozumowego, lecz również sze-
roka publiczność, rozumiana jako grono osób „aspirujących do dojrzałości, którzy
są zdolni i gotowi uczestniczyć w dziele oświecenia”25, do porozumienia się w kwe-
stiach dotyczących „bytu pospólnego”26. Jedynym probierzem prawdy w znacze-
niu pragmatycznym jest możliwość zaakceptowania dowolnych przekonań w sferze
moralno-prawnej jako obowiązujących dla każdego (Kant zastrzegł, że taką oświe-
coną wspólnotę obywatelska opartą o zasadę jawności mogą tworzyć wyłącznie

24 A. M. Kaniowski, W poszukiwaniu..., wyd. cyt., s. 42.
25 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 221. Jak
pisze Habermas, dla Kanta „sfera publiczna urzeczywistnia się nie tylko w republice uczonych,
także w czynieniu publicznego użytku z rozumu przez wszystkich, którzy to potrafią”, tamże.
26 Tamże, s. 224.
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obywatele wykształceni, rozporządzający własnością prywatną). Wykształcona
opinia publiczna pełniła rolę pośrednika między s f e r ą p r ywa tną (sfera in-
tymno-rodzinna oraz sfera czysto komercyjna: obrotu towarów oraz społecznie
zorganizowanej pracy) wolnych i wykształconych jednostek oraz pań s twem,
łącząc bourgeois i abstrakcyjnego homme w nową figurę zabiegającego o jawność
życia publicznego citoyen.
Habermas dowodzi, że pierwotna funkcja sfery publicznej, jaką była mediacja

między prywatnym światem życia a państwem, objawiająca się rozkwitem prasy
lokalnej, powstawaniem sieci klubów politycznych, kawiarni, towarzystw czytelni-
czych itd., uległa zniesieniu wraz z pogłębieniem się zjawisk charakterystycznych
dla kapitalizmu i wraz z powstaniem tzw. państwa opiekuńczego. Sfera publicznej
uległa „strukturalnej przemianie”: miejsce obywatelskiej opinii publicznej, jako
zakorzenionej w obszarze prywatnym sfery uzgadniania działań proponowanych
przez elity rządzące z artykułowanymi w publicznej debacie potrzebami społeczeń-
stwa, zastąpiła „ponownie upolityczniona sfera społeczna”27, w której „upaństwo-
wione obszary społeczeństwa i uspołecznione obszary państwa” rozwijają się bez
świadomościowo-wolicjonalnego zapośredniczenia ze strony podmiotów. Dawna
kultura literacka ustąpiła miejsca skomercjalizowanej kulturze masowej oraz no-
woczesnym mediom stawiającym na spektakularyzację przekazu informacji. Prze-
mianie uległa sfera prywatna: funkcje socjalizujące przejęły w dużej mierze insty-
tucje państwa opiekuńczego, a dawną kulturę dyskusji (jako przestrzeni dialek-
tycznego zapośredniczania się wewnętrznego świata ego ze wspólnotą) zastąpiła
kultura masowa, prywatyzująca sferę doświadczeń jednostki i redukująca przeży-
cie estetyczne do niemediatyzowanego społecznie i niewymagającego umysłowego
wysiłku emocjonalnego przeżycia28.
Ceną dezintegracji pośredniczącej między systemami władzy a praktyką spo-

łecznego świata życia sferą publiczną (opinia publiczna istnieje współcześnie
jako konstrukt ideologiczny, którego funkcja jest maskowanie faktu, iż opinii
publicznej de facto nie ma) jest powstania nowych f o rm id eo l o g i c zn e g o
zn i e k s z t a ł c en i a p r o c e s u komun ika c j i. Habermas porusza to zagadnie-
nie w odniesieniu do problemu tzw. „scjentycyzacji polityki”, czyli prezentowania
kwestii politycznych jako realizowalnych w polu zadań rozwiązywanych „algoryt-

27 Tamże, s. 332.
28 „[...] miejsce nastawionego na publiczne ujawnienie życia wewnętrznego coraz bardziej zaj-
muje urzeczowienie ukierunkowane na intymność. Sfera publiczna wsysa do pewno stopnia pro-
blemy prywatnej egzystencji, pod zwierzchnim nadzorem instancji przekazu publicznego i jeśli
ich nie rozmywa, to przynajmniej upowszechnia. Z drugiej strony takie upublicznienie zwięk-
sza świadomość prywatności, gdyż sfera wytwarzana przez media nabiera wtórnych cech sfery
intymnej”, w: tamże, s. 323–324.
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micznie” przez aparat administracyjno-techniczny (technokratyzm)29. Nawiązuje
tym samym do pola problemowego poruszanego przez starsze pokolenie szkoły
frankfurckiej. Horkheimer i Adorno utożsamili w Dialektyce oświecenia rozum
z procesem opanowywania natury: w wymiarze jednostkowym panowanie realizuje
się poprzez represję pierwotnego impulsu mimetycznego oraz biologicznej natury
afektywno-popędowej, na „zewnątrz” z kolei poprzez oddanie świata pod dyktat
myślenia analityczno-instrumentalnego, czyli ujarzmienia go przez rozum instru-
mentalny (w terminologii Horkheimera), dyskutujący jedynie o wartościach w sen-
sie technicznym, nigdy zaś o celach ostatecznych30. Tym samym Marcuse za zna-
mię współczesnej ideologii jako instrumentalnie zawężonej racjonalności uważał
zespolenie techniki i panowania w polityczne a priori panowania („Nieprzerwana
dynamika postępu technicznego została przesycona treścią polityczną, a Logos
techniki – przekształcony w Logos stałego zniewolenia”31). Szansą na uwolnienie
się od patologicznie „jednowymiarowego” modelu racjonalności Marcuse upatry-
wał w stworzeniu nowego wzorca relacji względem natury; wykształcenie nowego
„spojrzenia” zaowocuje nową perspektywą, możliwością stworzenia nowej techniki
i nowej nauki, rejestrującej zasadniczo inne fakty.
Habermas w przeciwieństwie do Marcusego nie wierzy w szansę wyzwolenia

się od wyalienowanych struktur rozumu technologicznego poprzez zastąpienie in-
strumentalno-manipulacyjnego stosunku do przyrody innym, potencjalnie mniej
opresyjnym. Powołując się na Gehlena uważa, że stworzenie techniki o zasadni-
czo odmiennym kształcie niż obecna nie jest możliwe, gdyż jej rozwój konstytu-
owany jest przez zasadę przenoszenia funkcji organizmu ludzkiego na „płaszczyznę
środków technicznych”32. Problem „scjentycyzacji” czy też „technicyzacji” poli-
tyki jest jednak, podobnie jak dla Marcusego, nową postacią i d e o l o g i i, choć
w innym, nietradycyjnym znaczeniu. Proponuje ująć go przez pryzmat uproszczo-
nego dwuczłonowego modelu społeczeństwa, dzielącego się podług dwóch wyszcze-

29 Racjonalizacja panowania objawia się w „działalności administracyjnej zorganizowanej zgod-
nie z zasadą podziału pracy, uregulowaną wedle kompetencji i kierowaną przez utrwalone w pi-
śmie normy”, w: J. Habermas, Unaukowiona polityka a opinia publiczna, w: tenże, Teoria i prak-
tyka, wyd. cyt., s. 402. W modelu technokratycznym kwestia racjonalnego stanowienia woli
powszechnej znika, ustępując miejsca działaniu strategicznemu w oparciu o wcześniej predefi-
niowane cele.
30 Jak pisze Habermas odnośnie do Dialektyki oświecenia: „Przymus racjonalnego pokonywa-
nia wdzierających się z zewnątrz sił natury narzucił człowiekowi proces kształcenia, który bez
miary potęguje siły wytwórcze służące samozachowaniu, ale pozwala zmarnieć siłom pojednania,
które wybiegają poza gołe samozachowanie. Panowanie nad zobiektywizowaną zewnętrzną i re-
presjonowaną wewnętrzną naturą jest stałym znakiem oświecenia”, w: J. Habermas, Filozoficzny
dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 131.
31 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, przeł. W. Gromczyński, PWN, Warszawa 1991,
s. 201.
32 J. Habermas, Technika i nauka jako „ideologia”, wyd. cyt., s. 349.



ZAGADNIENIE IDEOLOGII WE WCZESNYCH PISMACH JÜRGENA HABERMASA 193

gólnionych typów działania. Po jednej stronie umiejscawia i n s t y tu c j o na l n e
r amy spo ł e c z eń s twa, które „składają się z norm kierujących językowo zapo-
średniczonym wzajemnym oddziaływaniem”33, z drugiej strony natomiast sytuuje
wszelkiego typu pod sy s t emy dz i a ł a n i a c e l owo - r a c j o na l n e g o. Specy-
fiką współczesnego społeczeństwa jest usprawnienie i zinstytucjonalizowanie me-
chanizmów generowania innowacji technologicznych przez wyłączenie ich z ogól-
nych normatywnych ram interpretacyjnych. W przeciwieństwie do wspólnot tra-
dycyjnych, w których zespoły przekonań o proweniencji mitycznej, religijnej lub
metafizycznej sprawowały kontrolę nad podsystemami działań celowo-racjonal-
nych (utrzymywały je „w granicach oddziaływania przekazów kulturowych”34),
w społeczeństwach z kręgu cywilizacji euroamerykańskiej doszło (wraz z rozkwi-
tem kapitalistycznego systemu produkcji35) do rozbudowy i autonomizacji tych
podsystemów. Kapitalizm zapewnił im trwałość wprowadzając i instytucjonalizu-
jąc mechanizm ekonomicznego uprawomocnienia subsystemu techno-nauki (wolny
rynek), mierzonego efektywnością i innowacyjnością. W XX wieku, wraz z poja-
wieniem się interwencjonizmu państwowego oraz rosnącym stopniem wzajemnego
współuzależnienia się nauki i techniki, doszło do przekształcenia układu podsyste-
mów charakterystycznych dla wczesnej fazy kapitalizmu. Rolę regulatora procesów
gospodarczych przejęło państwo (jego działalność sprowadza się w ramach pań-
stwa opiekuńczego do motywowanego bieżącym interesem wyborczym wyrówny-
wania systemowej „dysfunkcjonalności wolnej wymiany”36). Z kolei nauka i tech-
nika, obecnie odpowiedzialne w największym stopniu za stymulowanie wzrostu
gospodarczego, podporządkowały sobie system społecznego świata życia (czy też,
jak mawia Habermas, „skolonizowały go”). W ten sposób rodzi się nowa forma ide-
ologii, zwana przez Habermasa f e t y s z y z a c j ą nauki, i przesuwa się do centrum
społecznego świata życia. „Teraz bowiem podstawą uprawomocnienia staje się
główna siła wytwórcza – kierowany postęp naukowo techniczny”37. Ideologia tech-
nokratyczna pociąga za sobą nie tyle rozkład związku etycznego (jak miało miejsce
w gospodarce wczesnokapitalistycznej), co raczej jest jego s t ł um i en i em. Jak
pisze Habermas:

33 Tamże, s. 357.
34 Tamże, s. 359.
35 Por.: „Rozwój rynku dokonał swoistego wyrwania (niekiedy odbywało się ono w niemal
dosłowny sposób) pewnych zasobów społecznych, kulturowych spod parasola sankcjonowanych
przez tradycję norm kulturowych (w tym oczywiście religijnych). [...] Można powiedzieć, że rynek
jest przestrzenią, w obrębie której działanie licznych tradycyjnych mechanizmów kontroli spo-
łecznej, funkcjonowania autorytetów, legitymizacji działań etc. jest osłabione lub zawieszone”,
w: A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, s. 319–320.
36 J. Habermas, Technika..., wyd. cyt., s. 368.
37 Tamże, s. 379.
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Odpolitycznienie mas ludności uprawomocnione przez świadomość technokratyczną
jest zarazem samouprzedmiotowieniem ludzi zarówno w kategoriach działania ce-
lowo-racjonalnego, jak i w kategoriach zachowań przystosowawczych [...] Ideologicz-
nym rdzeniem tej świadomości jest eliminacja różnicy między praktyką a techniką:
odbicie – ale nie pojęcie – nowego układu obezwładnionych ram instytucjonalnych
i usamodzielnionych systemów działania celowo-racjonalnego. Nowa ideologia naru-
sza zatem interes sprzężony z jednym z dwóch fundamentalnych warunków naszej
egzystencji kulturowej – z językiem, a dokładniej – z określonym przez formę języ-
kowej komunikacji formą uspołecznienia i indywiduacji38.

Scjentycyzacja polityki jest równoznaczna ze zubożeniem rzeczywistości o wy-
miar praktyczny. Amputacja sfery rozumu praktycznego kończy się podporząd-
kowaniem sfery działań politycznych logice rozwoju technicznego; naukowiec
nie czuje się zmuszony tłumaczyć się ze swych działań, przedstawiając rezul-
taty badania w terminach wzmocnienia bądź poszczególnych parametrów pro-
dukcji (technika, technologia, badania prowadzone w ramach nauk przyrodni-
czych) bądź zwiększania ogólnej wydolności systemu politycznego czy też ekono-
micznego (socjotechnika, psychologia, socjologia, administracja państwowa, apa-
rat biurokratyczny itd.). Rolę polityka realizującego żywotne interesy grup spo-
łecznych w medium wolnej od panowania dyskusji zajmuje sprawny administra-
tor. Równie niebezpieczny dla demokracji jest model, w którym prawomocność
określonych działań na płaszczyźnie politycznej ograniczona jest wyłącznie do
aktu kreacyjnej woli polityka (decyzjonizm). Obu tym typom myślenia o poli-
tyce wspólne jest eliminowanie bądź uchylanie się od podejmowania zagadnień
czysto praktycznych. Porzucenie myślenia w kategoriach rozumnego kształtowa-
nia woli zbiorowej owocuje ograniczeniem polityki do wyboru określonej moż-
liwości z puli uprzednio zdefiniowanych opcji (Habermas mówi w tym kontek-
ście o demokracji „plebiscytowej”), wyselekcjonowanych wcześniej bez odwoły-
wania się do publicznej debaty nad społecznie pożądanymi celami. W modelu
technokratycznym o wartościach dyskutuje się wyłącznie w trybie racjonalizowa-
nia wyboru określonych działań instrumentalnych w oparciu o milcząco przyj-
mowane założenie, iż „w rozważaniu problemów technicznych oraz rozważaniu
problemów praktycznych istnieje kontinuum racjonalności”39. W modelu decy-
zjonistycznym z kolei polityk „realizuje decyzję stanowiącą wybór między kon-
kurencyjnymi porządkami wartości oraz przekonaniami”, w odniesieniu do któ-
rych „rozum nie może wystarczająco uprawomocnić decyzji praktycznych podej-

38 Tamże, s. 381.
39 J. Habermas, Unaukowiona polityka a opinia publiczna, w: tenże, Teoria i praktyka,
wyd. cyt., s. 404–405.
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mowanych w konkretnej sytuacji”40. Habermas przeciwstawia obu tym formom
pragmatyczny model uprawiania polityki oparty na przemyśleniach Johna De-
weya, w którym naukowiec i polityk wchodzą ze sobą w sytuację dialogu zapo-
średniczonego przez polityczną opinię publiczną. Tylko w tym ujęciu, jedynym,
który zachowuje intuicje specyficznego dla demokracji normatywnego ideału wy-
łaniania i legitymizowania (uprawomocnienia) określonego ładu polityczno-praw-
nego, możliwa jest debata nad możliwościami zaspokojenia społecznych potrzeb,
wiążących się z uzyskiwaną wyłącznie w sytuacji wolnej od przemocy dialogu
wiedzą na temat „społecznych interesów i systemów wartości”41. Jak komen-
tuje Steven Best,

[w]iedza naukowa i troska o kwestie praktyczne muszą się wzajemnie przenikać
i informować w ramach procesu zaprzęgania techniki do działań na rzecz polep-
szania warunków ludzkiej egzystencji. Kształtowanie polityki społecznej dotyczącej
zagadnień planowania ekonomicznego wymaga wcześniejszej refleksji nad potrze-
bami i wartościami oraz dyskusji nad istotą ludzkiej emancypacji Artykulacja tych
potrzeb oraz wartości, oświecenie woli politycznej, wymaga hermeneutycznej auto-
refleksji i publicznej debaty42.

Jeśli można by pokusić się o zrekonstruowanie – wspólnego wszystkim pa-
tologicznym zaburzeniom – ideologicznego rdzenia, odkrywanego przez Haber-
masa w najróżniejszych obszarach życia społecznego (od wymiaru jednostko-
wego po złożone systemy społeczne i stosunki międzynarodowe), to składa-
łyby się na niego dwa komplementarne zjawiska: po pierwsze, tworzenie się
po z a wo l ą i św i adomo ś c i ą j e dno s t e k quasi-obiektywnych zależności
i uwarunkowań, które predefiniują zbiór możliwych politycznych działań i de-
cyzji dla podejmujących ze sobą dialog skonfliktowanych jednostek oraz grup
społecznych oraz, po drugie fakt kolonizacji społecznego kontekstu świata ży-
cia przez podsystemy działań celowo-racjonalnych (technikę i naukę). Pierw-
szy model zakłóceń ideologicznych nawiązuje do teorii Marksa (odczytywanego
poprzez Hegla), drugi do Webera i szkoły frankfurckiej. Habermas deforma-
cję pierwszego typu prezentuje jako typową dla fazy kapitalizmu wolnorynko-
wego; mistrzem demaskacji jej ideologicznych zafałszowań pozostaje dla Ha-
bermasa Marks. Adekwatna analiza ideologicznej deformacji właściwej dla póź-

40 Tamże, s. 403. Tym samym demokracja „redukuje się do wyrażania akceptacji (lub dezak-
ceptacji) dla grupy przywódczej”, w: A. M. Kaniowski, W poszukiwaniu..., wyd. cyt., s. 111.
41 J. Habermas, Unaukowiona..., wyd. cyt., s. 409.
42 S. Best, The Politics of Historical Vision. Marx, Foucault, Habermas, The Guilford Press,
London–New York 1995, s. 151.
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nego kapitalizmu musi jednak porzucić dwie kluczowe kategorie Marksowskie:
walkę klasową i ideologię w tradycyjnym tego słowa znaczeniu43. W świado-
mości technokratycznej ideologia objawia się jako wspomniane wyżej „stłumie-
nie ‘etyczności’ jako kategorii stosunków międzyludzkich”44, gdzie skutecznie
ulega zatarciu różnica między sferą praktyki a techniką. Tym samym naru-
szony zostaje praktyczny interes gatunku ludzkiego, „obejmującego zachowanie
podmiotowości, porozumienia oraz s two r z en i e k omun i ka c j i wo l n e j o d
panowan i a [podkreślenie moje – AK]”45. Szczegółową refleksję nad intere-
sami gatunku ludzkiego jako takiego, przewidzianą jako filozoficzna odpowiedź
na wyzwanie tak zdefiniowanej ideologii, podejmie Habermas w pracy Erkennt-
nis und Interesse.

Summary

The article focuses on the reconstruction of the main assumptions of
the concept of ideology which are to be found in Jürgen Habermas’s early
writings. Habermas redefined the task of the critical theory while facing the
aporias that result from the critical theory of the first generation of so called
Frankfurt School. The author of The Structural Transformation of the Public
Sphere rejected the totalizing critique of the Western reason encapsulated in
the influential Dialectic of Enlightenment and proposed to distinguish between
two aspects of social life and, thus, to distinguish between two different forms
of social rationalization, which were conflated by Horkheimer and Adorno.
On the basis of the aforementioned dichotomy of social actions (labor and
communication), Habermas defines ideology as a suppression of ethical qu-
estions, which results in reducing the practical issues to purely technical ones,
which are most likely implemented into social fabric as a purposive-rational
procedure. According to Habermas, ideology nowadays manifests itself in such

43 Konflikty społeczne w obliczu przejęcia przez państwo funkcji redystrybuującej nie układają
się już wzdłuż linii podziału klasowego; ideologia z kolei nie polega już na racjonalizowaniu wła-
dzy jednej klasy nad drugą, gdyż nie ustanawia ona w przeciwieństwie do klasycznych ideologii
XIX wieku żadnego ideału „dobrego życia”, który pełniłby rolę strukturalnie zafałszowanego
komunikatu (komunikatu nieświadomie prześlepiającego realność nierówności klasowej) narzu-
cającego jednolite definicje sytuacji klasie dominującej i zdominowanej. W „kapitalizmie pań-
stwowym”, który kieruje się logiką zapewniania sobie lojalności mas przez zaspokajanie przede
wszystkim prywatnych potrzeb, ideologia manifestuje się w akcie „odrywania kryteriów uspra-
wiedliwiania od organizacji współżycia, a więc od normatywnych reguł wzajemnego oddziały-
wania w ogóle – i o tyle też te kryteria odpolitycznia – natomiast sprzęga je z funkcjami podpo-
rządkowanego systemu działania celowo-racjonalnego”, w: J. Habermas, Technika..., wyd. cyt.,
s. 380.
44 J. Habermas, Technika..., wyd. cyt., s. 381.
45 Tamże.
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phenomena as scienticization of politics, de-politicization of the public debate
and decisionism. Their shared feature is the elimination of the sphere of the
ethical and practical reasoning which consequently leads to an infringement of
the fundamental interest of the human species which consists of the possibi-
lity of reaching an agreement and the ideal of the communication freed from
coercion.
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MIĘDZY BEZUŻYTECZNOŚCIĄ A OBWINIANIEM.
FUNKCJE KONCEPCJI GRZECHU PIERWORODNEGO

WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI KATOLICKIEJ

Punktem wyjścia dla refleksji nad sensem grzechu pierworodnego we współ-
czesnej myśli katolickiej chciałbym uczynić list apostolski Salvifici doloris Jana
Pawła II. Kiedy czytamy ten główny tekst papieski o „chrześcijańskim sensie
ludzkiego cierpienia”1, uderza nas przede wszystkim nieobecność koncepcji grze-
chu pierworodnego. Skoro koncepcja ta w myśli chrześcijańskiej w ogóle – oraz
innych tekstach papieża – stanowi najważniejsze wyjaśnienie zła na świecie, dla-
czego nie pojawia się w Salvifici doloris, którego celem bezpośrednim jest wszak
wyjaśnienie faktu zła, jakim jest cierpienie? Pytanie to może stać się przyczynkiem
do oceny roli koncepcji grzechu pierworodnego w myśli polskiego papieża.

Dopełnianie braków udręk Chrystusa dla zbawienia świata

W Salvifici doloris Jan Paweł II głosi, iż „prawdziwy” sens cierpienia można
odnaleźć jedynie w nauczaniu Chrystusa. Stwierdzenie to, zauważmy, od razu
sugeruje, iż nie bierze on w ogóle pod uwagę koncepcji grzechu pierworodnego
w wyjaśnieniu cierpienia:

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 Bożej2.

1 Salvifici doloris, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan pawel ii/listy/salvifici.html.
2 Tamże, 13.
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Nauka papieska streszcza się w stwierdzeniu, że poprzez swoje cierpienie czło-
wiek może uczestniczyć w zbawianiu innych ludzi. Nauka ta wykazuje pewne
niejednoznaczności. Z jednej strony bowiem głosi, iż zbawienie dokonane przez
Chrystusa było pełne i doskonałe (ofiara na Krzyżu przyniosła „zadośćuczynienie
o nieskończonej wartości”3), z drugiej zaś, że można i należy wciąż cierpieć ra-
zem z Chrystusem dla zbawienia świata, gdyż cierpienie Chrystusa posiada pewne
„braki”. W tym kontekście Jan Paweł II odwołuje się do Listu do Kolosan, w któ-
rym 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 Kościół4.

W ujęciu papieża cierpienie dla zbawienia świata ma być „zobowiązaniem”
i „misją”, od których żadną miarą nie można się uchylić:

Adoracja krzyża przypomina nam o zobowiązaniu, od którego nie możemy się uchy-
lić – misji, którą św. Paweł wyraził w słowach: «dopełniam niedostatki udręk Chry-
stusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24)5.

Owa misja i zobowiązanie są jasnym wynikiem wezwania, jakie kieruje wobec
nas Bóg:

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 odkupione6.

Cierpienie ludzkie powiązane z Ofiarą Chrystusa ma w oczach Jana Pawła II
największą, nieporównywalną z niczym skuteczność w zbawianiu świata:

(...) Cierpienie przyjęte w zjednoczeniu z cierpiącym Chrystusem ma nieporówny-
walną z niczym skuteczność w urzeczywistnianiu Bożego planu zbawienia7.

Zwróćmy również uwagę na uderzający fakt, iż niekiedy papież prezentuje
zbawczą moc cierpienia nie tylko jako wynik intencjonalnego zjednoczenia z cier-
piącym Chrystusem, ale również jako wynik nieintencjonalengo jego zachodzenia.

3 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005, 30.
4 Kol 1, 24. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia.
5 Jan Paweł II, Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan
pawel ii/przemowienia/wpiatek 25032005.html.
6 Salvifici doloris, 19.
7 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom XV, Kraków 2010, xxvii.
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Uderzającym przykładem tego rodzaju podejścia jest dla niego cierpienie, jakiego
doświadczali Żydzi w Holokauście. Według opinii, do której Jan Paweł II przywią-
zywał wielką wagę, gdyż powtórzył ją dwukrotnie w przemówieniach do wspólnoty
żydowskiej w Warszawie, Żydzi poprzez swoje cierpienie uratowali innych ludzi:

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
wyniszczeni8.

Co interesujące to fakt, że Żydzi nie głoszą nauki o cierpieniu ludzkim, którego
celem byłoby zbawianie innych ludzi. Stąd nawet przychylnie nastawiony do chrze-
ścijaństwa rabin Byron L. Sherwin zdecydowanie odrzucił ten pogląd9.

Nieobecność koncepcji grzechu pierworodnego

Salvifici doloris, mówiąc o sensie cierpienia, nie mówi o grzechu pierworod-
nym jako istotnym źródle, z którego zło wypłynęło na świat. Nie znajdujemy
w tym tekście opowieści z Księgi Rodzaju o tym, jak pierwsi ludzie przez niepo-
słuszeństwo ściągnęli na ludzkość wszystkie nieszczęścia, jakie widzimy. Salvifici
doloris wspomina wprawdzie o grzechu pierworodnym, ale czyni to jedynie w tym
sensie, że grzech ten wskazuje na ukrytą ludzką grzeszność jako źródło cierpienia,
sugerując, że postępowanie nacechowane grzesznością może prowadzić do cierpie-
nia10. Nie ujmuje natomiast go w sensie antropologicznym czy metafizycznym,
o który w tradycyjnej teodycei chodzi, tzn. nie mówi nic o grzechu pierworod-
nym jako o podstawowej przyczynie, dla której cierpienie fizyczne czy psychiczne
w ogóle pojawiło się na świecie. Dokument ten nie czyni więc bezpośredniego
związku między grzechem pierwszych ludzi a aktualnym cierpieniem ludzi. Fakt
ten należałoby potraktować jako zdumiewający, gdyż najbardziej elementarne,
tradycyjne wypowiedzi teologiczne, poświadczone współcześnie przez Katechizm

8 www.vatican.va/.../hf jp-ii spe 19870614 comunita-ebraica pl.html. Podkr. moje – Z. K.
9 B. L. Sherwin odrzuca pogląd, iż „systematyczne wymordowanie jednej trzeciej narodu ży-
dowskiego, w tym ponad miliona dzieci, miało jakąś wartość odkupieńczą”. Stwierdza również, iż
„Żydzi nie aspirują do roli ‘Chrystusa narodów’”. Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, wybór
i opracowanie B. L. Sherwin, H. Kasimow, tłum. A. Nowak, Kraków 2001, 169. Zob. więcej na
temat odkupieńczego sensu cierpienia w ujęcia Jana Pawła II: Z. Kaźmierczak, Jan Paweł II
o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia. Aspekt teologiczny, Rocznik Teologiczny, LIII, z. 1–2
(2011), 177–198 oraz: Z. Kaźmierczak, Jan Paweł II o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia.
Aspekt psychologiczny, „Archeus”, 13 (2012), 105–121.
10 Zob. Salvifici doloris, 15.
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Kościoła Katolickiego, a także inne rozliczne teksty samego papieża, sens cier-
pienia i śmierci rozumieją przede wszystkim i w pierwszym planie jako skutek
tego grzechu11. Rodzi się więc pytanie: Gdzie w tekście papieskim, którego celem
jest całościowe omówienie „chrześcijańskiego sensu cierpienia”, podział się grzech
pierworodny?
Otóż odpowiedź, jaka się narzuca i jaka musi się narzucać w podobnych

okolicznościach, brzmi: wbrew wszelkim deklaracjom grzech pierworodny nie ma
i prawdopodobnie nigdy nie miał w myśli katolickiej i, szerzej, chrześcijańskiej,
żadnego egzystencjalnego znaczenia. Nie służył jako narzędzie wyjaśnienia
wątpliwości osobom aktualnie przeżywającym cierpienie. Trudno spodzie-
wać się, aby było inaczej: jeżeli na pytanie „Dlaczego cierpię?”, człowiek cierpiący
usłyszałby odpowiedź, że jego ból jest karą za to, że w zamierzchłej przeszłości,
kilka albo kilkadziesiąt tysięcy lat temu, zgrzeszyli pewni ludzie, których nie zna
i których egzystencja ostatecznie – w związku z gdzie indziej zaaprobowaną przez
Jana Pawła II teorią ewolucji12 – nie jest nawet pewna, to z pewnością byłaby
to bardzo ironiczna, bardzo sarkastyczna – i, w konsekwencji, bardzo bole-
sna odpowiedź. Pomijając już trudności wytworzone przez teorię ewolucji, jest
bowiem oczywiste dla ludzi współczesnych, że odpowiedzialność zbiorowa jest
formą barbaryzmu, nawet jeżeli czytamy w różnych księgach Starego Testamentu
o jej stosowaniu przez Boga w formie kary do trzeciego czy czwartego pokolenia
winowajcy. Wniosek, jaki możemy z tego co najwyżej wyprowadzić, to ten, że Bóg
z odnośnej księgi zobrazowany jest jako barbarzyńca.
Nieobecność koncepcji grzechu pierworodnego w Salvifici doloris ma rzeczy-

wiście daleko idące konsekwencje. Wydaje się, że egzystencjalna bezużyteczność
tej koncepcji obala wstecz ewentualne pożytki, jakie mogłaby ona przy-
nieść jako pewne wyjaśnienie teodycealne. W ten sposób Salvifici doloris
ma wyraźnie niszczący wpływ na ten dogmat katolicki. Jeżeli bowiem koncepcja
grzechu pierworodnego nie nadaje się do tego, aby wyjaśnić, dlaczego człowiek
cierpi tu i teraz, jaki jest z niej pożytek, jeżeli potrafi wyjaśnić – tak załóżmy
– dlaczego cierpi człowiek w ogóle? Jaka satysfakcja intelektualna lub jakie po-
cieszenie religijne mogą płynąć z faktu, że wyjaśniliśmy cierpienie w ogóle, ale
nie jesteśmy w stanie wyjaśnić cierpienia w poszczególnych przypadkach? Wy-
daje się, że z tym przypadkiem mamy do czynienia w nauczaniu Jana Pawła II.
Fakt nieobecności wyjaśnienia cierpienia za pomocą koncepcji grzechu pierworod-
nego w Salvifici doloris należałoby potraktować jako niezwykle spektakularny
wyraz fiaska tej koncepcji. Nie potrzeba dodawać, że jest to sytuacja bardzo

11 Katechizm Kościoła Katolickiego, 400–405, 413, 418.
12 Zob. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk; www.jezuici.krakow.
pl/nw/doc/jp2ewolucja.htm.
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niebezpieczna dla całej doktryny katolickiej, gdyż wiele jej kluczowych twierdzeń
(w tym dogmatów) opiera się właśnie na tezie o istnieniu grzechu pierworodnego
(na przykład rozumienie Krzyża jako sposobu wyzwolenia z grzechu pierworod-
nego, ujęcie chrztu jako zgładzenie zmazy tego grzechu, dogmat o Niepokalanym
Poczęciu itd.).
Brak możliwości egzystencjalnego wyjaśnienia zła nie jest jedynym zarzutem

przeciw koncepcji grzechu pierworodnego – zarzutem, który Jan Paweł II w Salvi-
fici doloris przez swoje milczenie o niej implicite, choć wyraźnie, umożliwia. Salvi-
fici doloris stwarza możliwość sformułowania również logicznych zarzutów wobec
tej koncepcji – zarzutów dotyczących kwestii wewnętrznej koherencji twierdzeń.

Cierpienie jako dobro

Zauważmy, że doktryna grzechu pierworodnego powinna w zasadzie wyja-
śnić całe zło, jakie istnieje na świecie. Skoro się ją przyjmie, nie potrzeba
już przyjmować innych wyjaśnień. Zło jest karą – istnieje, bo człowiek przez
grzech pierworodny ściągnął je na ziemię. Pojawiło się ono przypadkowo, wbrew
planom boskim i na pewno nie jest czymś dobrym, skoro jej celem miała być kara.
Nie słyszano przecież, aby gdziekolwiek na świecie karano dobrem – jeżeli komuś
udziela się dobra, to się go wynagradza, a nie karze. Wydaje się, co więcej, że,
skoro przyjmie się wyjaśnienie faktu istnienia zła oparte na grzechu pierworod-
nym, to nie powinno się wręcz przyjmować innych wyjaśnień, gdyż każde inne
znacząco osłabiałoby jego rangę – każde inne zdawałoby się podważać wręcz
jego sens. Skoro zatem twierdzi się – tak jak czyni to Jan Paweł II – że Bóg widzi
w cierpieniu jeszcze jakiś inny sens niż ten związany z karą za grzech pierworodny
(taki jak: próba13 czy stwarzanie okazji do miłosierdzia14), w szczególności skoro
traktuje się cierpienie poszczególnych ludzi jako narzędzie zbawienia świata, to
stawia się pod znakiem zapytania sensowność wyjaśnienia zła za pomocą grzechu
pierworodnego. Co więcej, skoro przyjmie się te inne koncepcje, a zwłaszcza od-
kupieńcze rozumienie ludzkiego cierpienia, to oznacza to de facto, że sądzi się, iż
Bóg widzi w cierpieniu dobro a nie zło i że cała albo istotna część reflek-
sji teodycealnej, jakiej podejmowali się myśliciele chrześcijańscy od stuleci, była
i jest niepotrzebna. Skoro bowiem cierpienie jest w istocie dobrem, to nie ma
sensu zastanawiać się, jak pogodzić to dobro z Dobrem, jakim jest Bóg. Oznacza
to również, że Bóg mógł pragnąć cierpienia od samego początku, w sa-

13 Salvifici doloris, 11.
14 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, 65.
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mym akcie stworzenia Adama i Ewy. Jeżeli w oczach Boga cierpienie służy
jakimś pozytywnym celom, to nie sposób twierdzić, że cierpienie jest złem i że
z konieczności mogło być jedynie wynikiem upadku pierwszych ludzi, a nie bez-
pośrednim wyrazem Boskiej dobroci. Odpowiedzialność człowieka za poja-
wienie się tego grzechu jest w tym aspekcie drugorzędna albo w ogóle nie istnieje
– jego popełnienie należałoby potraktować jako akt z góry przewidziany i pośred-
nio, a może nawet bezpośrednio chciany przez Najwyższego. Trudno by nawet
w takim wypadku w ogóle mówić o jakimkolwiek grzechu – zamiast tego należa-
łoby stwierdzić, że Adam i Ewa przez swoje opuszczenie Raju wypełnili z góry
napisany przez Boga nieco dramatyczny scenariusz. Bardziej właściwym
postępowaniem w takim wypadku powinna być raczej rezygnacja z dotychczaso-
wej, dominującej interpretacji Raju i Upadku.

Wzajemnie niszczące się skutki grzechu pierworodnego?

Istnieje w końcu i inny powód do sceptycyzmu w stosunku do wartości kon-
cepcji grzechu pierworodnego w rozumieniu Jana Pawła II. Zbawczy, „nowy”15

sens cierpienia w rozumieniu papieża polega na tym, że dzięki cierpieniu możemy
zbawiać bliźnich. My cierpimy, ofiarowując cierpienie dla zbawiania świata, a inni
ludzie korzystają z uzyskanych przez nas dóbr, aby wyzwolić się z okowów kary,
winy, rozpaczy. Otóż, według nauczania Kościoła katolickiego, fakt, że te ostatnie
istnieją, jest, jak wiadomo, konsekwencją grzechu pierworodnego. Z drugiej jednak
strony wiadomo, że według tego nauczania również cierpienie jest w ostatecznej in-
stancji konsekwencją grzechu pierworodnego. Pojawia się więc w sposób naturalny
pytanie: czy zbawczy, „nowy” sens cierpienia polegałby na tym, że jeden sku-
tek grzechu pierworodnego jest w stanie likwidować inny jego skutek?
Musimy przyznać, że zarysowują się tutaj związki pojęciowe, robiące wrażenie
dość osobliwych. Wrażenie osobliwości może zwiększyć się przez pewną wątpli-
wość. Oto bowiem nasuwa się pytanie, czy relacja, o której mowa, jest zwrotna.
Czy można by, na przykład, za pomocą skutku grzechu pierworodnego, jakim jest
skłonność do zła albo za pomocą każdego indywidualnego grzechu – który osta-
tecznie zakorzeniony jest w grzechu pierworodnym – zlikwidować fakt cierpienia,
który jest bezpośrednio jego skutkiem (według zasady: Im bardziej grzeszysz, tym
jesteś zdrowszy)? Albo czy można by poprzez pracę – inny skutek grzechu pierwo-
rodnego – zlikwidować skutek grzechu pierworodnego w postaci śmierci (według

15 Zob. Jan Paweł II, Orędzie na X Światowy Dzień Chorego w 2002; http://ekai.pl/
wydarzenia/x1598/oredzie-papieskie-na-swiatowy-dzien-chorego/?print=1.
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zasady: Im więcej pracujesz, tym bardziej wydłużasz swoje życie – jeżeli będziesz
pracował bez przerwy, staniesz się nieśmiertelny)? Albo czy można poprzez in-
tencjonalną bądź nieintencjonalną śmierć samą zlikwidować naszą winę i w ten
sposób również zbawić siebie i świat (według zasady: im więcej ludzi po pro-
stu umiera, tym więcej innych ludzi zostaje zbawionych)? W sumie: czy każdy
skutek grzechu pierworodnego jest w stanie usunąć inny jego skutek?
Oczywiście prawdopodobnie Jan Paweł II, ani żaden teolog katolicki, nie zgodziłby
się na wszystkie zarysowane związki z wyjątkiem tego jednego, o którym naucza
papież w doktrynie o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia. Ta wybiórczość
ma prawo budzić daleko idące wątpliwości, a zwłaszcza pytanie, które brzmi: na
podstawie jakiego kryterium można stwierdzić, że dany skutek grzechu pierworod-
nego jest w stanie zniszczyć jakiś inny jego skutek, podczas gdy pozostałe skutki
uczynić tego nie są w stanie?

Obwinianie

Pomimo trudności wywołanych przez Salvifici doloris jest oczywistym fak-
tem, że w innych swoich tekstach Jan Paweł II koncepcję grzechu pierworodnego
przywołuje jako koncepcję nadal wiążącą. Dla przykładu w Evangelium vitae pa-
pież stwierdza:

Śmierć pojawia się na skutek zawiści diabła (por. Rdz 3, 1. 4–5) i grzechu pierwszych
rodziców (por. Rdz 2, 17; 3, 17–19)16.

Z kolei w książce Pamięć i Tożsamość Jan Paweł II powiada:

Księga Rodzaju szczegółowo opisuje karę, jaką ponieśli pierwsi rodzice po swoim
grzechu (por. Rdz 3, 14–19). Ich kara przeniosła się na całą historię człowieka.
Grzech pierworodny jest bowiem grzechem dziedzicznym17.

16 Evangelium vitae, 7. http://www.vatican.va/holy father/john paul ii/encyclicals/documents
/hf jp-ii enc 25031995 evangelium-vitae pl.html.
17 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, 25–26. Na marginesie można zauważyć, że nie ma racji
Leszek Kołakowski, kiedy odmawia koncepcji grzechu pierworodnego znamion historyczności,
twierdząc, iż chrześcijanie nie mogli być aż tak nierozsądni, aby uznawać odpowiedzialność
zbiorową w niej zawartą. Kołakowski sugeruje, iż zwolennicy tej koncepcji mieli raczej na myśli
uniwersalną prawdę o człowieku jako istoty łatwo ulegającej pokusom zła (L. Kołakowski, Jeśli
Boga nie ma, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988, 50–51). Zacytowane fragmenty
z wypowiedzi papieża – podobnie jak dziesiątki, jeżeli nie setki innych jego wypowiedzi na
ten temat – stwierdzają jednak wyraźnie, iż Jan Paweł II rozumiał grzech pierworodny jako
wydarzenie historyczne. Nie ma żadnych wyraźnych podstaw w nauce papieża, aby jego
wyrazisty historyczny dyskurs o grzechu pierworodnym zamieniać na dyskurs alegoryczny.
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Jak zostało wspomniane, za pomocą tej koncepcji próbuje się uzyskać wy-
jaśnienie faktu o znaczeniu fundamentalnym: dlaczego w świecie stworzonym
przez dobrego Boga w ogóle pojawiło się zło? Skoro Bóg sam stworzył świat,
skoro żadne złe inteligencje w stwarzaniu świata nie brały udziału, dlaczego na
tym świecie istnieje tyle zła, zła, które niejako wpisane jest w strukturę świata
(np. trzęsienia ziemi, choroby genetyczne itd.)? Odpowiedź w postaci koncepcji
grzechu pierworodnego stwierdza, jak wiadomo, że ani Bóg, ani złe duchy, ale
człowiek sam – wprawdzie za poduszczeniem złego ducha, ale jednak sam, sa-
modzielną decyzją – doprowadził dom, w którym mieszka – swoją psyche i ciało,
a nawet cały kosmos18 – do takiej mizerii. W dawnym obozie koncentracyjnym na
Majdanku stoi pomnik, który zawiera napis: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.
Otóż, taki sam napis, podpisany „Chrześcijanie”, należałoby, według tradycyjnej
nauki chrześcijańskiej, umieszczać wszędzie tam, gdzie pojawia się jakieś nieszczę-
ście: przed domami opieki, szpitalami, miejscami katastrof naturalnych itd. Orto-
doksyjna teodycea głosi, że Bóg nie jest w najmniejszym stopniu odpowiedzialny
za zło, którego doświadczamy – Bóg bowiem chciał i chce od początku do końca
samego tylko dobra. Pojawienie się zła na świecie jest winą człowieka.
Jeżeli koncepcja grzechu pierworodnego pojawia się w innych niż Salvifici do-

loris tekstach, rodzi się pytanie o powody jej pojawiania się. Można by zadowolić
się stwierdzeniem, że w tekstach papieskich mamy do czynienia ze zwykłą sprzecz-
nością. Nie byłoby to rozwiązanie zbyt wyjątkowe, gdyż sprzeczności są chlebem
powszednim myślenia teologicznego czy filozoficznego. Fakt, iż również papież im
ulega nie byłby niczym specjalnym – sprzeczności w jego pismach odnośnie do
innych kwestii zostały już skonstatowane w innych tekstach19.
Jak widzieliśmy, Salvifici doloris nie tylko nie przypisuje żadnej roli koncep-

cji grzechu pierworodnego w wyjaśnieniu faktu cierpienia, ale, co więcej, czyni
z cierpienia rzeczywistość pozytywną, w istocie swej dobrą. Kiedy się jednak bli-
żej przyjrzeć tej kwestii okazuje się, że koncepcja ta jest ważna i posiada, pomimo
swojej abstrakcyjnej metafizyczności, pewien konkretny wydźwięk egzystencjalny.
Nie przestając pozostawać w pewnym napięciu z ideą odkupieńczego sensu ludz-
kiego cierpienia, w zasadzie spełnia wraz z nią, ramię w ramię, ten sam generalny,
kluczowy cel. Jaki to cel?

18 „Autor Listu do Rzymian widzi to ‘odkupienie ciała’ w wymiarach równocześnie antro-
pologicznych i kosmicznych. ‘Stworzenie bowiem zostało poddane marności’ (Rz 8,20). Całe
stworzenie widzialne, cały kosmos, dźwiga na sobie skutki grzechu człowieka. Całe stworzenie
‘aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia’ (Rz 8,22)”. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą
ich stworzył. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania, t. 3, Lublin 1981, 77.
19 Zob. np. Z. Kaźmierczak, Samoprzezwyciężenie i impulsywność myśli. O pewnej właściwości
dialogu międzyreligijnego u Jana Pawła II, Przegląd Religioznawczy, 1 (243) 2012, 91–104.
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Otóż, jak powszechnie wiadomo, teodycea jest refleksją zmierzającą do uspra-
wiedliwienia Boga w obliczu zła występującego w stworzeniu. W refleksji papieża
odkrywamy jednak intrygujące odwrócenie biegunów. Mimo że, jak widzieliśmy
wcześniej, obie koncepcje logicznie się wykluczają, to jednak obie mogą, pomimo
swojej nieuzgadnialności, pełnić istotne znaczenie teodycealne. Stanowią miano-
wicie dwie części pewnego zwrotu myślowego, w którym odpowiedzialność
za zło zostaje zdjęta z Boga i przerzucona na człowieka. Zarówno w papie-
skiej nauce o grzechu pierworodnym, jak w nauce o odkupieńczym sensie ludzkiego
cierpienia, istnieje ta sama tendencja, w której role odwracają się o sto osiemdzie-
siąt stopni. W jednej i drugiej człowiek, a raczej poszczególni ludzie stają
się przedmiotem zaskarżenia.
Okazuje się zatem, że Salvifici doloris pomaga lepiej zrozumieć znaczenie kon-

cepcji grzechu pierworodnego, wskazując na ogólniejsze, jak się wydaje, tendencje
aksjologiczne kierujące myśleniem katolickim. Pomaga go zrozumieć poprzez fakt,
iż stanowi wielkie oskarżenie zarówno człowieczeństwa w ogóle, jak i poszczegól-
nych jednostek z powodu ludzkiej, zakorzenionej głęboko w instynktach niechęci
do cierpienia. W ten sposób dokument papieski dostarcza narzędzi obwiniania
człowieka – wpisania w jego strukturę bytową winy, której wyzbycie się graniczy
z niemożliwością. Pragnąć bowiem cierpieć – dla zbawienia świata czy też bez
tej intencji – oznacza bowiem postawienie całego naturalnego bytu człowieka do
góry nogami, doprowadzenie siebie i swoich najbliższych (gdyż przecież i oni mu-
sieliby brać pośrednio udział w tej rewolucji bytowej) do fundamentalnej traumy.
Ukrytą przesłanką Salvifici doloris jest teza, że człowiek niepragnący cierpieć jest
winny. W ten sam nieodwracalny i irracjonalny sposób winny jest człowiek rów-
nież dlatego, że jego przodek ściągnął na świat śmierć i cierpienie w akcie grze-
chu pierworodnego. Wszystko wskazuje więc na to, że w ujęciu Jana Pawła II
nie Boga, ale ludzi należałoby jakoś usprawiedliwić. Papieska teodycea
przyjmuje formę, którą można by nazwać antropodyceą. Według tego ujęcia
pytanie o to, dlaczego istnieje zło, winniśmy kierować do ludzi, a nie do Boga.
Koncepcja grzechu pierworodnego przenosi uwagę z odpowiedzialności Stwórcy na
odpowiedzialność człowieka – w jej ramach to pierwsi ludzie w ogrodzie edeńskim,
a nie Bóg, ściągnęli na świat ogrom cierpienia, w jakim ludzkość tkwi do dzisiaj.
Według koncepcji tej w raju winien był człowiek, gdyż to on ściągnął na siebie
(i na cały świat) cierpienie. W nauce o cierpieniu ludzkim dla zbawienia świata
również winien jest człowiek, gdyż najwyraźniej nie chce zmniejszać cierpienia
swoich bliźnich (a że nie chce, wnioskujemy choćby z faktu, że z jednej strony
widzimy ludzi poszukujących zdrowia, spokoju i pomyślności, a z drugiej strony
ludzi grzesznych, zrozpaczonych, psychicznie cierpiących, a zatem przez nas „nie-
zbawionych” – tych, których nikt nie zbawił przez swoje odkupieńcze cierpienie).
Tu i tam kwestia odpowiedzialności Boga zostaje przesunięta na dalszy plan
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– w zasadzie zostaje ona anulowana. Zarówno w koncepcji grzechu pierworodnego,
jak w koncepcji o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia całe zło świata jest po-
zytywnym (skutki grzechu pierworodnego) i negatywnym (zaniechanie zbawiania
przez cierpienie) dziełem samego człowieka.
Ukryte oskarżenie pod adresem człowieka dotyczy zwłaszcza braku

miłości ludzi do innych ludzi, gdyż najpierw w osobach Adama i Ewy ska-
zali cały ród ludzki na nędzne istnienie, a obecnie wciąż nie decydują się zbyt
ochoczo na cierpienie dla zbawienia świata. To, co złe jest w istocie dziełem sa-
mego człowieka, a nie Boga. Jak było na początku, tak i teraz Bóg nie jest
niczemu winien. Mamy tutaj do czynienia z osobliwym myśleniem religijnym,
w którym, tam gdzie w grę wchodzą kwestie fundamentalne i rzucające cień na
dobroć Stwórcy, mianowicie cierpienie i śmierć, Bóg przestaje w ogóle pełnić
decydującą rolę. Kluczowe w tym momencie jest spostrzeżenie, że poza pro-
blemem pojawienia się zła wszelkie inne plenipotencje Boga odnośnie do
stworzenia czy kierowania światem zostają przez Jana Pawła II i myśl
katolicką całkowicie zachowane. Nie pojawia się w pismach ani papieża, ani
dokumentach kościelnych stwierdzenie, że całe lub część dobra stworzenia jest
dziełem człowieka – tak jak pojawia się w tych pismach i dokumentach myśl,
że pojawienie się zła na ziemi jest jego dziełem. Mimo że głosi się, że człowiek
znacząco ukształtował świat od złej strony, nie spotykamy się nigdzie ze stwierdze-
niem, że człowiek na początku istnienia świata jakoś przyczynił się do powstania
i natury gór czy lasów.
Współczesna refleksja katolicka nad złem uwypukla tendencje, które zawarte

już były w starożytnej koncepcji grzechu pierworodnego – daje o tych tendencjach
bardziej wymowne świadectwo. Zawierają się one w rozumieniu świata jako rze-
czywistości niemieszczącej się w projekcie teistycznym, typowym dla religii, ale
wyrażającej się w projekcie humanistycznym zbudowanym na nadprzy-
rodzonych związkach ontologicznych. Obydwie koncepcje – grzechu pierwo-
rodnego i cierpienia ludzkiego dla zbawienia świata – zakładają pewne oddalenie
Boga od świata, akcent na jego transcendencję kosztem obecności w świecie, klu-
czową rolę przypisując tajemniczym mocom ludzkim, które są zdolne ściągać na
świat zło lub go od niego uwalniać.

Uwagi końcowe

Podsumujmy poczynione w tym artykule obserwacje. Zauważyliśmy, iż
w głównym tekście papieskim poświęconym cierpieniu Salvifici doloris koncepcja
grzechu pierworodnego nie odgrywa żadnej roli, co pokazuje jej egzystencjalną,
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a tym samym metafizyczną i antropologiczną drugorzędność, jeżeli nie bezwarto-
ściowość. Refleksje Jana Pawła II zawarte w tym kluczowym dokumencie, skupia-
jąc się na rozumieniu cierpienia jako narzędzia zbawienia świata, czynią koncepcję
grzechu pierworodnego wręcz logicznie niemożliwą do przyjęcia (gdyż refleksje te
w rzeczywistości dublują wyjaśnienie, zawarte w tej koncepcji). Zawieszenie egzy-
stencjalnej obowiązywalności grzechu pierworodnego nie jest jednak żadną miarą
ostatnim słowem papieża, gdyż, jak pokazują liczne przykłady, Jan Paweł II nie
rezygnuje z tej tradycyjnej nauki, prezentując ją jako niezwykle ważną prawdę
wiary w innych niż Salvifici doloris tekstach. Koncepcja grzechu pierworodnego,
wraz z koncepcją odkupieńczego sensu cierpienia, tworzy mianowicie fundamenty
interesującego zwrotu myślowego – tworzy podstawy gruntownej modyfikacji tra-
dycyjnie rozumianej teodycei. Oskarżenie człowieka za występowanie zła na świe-
cie, a w efekcie wytworzenie konieczności uprawiania tego rodzaju refleksji, który
można by nazwać antropodyceą, jest jedynym z najbardziej intrygujących moty-
wów w refleksji papieskiej – intrygujących choćby i z tego względu, że spycha na
dalsze tło fundamentalny skądinąd dla chrześcijańskiego światopoglądu teizm.

Summary

The article Between Uselessness and Inculpating. The Functions of the
Concept of the Original Sin in the Modern Catholic Thought concentrates on
the meaning of original sin in the thought of the pope John Paul II. On one
hand the concept of original sin seems to be useless since it is not used as
an argument in the reflection on the concrete human suffering in the main
document dealing with this topic, Salvifici doloris. The author discovers, ho-
wever, that the concept of original sin may play a major role in the process
of inculpating human beings. In this sense its function is similar to the con-
cept of redemptive suffering that is the most important explanation of human
suffering according to Salvifici doloris. The function of the latter is to change
traditional meaning of the theodicy by creating a basis for what may be called
“anthropodicy”, which is a tendency to accuse and justify man in the face of
suffering in the world. In uncomfortable points of Christian doctrine absolute
creativity of God is unexpectedly replaced by the powerful creativity of man.

Bibliografia

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, wybór i opracowanie B. L. Serwin, H. Kasimow,
tłum. A. Nowak, Kraków 2001.

Jan Paweł II, Discorso di Giovanni Paolo II ai rappresentanti della comunità ebraica
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Pisarz granicy

Czuję się pisarzem granicy
i tak chciałbym być kiedyś nazywany,
bo rzeczywiście interesuje mnie bardziej to,
co jest granicą, co jest pomiędzy różnymi zjawiskami,
co jest stykaniem się różnych wymiarów1.

Gustaw Herling-Grudziński w rozmowie z Włodzimierzem Boleckim nazwał
siebie „pisarzem granicy”2. Dokonał w ten sposób charakterystyki swojego pi-
sarstwa. Sugerował, że interesuje go to, co wymyka się jednoznacznym ocenom
i pozostaje w kręgu tajemnicy. Proza autora Innego Świata rzeczywiście sta-
nowi świadectwo fascynacji doświadczeniami egzystencjalnymi mającymi charak-
ter doświadczeń granicznych, czego dowodzi wydany w 1997 roku zbiór Don Ilde-
brando3. Tworzące go opowiadania uznać można za dyskurs filozoficzny pisarza
sytuującego istnienie człowieka między dobrem i złem, rozpaczą i nadzieją, ży-
ciem i śmiercią.
Nie należy jednak poszukiwać w opowiadaniach pisarza analizy psychologicz-

nej postaci, utrudniającej pisarzowi i jego czytelnikowi zbliżenie się do prawdy.
Herling uważał bowiem, że

1 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000, s. 18.
2 Tamże.
3 Zbiór Don Ildebrando składa się z sześciu opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego, które
ukazywały się od kwietnia 1996 roku do marca 1997 roku w dodatku do „Rzeczpospolitej”
– „Plus–Minus”.
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Człowiek, który tylko obserwuje samego siebie, może być ścisły a nawet odkryw-
czy; człowiek, który próbuje również analizować własne przeżycia, uczucia i myśli,
musi siłą rzeczy wprowadzać do nich subiektywne, samoobronne poprawki i ani
się spostrzega, jak to co wydawało mu się wyjaśnieniem pewnego procesu, staje
się wielopiętrową naroślą wybiegów, niedomówień i przemilczeń, w których trudno
odróżnić prawdę od komentarza do niej4.

Pisarz, jak wynika z jego wypowiedzi, nie pretendował do tytułu znawcy
ludzkiej duszy, ale podejmował próbę zbliżenia się do tajemnic, które się w niej
kryją. Nie unikał refleksji – dlatego też jego opowiadania umożliwiają poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytania o doświadczenia definiujące ludzką kondycję. Utwory
składające się na zbiór Don Ildebrando niemal pozwalają dotknąć tajemnicy ist-
nienia. I choć twórca cenił konkret i unikał w pełni fikcyjnych fabuł, bez trudu
odnaleźć można w jego tekstach rozważania czyniące z nich literaturę pozostającą
w kręgu metafizyki.
Metafizyka jako kategoria filozoficzna ma swoje źródło w filozofii Arystote-

lesa, który oddzielił naukę o wiedzy od nauki o bycie. Pierwszą z nich nazwał
logiką, natomiast drugą – metafizyką. Za zadanie metafizyki uważał „badanie
Bytu jako takiego i przysługujących mu atrybutów”5. Przedmiotem jego meta-
fizycznych poszukiwań były te doświadczenia, które wykraczały poza poznanie
empiryczne, a zasadniczym pytaniem stało się pytanie o istotę bytu.
Dla Herlinga pytanie o istotę bytu stało się pytaniem „o sens nieszczęścia,

o sens cierpienia i o przyczyny zła, którym przepełniony jest świat”6.
Wiesław Kot zauważył, że metafizyka stanowiła dla Herlinga „nie tyle temat,

czyli obiekt analizy i kwalifikacji, ile stały punkt odniesienia i oceny dla opisywa-
nego świata widzialnego”7. Warto zatem poszukać kontekstu filozoficznego prozy
autora Don Ildebrando. Kierunek poszukiwań wyznaczył sam pisarz – wystarczy
sięgnąć do Dziennika pisanego nocą i esejów wydanych w zbiorzeGodzina cieni, by
krąg zainteresowań filozoficznych ograniczyć do personalizmu i myśli filozoficznej
egzystencjalistów.

4 G. Herling-Grudziński, Pan Samuel Pepys, w: tegoż, Godzina cieni, Kraków 1991, s. 53.
5 Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1984, s. 71.
6 W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków
2005, s. 86.
7 W. Kot, Wobec wzorców literatury konfesyjnej, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Gru-
dzińskim, pod red. S. Wysłouch i R. K. Przybylskiego, Poznań 1991, s. 168.
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Dlaczego personalizm i egzystencjalizm?

Definiowanie personalizmu jako systemu filozoficznego jest niezwykle trud-
nym zadaniem, ponieważ jego twórca – Emmanuel Mounier – kategorycznie prze-
ciw temu występował. Pisał: „Personalizm nie jest systemem. Personalizm jest
filozofią, a nie tylko postawą. Jest on filozofią, ale nie systemem”8. Analizując
myśl filozoficzną Mouniera, warto podkreślić zatem nie jej systemowy charakter,
lecz kluczowe pojęcia decydujące o jej odrębności. W odniesieniu do opowiadań
Herlinga ze zbioruDon Ildebrando uzasadnione będzie zwrócenie szczególnej uwagi
nie tylko na „osobę” i jej doświadczenia, ale również tajemnicę.
Tajemnica stanowi jedno z kluczowych pojęć w filozofii osoby. Zdaniem Mo-

uniera życie osoby jest nierozerwalnie z nią związane.

Ludzie uzewnętrzniający się zupełnie, wystawiający się bez reszty na pokaz, nie
mają tajemnicy, pozbawieni są napięcia i głębszego wymiaru. Pozwalają czytać
w sobie jak w otwartej książce i szybko się wyczerpują. Nie doświadczając tego głę-
bokiego dystansu, nie znają „szacunku dla tajemnicy” swojej własnej czy drugiego
człowieka. Mają wulgarne zamiłowanie do opowiadania o sobie i prowokowania
do zwierzeń innych, do wystawiania siebie na pokaz i do myszkowania w innych.
Powściągliwość w wyrażaniu się, dyskrecja, są hołdem, jaki osoba oddaje swej we-
wnętrznej nieskończoności9.

Twórca personalizmu uznawał osobę za tajemnicę, której wartość podkreślić
można, unikając nadużywania słów. Szczególne znaczenie zyskiwały zatem mil-
czenie i niedopowiedzenie – opozycyjne wobec wielosłowności. W prozie Herlinga
czytelnik bez trudu odnajdzie szacunek dla tajemnicy oraz milczenie wobec jej
doświadczania, w którego wyrażeniu stał się pisarz mistrzem. Istnienie tajemnicy,
jak zauważyła Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, „sygnalizowane jest we wszystkich
odmianach wypowiedzi autora, w różnych warstwach utworu. Dotyczy zarówno
ludzkiego wnętrza, jak i świata zewnętrznego wobec człowieka”10.
Mounier dostrzegał związek swojej filozofii osoby z egzystencjalizmem, który

nazywał „filozofią człowieka”11. W zbiorze Don Ildebrando czytelnik bez trudu
odnajdzie obie perspektywy filozoficzne.

8 E. Mounier,Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych pism, przeł. A. Bukow-
ska i in., Kraków 1964, s. 7.
9 Tamże, s. 50.
10 M. Ołdakowska-Kuflowa, Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji pod red. Ireny Furnal i Jana Pacław-
skiego, Kielce 1992, s. 34.
11 E. Mounier, dz. cyt., s. 194.
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Zdaniem Mouniera egzystencjalizm przyniósł „powrót do poczucia tragizmu
istnienia, słabość i opuszczenie człowieka, ostateczną bezsilność rozumu, codzienne
zagrożenie życia przez śmierć, nieuniknioną samotność”12. Doświadczenia, które
zdaniem egzystencjalistów wpisują się w ludzkie istnienie, stały się również udzia-
łem bohaterów opowiadań Herlinga oraz samego twórcy. Arkadiusz Morawiec za-
uważył, że pisarz zaproponował czytelnikowi „model pisarstwa szanującego za-
gadkę, tajemnicę każdego serca”13, pisarstwa otwierającego się w stronę egzy-
stencjalizmu.
Personalizm Mouniera kształtował się – co przyznał sam twórca – w odniesie-

niu lub w opozycji do egzystencjalizmu, którego ślady bez trudu można wskazać
w zbiorze Herlinga Don Ildebrando. W opowiadaniach tworzących ten zbiór pisarz
zadawał bowiem pytania ważne w myśli egzystencjalistów – pytania „o naturę zła
i o jego dwudziestowieczną sztukę uwodzenia, o dramat samotności i cierpienia
człowieka w epoce, w której bożkiem jest tłum i masowość, a także odwaga pytań
o sens chrześcijaństwa”14.

Pascal, Kierkegaard, Szestow

Mounier zauważył, że myśl egzystencjalna wyrosła z bogatej tradycji, ponie-
waż korzeniami sięgała do filozofii Pascala i Kierkegaarda. W XX wieku „pień
egzystencjalizmu rozdziela się na dwie gałęzie. Jedna jest zaszczepiona wprost na
starym chrześcijańskim pniu”, a druga stała się „filozofią całkowitej rozpaczy”15.
Chrześcijański egzystencjalizm obejmuje między innymi myśl Blaise’a Pascala,
Sørena Kierkegaarda, Lwa Szestowa. Egzystencjalizm ateistyczny – jak pisze Mo-
unier – wyrasta z filozofii Fryderyka Nietzschego i znajduje realizację w myśli Jean
Paul Sartre’a16.
Opowiadania ze zbioru Don Ildebrando świadczą o tym, że krąg zaintereso-

wania pisarza stanowił przede wszystkim egzystencjalizm chrześcijański17.

12 Tamże, s. 195.
13 A. Morawiec, Przekraczanie rzeczywistości, „Znak” nr 12, Kraków 1998, s. 523.
14 W. Bolecki, Ciemna miłość..., wyd. cyt., s. 270.
15 E. Mounier, dz. cyt., s. 113.
16 Zob. tamże, s. 222–223.
17 Filozofem, którego cenił G. Herling-Grudziński, był także Albert Camus. Herling dostrzegał
w jego twórczości laicki egzystencjalizm i wyrastający z niego model świętości. W esejach ze
zbioru Godzina cieni przyznał jednak, że bliższa jest mu postawa Franza Kafki, który mimo
poczucia absurdalności ludzkiego istnienia potrafił ocalić w sobie nadzieję. Zob. G. Herling-
-Grudziński, Sąd Ostateczny. Camus i Kafka, w: tegoż, Godzina cieni, wyd. cyt., s. 93–105.
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Filozofem szczególnie bliskim Herlingowi był bez wątpienia Pascal. W Dzien-
niku pisanym nocą pod datą 23 grudnia 1973 roku twórca pisał: „Według Pas-
cala nasze myśli są zajęte przeszłością i przyszłością, prawie nigdy nie my-
ślimy o teraźniejszości. Nigdy zatem nie żyjemy, lecz wciąż mamy nadzie-
ję żyć”18.
Szczególne znaczenie należy w przytoczonym zapisie przyznać nadziei. Her-

ling odwoływał się do niej, ponieważ przypisywał jej moc ocalającą19. Świado-
mość własnej słabości, odczucie kruchości istnienia nie popychają ku rozpaczy,
lecz budzą nadzieję. Jej wartość trudno przecenić, ponieważ – jak wyznał Herling
– „w żadnych warunkach bez nadziei żyć nie można. I choć może się komuś wy-
dawać, że nonsensem mieć jeszcze nadzieję, to jednak jeżeli chce się coś zrobić, to
bez nadziei jest to niemożliwe”20.
Obecny w Don Ildebrando Herlinga Kierkegaard21 został nazwany przez Mo-

uniera rzeczywistym twórcą egzystencjalizmu, a jego koncepcja – filozofią de-
cyzji22. W myśli filozofa zasadniczym problemem stał się wybór sprowadzony
do opozycji albo – albo: życie albo śmierć, nadzieja albo rozpacz, wiara albo
rozum. Sytuacja wyboru – jak twierdzi Mounier – stanowiła dla Kierkegaarda
„uprzywilejowany moment istnienia”, ponieważ właśnie „w chwili wyboru rodzi
się rozpacz”23.
Filozofem bliskim Herlingowi był także Lew Szestow. Jego myśl filozo-

ficzna „błąka się między biegunem rozpaczy a biegunem nadziei. Nie zna pew-
ności, bo nie widzi kresu drogi, jaką przemierza”24. Herling odwoływał się
do jego myśli w Dzienniku pisanym nocą i w opowiadaniach, ponieważ ważne
miejsce w jego rozważaniach stanowił człowiek dramatycznie zawieszony mie-
dzy rozpaczą i nadzieją. Za szczególnie ważny dla twórczości autora Don Ilde-
brando uznać należy fragment dzienników Szestowa – przywołany 3 listopada
w Dzienniku pisanym nocą i stanowiący motto opowiadania Krótka spowiedź
egzorcysty:

18 G. Heling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 1, Kraków 2011, s. 240.
19 W swoich rozważaniach o nadziei Herling sięgał do twórczości Fiodora Dostojewskiego. Cenił
w autorze Zbrodni i kary umiejętność wyrażenia potrzeby znalezienia wartości absolutnych, któ-
rych źródłem jest Bóg. Zob. G. Herling-Grudziński, Dwugłos o sumieniu Raskolnikowa, w: tegoż,
Godzina cieni, wyd. cyt., 88–92.
20 G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, Kraków 2000, s. 68–69.
21 Myśl filozoficzna S. Kierkegaarda jest szczególnie ważna wWieży Herlinga, o czym świadczy
między innymi obecność w tekście cytatów o rozpaczy.
22 Zob. E. Mounier, dz. cyt., s. 314.
23 Tamże, s. 252.
24 C. Wodziński, Lew Szestow, w: L. Szestow. Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł.
C. Wodziński, Warszawa 1987, s. 19.
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Albo doświadczenia wewnętrzne, nawet najprostsze, tak są święte, że sama natura
zazdrośnie stoi na ich straży; albo tak nędzne, że nie warto odsłaniać ich przed
innymi. Święte czy nędzne, w obu wypadkach alergiczne wobec kartki papieru. Ale
posiadają własną formę, jest nią rodzaj szeptanej w myślach, bezradnej urywa-
nej spowiedzi. Takie wyznania, jak strzępy snu po przebudzeniu, nie mieszczą się
w mowie artykułowanej. Czym więc są? Pełnomodlitewnym bełkotem skierowanym
w ciemność, do jedynego, niewidzialnego i milczącego słuchacza25.

Szestow zajmował Herlinga, ponieważ potrafił uchwycić doświadczenia, jakie
były udziałem bohaterów jego opowiadań. Ponadto miał świadomość ułomności,
niedoskonałości wyrażania ludzkich przeżyć. Potwierdził to autor Don Ildebrando
w Dzienniku pisanym nocą, notując pod datą 8 grudnia 1993 roku: „U Szestowa
nic nie jest kwestią przypadku czy przejęzyczenia, wszystko podlega rygorom so-
lidnego przemyślenia”26.
Filozofem, którego myśl towarzyszyła Herlingowi, był Pascal, przywołany

w utworze Szczyt lata. Opowieść rzymska. To jego słowa narrator opowiadania po-
wtarzał, leżąc w dziurawej łódce: „Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy
rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Zna-
jomość Chrystusa stanowi pośrodek, ponieważ w niej znajdujemy i Boga, i swoją
nędzę”27.
Dla Herlinga – podobnie jak dla Pascala – pragnienie odczucia obecności

ukrytego Boga realizuje się dzięki osobie Chrystusa. Pisarz uważał, że szczególna
wartość chrześcijaństwa tkwi właśnie w Synu Boga, ponieważ „Jest w nim i rozum,
i cierpienie, i Bóg osobowy, i ludzkie męczeństwo”28. Cierpienie uczyniło życie
Boga ludzkim, stało się wspólnym doświadczeniem Chrystusa i człowieka. Jego
wartość tkwi również w tym, że przyniosło Zmartwychwstanie, które „jest niczym
innym jak przezwyciężeniem sytuacji krańcowej, w jakiej człowiek się znajduje
z powodu własnej ograniczoności, jest bezwarunkowym zwycięstwem życia nad
śmiercią i dobra nad złem”29.
Nadzieję przyniósł narratorowi opowiadania świt. Wschód słońca rozproszył

lęk przed nieobecnością milczącego Boga i odsunął myśli o samobójstwie. Powrót
do życia, który wówczas się dokonał, oznaczał dla Herlinga akceptację egzysten-
cji mimo świadomości kruchości istnienia i słabości człowieka. Jak pisał Pascal,
„Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna

25 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 1, wyd. cyt., s. 240.
26 Tenże, Dziennik pisany nocą, t. 3, Kraków 2012, s. 367.
27 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, s. 106.
28 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997, s. 82.
29 K. Malinowska, Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków
2006, s. 106.
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swojej nędzy. Nędzą tedy jest czuć swoją nędzę, ale wielkością jest wiedzieć, że
jest się nędznym”30.
Ferragosto przyniosło zatem odczucie nędzy istnienia – świt ujrzeli tylko ci,

którzy nie ulegli rozpaczy, o której pisał Kierkegaard, ale ocalili w sobie nadzieję
i zachowali wiarę, że świat – mimo „milczenia wszechświata i nieobecności Boga”
– stanie się „na powrót boski”31. Ofiary ferragosto uległy „paroksyzmowi samo-
zniszczenia”32, ponieważ nie potrafiły uwolnić się od rozpaczy. Samobójstwo stało
się dla nich „obsunięciem się w przepaść, w sen wieczny”33. Bohaterowie opo-
wiadania nie potrafili zapewne wyzwolić się od myśli o jałowości i bezcelowości
własnego istnienia. Być może za Kierkegaardem mogli dramatycznie zawołać:
„czymże innym staje się życie, jeżeli nie rozpaczą”, „ jakże puste i beznadziejne
wydaje się życie”34. Dokonując wyboru śmierci, rezygnowali ze „świata przecięt-
ności” i wchodzili w „świat tragedii”, o którym pisał pisał Szestow35.
Pisząc o doświadczeniu samotności, kruchości istnienia, rozpaczy i nadziei,

Herling potrafił zachować niezwykłą powściągliwość i potrafił obronić się przed
wielosłownością. Dochował wierności zasadzie milczenia wobec przeżyć, które od-
bierają głos:

Czego nie da się powiedzieć jasno, nie należy mówić w ogóle. Zamiast słów, słów,
słów – zdanie, które zawiera może najwięcej: człowiek starty na proch jednym ude-
rzeniem Nieznanej Ręki. To ona budzi uczucie inne niż strach, niemożliwe do opi-
sania, obecne mgliście nawet w milczeniu36.

W rozważaniach Herlinga centralne miejsce zajmuje człowiek doświadcza-
jący cierpienia, samotności, zwątpienia, zła, rozpaczy, poszukujący nadziei. Wło-
dzimierz Bolecki w książce poświęconej twórczości autora Don Ildebrando za-
uważył, że

człowiek w jego utworach istnieje tylko przez odniesienie do nadrzędnej, metafizycz-
nej sankcji: nie ma w tych utworach pojęcia człowieka bez pojęcia człowieczeństwa,
nie ma pojęcia człowieczeństwa bez uniwersalnych atrybutów jego losu: bez cier-
pienia i krzyża, bez odkupienia i Chrystusa, bez odróżnienia dobra i zła37.

30 B. Pascal. dz. cyt. s. 106.
31 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, wyd. cyt. s. 52.
32 G. Herling-Grudziński, Szczyt lata, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 90.
33 Tamże, s. 85.
34 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995, s. 35–36.
35 C. Wodziński, Lew Szestow..., wyd. cyt., s. 10.
36 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 1, wyd. cyt. s. 678.
37 W. Bolecki, Ciemna miłość, wyd. cyt., s. 69.
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Bolecki nazwał Herlinga „pisarzem personalistycznym”, ponieważ – jak za-
uważył – opisywany przez niego człowiek nie tylko doświadcza presji historii, ale
także jest „nękany nieszczęściami, cierpieniami i samotnością, targany namiętno-
ściami i poszukujący metafizycznej sankcji dla swego istnienia i czynów”38.
Za uzasadnione uznać zatem należy wykorzystanie do lektury Don Ildebrando

perspektyw filozoficznych – personalistycznej i egzystencjalnej.

O wartości tajemnicy

...prawdziwa literatura jest nierozerwalnie związana z Tajemnicą
i pisarz nie może stawiać kropki nad i...39

Poszukiwanie w personalizmie filozoficznego kontekstu dla zbioru Don Ilde-
brando jest uzasadnione przede wszystkim tym, że pisarz akceptował istnienie
tajemnicy osoby. Choć pragnął się do niej zbliżyć, nie próbował jej ostatecznie
wyjaśnić. Formułując ideę osoby, podkreślił konieczność przyjęcia jej tajemnicy.
Pisał: „W człowieku istnieje i powinna istnieć strefa, gdzie nikt prócz Boga nie
potrafi i nie ma prawa go dosięgnąć”40. Warto w tym miejscu podkreślić, że pisząc
o tajemnicy, Herling używał wielkiej litery. ZdaniemWłodzimierza Boleckiego jest
to charakterystyczna cecha jego pisarstwa:

Wielka litera, którą Herling posługuje się z wyraźnym upodobaniem, zamienia rze-
czy konkretne w pojęcia, a z pojęć czyni metafory. Za każdym razem, kiedy się
pojawi, jest informacją, że autorowi nie chodzi o jednorazowość, lecz o uogólnienie,
nie o dosłowność, lecz o przypowieść, nie tylko o konkret, lecz i o rzeczy wymierne41.

Bolecki zauważył, że zgoda Herlinga na tajemnicę pozostaje w ścisłym
związku z tym, że pisarz był zafascynowany wszystkim, „co wymyka się defini-
tywnemu nazwaniu, określeniu i nieodwracalnemu rozpoznaniu”42, dlatego też
najistotniejszy obszar jego zainteresowania stanowiły dociekania metafizyczne,
zbliżające do tajemnicy istnienia osoby.
W tym miejscu warto odwołać się do personalistycznej idei osoby. Mounier

zwrócił uwagę, że osoba wymyka się definicjom, ponieważ nie można jej uprzed-

38 Tamże, s. 85.
39 G. Herling-Grudziński, Rozmowy w Dragonei, wyd. cyt., s. 266.
40 Tenże, Dziennik pisany nocą, t. 1, wyd. cyt., s. 296.
41 W. Bolecki, Ciemna miłość..., wyd. cyt., s. 193–194.
42 Tamże, s. 128.
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miotowić, nie należy zatem definiować jej istnienia. Nieuzasadnione będzie uży-
wanie w odniesieniu do osoby i jej istnienia terminu „problem”, ponieważ suge-
rowałby on możliwość wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Celowe wydaje się natomiast
użycie terminu „tajemnica” – tajemnicy się nie definiuje, ale można jej doświad-
czyć. Według Mouniera osoba jest tajemnicą – jeśli zatem można ją poznać jedynie
od wewnątrz; należy zaakceptować istnienie tajemnicy.
Herling – podobnie jak Mounier – postrzegał tajemnicę jako istotny element

definiujący ludzką kondycję. W rozmowie z Boleckim pozostawienie marginesu
tajemnicy uznał za swoją pisarską dewizę43. Konieczność pozostawienia niewy-
jaśnionym tego, co powinno pozostać ukryte za zasłoną, uzasadnia przekonanie
autora, że tajemnicy można doświadczyć, ale nie można jej przeniknąć. W rozwa-
żaniach o książce Leszka Kołakowskiego Metaphysical horror pisał:

Po co więc szukać, po co ścigać daremnie „prawdę absolutną”? Gdyż ważne jest
samo poszukiwanie; choćby nieudane, zmienia radykalnie nasze życie. Nie potrafimy
przeniknąć tajemnicy, łudzimy się, że da się przekształcić ją w wiedzę, ale istotna
jest świadomość istnienia tajemnicy. Jakkolwiek nie zedrzemy zasłony z rzeczywi-
stości ostatecznej, powinniśmy wiedzieć, że jest taka zasłona44.

Świadomość istnienia zasłony każe pisarzowi zrezygnować z nadmiaru słów,
który zdeprecjonowałby wartość tajemnicy i sugerowałby dążenie do zdarcia za-
krywającej ją zasłony. Akceptując tajemnicę i chroniącą ją zasłonę, autor Don
Ildebrando ograniczył swoją rolę do dociekania, zbliżania się do niej.
Opowiadania Herlinga przekonują, że tajemnicą jest człowiek – nie tylko dla

innych, ale również dla siebie. Mimo że twórca mógłby konstruować biografie swo-
ich bohaterów tak, by nie pozostawić w nich niczego niewyjaśnionego, nie uczynił
tak. Zagadką pozostaje więc przeszłość postaci, sekretem – motywy ich postępo-
wania. Przekonuje o tym już pierwsze opowiadanie ze zbioru – Ex Voto. Opowie-
ści narratora o ofierze pedofilii nie rozpoczęła prezentacja bohaterki, ale relacja
z jego wyprawy z Kotem Jeleńskim w poszukiwaniu „srebrnych drobiazgów”45.
Na prośbę Lenor Fini, ich przyjaciółki, odwiedzali sklepy neapolitańskich złot-
ników, by znaleźć w nich interesujące ex voto. Patrzyli w milczeniu na „wykute
w srebrze miniatury fragmentów ciała ludzkiego: ręce, nogi, głowy, serca, wątroby,
torsy, piersi, brzuchy, plecy”46, nie wiedząc, dlaczego Lenor ich potrzebuje. Ce-
lowość wykonania przedmiotów nie budziła wątpliwości, choć każdy z nich krył

43 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, wyd. cyt., s. 266.
44 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 2, Kraków 2012, s. 574.
45 Tenże, Ex Voto, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 6.
46 Tamże, s. 6.
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jakąś tajemnicę. Wiadomo było jedynie, że złotnicy wykuwali je na zamówienie,
by stały się podziękowaniem Bogu, Matce Boskiej lub świętym za otrzymaną ła-
skę. Sekretem pozostały nie tylko doświadczenia ofiarodawców, ale także źródła
fascynacji Lenor Fini srebrnymi miniaturami. Narrator zaakceptował jej zagadkę,
dlatego nie pytał o nic swojego przyjaciela i wybrał milczenie. Wyznał:

W obrazach, które mi pokazywała podczas moich wizyt w jej pracowni ma-
larskiej, szukałem jakiś drobnych choćby śladów tego tajemniczego zamiłowania.
Nie znalazłem ich nigdy. Nie znalazłem ich też na stołach i stolikach, na których
leżały potrzebne jej rekwizyty malarskie. Słuszne więc będzie, jeśli jej tajemnicze
zamiłowanie uznam po prostu za sekret właśnie, nie do ujawnienia postronnym47.

Za postronnego uznał narrator siebie i każdego, kto próbowałby przeniknąć
sekret Lenor. Zdaniem Ołdakowskiej-Kuflowej bohaterowie opowiadań Herlinga
„zawsze noszą w sobie jakiś sekret, który w najlepszym wypadku zostaje wyja-
śniony częściowo. Nawet gdy chodzi o postaci literackie, obowiązuje poszanowanie
prawa człowieka do tajemnicy”48. Dlatego właśnie narrator – mimo swojej docie-
kliwości – nie zdradza myśli, sekretów, uczuć postaci, o których opowiada. Unika
analizy psychologicznej i wybiera obserwację zachowania. Jeśli natomiast udaje
mu się zbliżyć czytelnika do tajemnicy, czyni to, przywołując opowieść, relację,
komentarz innych postaci. Akceptuje istnienie pewnej tajemnicy, co podkreśla,
ale rozumianej nie jako fałszowanie obrazu świata, ukrywanie prawdy, lecz istnie-
nie takiej sfery przeżyć i doświadczeń, które wymykają się ludzkiemu poznaniu,
pozostając w sferze spraw metafizycznych.
Konstruując portrety bohaterów opowiadań ze zbioru Don Ildebrando, Her-

ling zdawał się pamiętać, że może jedynie zbliżyć się do tajemnicy ich ist-
nienia. W Najkrótszym przewodniku po sobie samym wyznał, że każdy czło-
wiek, jego zdaniem, „jest nawet dla siebie istotą bardzo trudną do przeniknięcia
i zrozumienia”49.
Pisarz zastosował w swoich opowiadaniach niezwykle ciekawy zabieg – zanim

czytelnikowi przedstawił bohatera, budował wokół jego postaci napięcie. Oczeki-
wanie i niepokój budzi zapowiedź losu właścicielki tajemniczego ex voto, które
zaintrygowało narratora opowiadania otwierającego zbiór Don Ildebrando.
Twarz bohaterki opowiadania pozostaje przez dość długi czas dla czytelnika

tajemnicą, tym bardziej intrygującą, im bardziej tajemniczy zdaje się wotywny
medalion, jaki z rąk zakonników kościółka San Vinzenco odbierają jej rodzice.

47 Tamże, s. 6.
48 M. Ołdakowska-Kuflowa, Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
wyd. cyt., s. 41.
49 G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, wyd. cyt., s. 135.
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Na srebrnym, gładkim tle główka dziewczynki, jak ucięta siekierą, z najeżonymi,
sterczącymi na wszystkie strony włosami w formie loków podobnych do węży. Przy-
wodziła na myśl głowę Meduzy, jednej z gorgon, uciętą przez Perseusza. Twarz nie
była zanadto wyrazista, ale możne w niej było dostrzec urodę ledwie zakwitającej
dziewczynki50.

Zapewne medalion stanowił votum dziękczynne za uleczenie głowy. Mało wy-
razista twarz na nim przedstawiona musiała taka pozostać, ponieważ była jedy-
nie wizerunkiem, co podkreśla narrator, wskazując różnicę między wizerunkiem
i portretem. Kiedy razem z narratorem patrzymy na twarz właścicielki ex voto,
widzimy posłuszną dziewczynkę, która jest „obojętna, nieruchoma, apatyczna,
z rączkami przywartymi do ciała”51. Miała spuszczone oczy. O tym, że była żywa
„świadczyły jedynie nastroszone włosy, tak ostre i kłujące, jak gdyby w nich sku-
piła się cała jej wola życia”52.
Dlaczego jej twarz zobojętniała, wydawała się być pozbawiona życia? Clara

była ofiarą zła wyrządzonego przez ojca, ale zło zaraża, dlatego stała się rów-
nież jego sprawcą, gdy udusiła pozostawione pod jej opieką sześciomiesięczne
niemowlę. Dziewczynkę poddano więc operacji, sądząc, że chirurgiczny skalpel
wytnie tkwiące w niej zło. Poddana operacji lobotomii została fizycznie okale-
czona. Dziewczynka, zanim stała się apatyczna, obojętna na to, co się z nią dzieje,
w atakach furii wyrażała swój gniew na świat. Nie mogła liczyć na niczyją po-
moc, bo kiedy opiekunka społeczna odkryła sprawę, to nie ojciec został ukarany,
lecz winy poszukiwano w jego ofierze. Twarz Clary, jaką obserwujemy podczas
odbierania przez rodziców dziewczynki ex voto, to twarz, która porusza– ponie-
waż stanowi dowód klęski dziecka w starciu ze złem. Dziecku odebrano niewin-
ność, napiętnowano je złem, nazwano „przeklętą z Salerno”53. Dziecko nie mogło
samo się bronić, więc jego reakcją na świat stało się „okamienienie”54, wyrażające
się właśnie w twarzy – tak bardzo znaczącej, tak wiele mówiącej, jak milczenie,
w którym nieruchomieją bohaterowie innych opowiadań Herlinga pod wpływem
doświadczenia zła.
Opowiadanie Ex Voto uznać można za próbę zbliżenia się do zjawiska na-

zywanego przez Herlinga „zarażeniem złem”. Konstruując postać Clary Minori,
ośmioletniej ofiary pedofilii, autor zwrócił uwagę na to, że doznana krzywda ode-

50 G. Herling-Grudziński, Ex Voto w: tenże, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 10.
51 Tamże, s. 12.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 10.
54 „Okamienienie” według W. Boleckiego jest reakcją na doświadczenie tragizmu istnienia.
„Okamienieni” to bohaterowie, „w których milczeniu skrywa się nie dające się nazwać ani wy-
powiedzieć doznanie rzeczy ostatecznych”. Zob. W. Bolecki, Ciemna miłość..., wyd. cyt. s. 129.
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brała dziecku nie tylko niewinność, ale również spokój, radość życia, poczucie bez-
pieczeństwa. Pod wpływem doświadczenia zła łagodna dziewczynka gwałtownie
wydoroślała i stała się „małą wcieloną furią” uznaną za stwarzającą zagrożenie dla
otoczenia . Zło, które ją dotknęło, narodziło się w niej, przybierając nową postać:
„Dwukrotnie usiłowała podpalić mieszkanie, zbita do krwi przez ojca nie wykazy-
wała żadnej skruchy. Śmiała się ojcu w twarz, podpierając się rączkami w pasie,
sypiąc najgorszymi rynsztokowymi przekleństwami”55. Później udusiła pozosta-
wione pod jej opieką niemowlę. Wyrządzona Clarze krzywda uczyniła z niej ofiarę,
a wreszcie – niezależnie od jej woli – sprawcę zła.
Bohaterowie opowiadań Herlinga tworzących zbiór Don Ildebrando kryją

w sobie sekret. Świadczy o tym opowiadanie Suor Strega. Historię zakonnicy –
siostry Katarzyny nazywanej przez niektórych Czarownicą, a przez narratora Cza-
rodziejką – o niezwykle intrygującej biografii rozpoczął autor refleksją: „Trudno
odtworzyć życiorysy osób, które nie tylko milczą o swojej przeszłości, lecz zdają
się świadomie i z uporem zacierać jej ślady”56. Czytelnik dowie się zatem od nar-
ratora niewiele o losie zakonnicy, która fascynowała nie tylko urodą, ale również
darem nawiązywania łączności między żywymy i zmarłymi. Tajemnicę jej prze-
szłości próbował odkryć antropolog Dagoberto. To jego poszukiwania zbliżyły
narratora do sekretów byłej zakonnicy.
Pochodząca z apulijskiej wsi Cecilia Ongaro po wstąpieniu do zakonu kar-

melitanek przyjęła imię Katarzyna. Kiedy niepohamowany temperament i roz-
budzona gwałtownie namiętność skłoniły ją do ucieczki z klasztoru, zamieszkała
obok cmentarza Fontanelle. Stała się dla mieszkańców Neapolu pośredniczką mię-
dzy żywymi i umarłymi. Tam właśnie poznał ją Dagoberto. Choć narrator uważnie
słuchał jego opowieści, nie dążył do odkrycia pełnej prawdy, ponieważ akcepto-
wał istnienie tajemnicy. Wyznał: „Kto jednak powiedział, że wszystkie pytania
o zawiłości i ciemne węzły ludzkiego losu muszą doczekać się jasnych i jedno-
znacznych wypowiedzi? Istnieją także pytania – być może przeważają pytania –
na które brak sensownych odpowiedzi”57. Swoją opowieść o tajemniczej Katarzy-
nie nazwał opowiadaniem „utkanym z pytań bez odpowiedzi”58.
Równie wiele pytań bez odpowiedzi pozostawi czytelnikowi lektura także in-

nych utworów ze zbioru. Tytułowy bohater opowiadania Don Ildebrando cały jest
tajemnicą – zagadką pozostaje dla narratora i innych postaci przeszłość Dok-
tora Fausta Angelini, jeszcze bardziej intrygujące są źródła aktywności „złego
oka”, które posiadał. Obecność tajemnicy sugeruje już imię i nazwisko bohatera.

55 G. Herling-Grudziński, Ex Voto, wyd. cyt., s. 15–16.
56 G. Herling-Grudziński, Suor Strega, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 19.
57 Tamże, s. 21.
58 Tamże, s. 21.
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Fausto Angelini wydaje się łączyć w sobie cechy diaboliczne i anielskie. Znany
w Neapolu chirurg był traktowany jak wielki autorytet medyczny. Choć zrezygno-
wał z operowania pacjentów, z niewyjaśnionej ostatecznie przyczyny zapraszano
go, by przynajmniej swoją obecnością uczestniczył w operacji – uważano to po-
wszechnie za gwarancję powodzenia. Narrator opowiadania nie potrafił wyjaśnić,
czy takie przekonanie miało swoje racjonalne wytłumaczenie, zapewne sam miał
wiele wątpliwości. Pytał więc zagadkowo: „ Czy to możliwe, aby sama obecność
odgrywała tak wielką rolę? Aby ukradkowe spojrzenia w stronę Maga wystarczyły
jako pomoc czy otucha?”59

Jeszcze bardziej zagadkowa była fascynacja Doktora Anielskiego iettaturą,
czyli złym urokiem60. Mimo ogromnej wiedzy medycznej wierzył on w istnienie
tajemniczej siły tkwiącej w człowieku, który obdarzony nią zyskiwał szczególną
właściwość czynienia zła. Chirurg był przekonany, że potrafi przeniknąć tajemnicę
iettatury. Narrator wątpił w to. Choć zgadzał się z tym, że zły urok jest faktem,
jego przyczynę uważał za zagadkę niemożliwą do rozwikłania.
Tajemnicą otoczył również Herling przyczynę ujawnienia się złego uroku,

jakim dysponował Doktor Anielski. Chirurg – jak ustalił narrator – był po-
tomkiem chrześcijanina żydowskiego pochodzenia. Jego przodek, Don Ildebran-
des, oskarżony został przez trybunał inkwizycyjny o fałszywą chrystianizację.
W czasie procesu straszliwym spojrzeniem zdołał zabić przewodniczącego try-
bunału. Zagadką pozostawił jednak narrator przyczynę, która sprawiła, że chi-
rurg stał się iettatore. W czasie operacji siostry jego „złe oko” ujawniło się,
o czym mówiła pielęgniarka – siostra Magdalena, wyznając: „ jaki dziwnie ope-
rował Don Fausto, jakie miał dziwne oczy”61. Choć narrator opowiadania do-
strzegł tę niezwykłość w spojrzeniu chirurga i wierzył – jak inni neapolitań-
czycy – w istnienie iettatury, pozostawił bez odpowiedzi wiele pytań. Zagadka
pozostanie nierozwiązana nie tylko dla narratora i czytelnika, ale także dla bo-
hatera. Zdaniem Ołdakowskiej-Kuflowej w opowiadaniach Herlinga tajemnicą
człowiek jest nie tylko dla innych ludzi, ale także dla siebie samego, ponie-
waż „zarówno w sobie, jak i wokół siebie człowiek napotyka tajemnicę, której
jądro pozostaje dlań nierozpoznawalne przynajmniej dopóty, dopóki trwa jego
doczesność”62.

59 Tegoż, Don Ildebrando, w: tegoż, Don Ildebrando, s. 31.
60 Wiara w posiadanie iettatury, czyli złego oka była żywa szczególnie w południowych Wło-
szech. Tego, kto posiadał tzw. złe oko, czyli potrafił wzrokiem czynić zło, nazywano iettatore.
W rozmowie z W. Boleckim Herling przyznał, że iettatore łączy się najczęściej z konkretnym wy-
darzeniem, ujawniającym moc czynienia zła. Zob. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy
w Neapolu, wyd. cyt., s. 159–179.
61 Tamże, s. 42.
62 M. Ołdakowska-Kuflowa, wyd. cyt., s. 35.
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Herling nie sugerował żadnych prostych rozwiązań, nie wskazał tropu, który
prowadziłby do wyjaśnienia tajemnicy. Choć narrator opowiadań starał się być do-
ciekliwy w próbach poszukiwania prawdy i skrupulatnie rejestrował opinie innych,
poszukiwał źródeł opowiedzianych historii, ostatecznie opisywał jedynie to, co zo-
baczył, przeczytał, usłyszał. Nie pretendował do roli wszechwiedzącego moralisty,
który wyjaśnia wszystkie zagadki, feruje wyroki, ocenia. Analiza prozy Herlinga
skłoniła Kudelskiego do refleksji, że zagadkowość, tajemniczość to istotna cecha
tekstów autora Don Ildebrando.

Dostępny jest mu tylko niewielki wycinek rzeczywistości, która jawi się jako nigdy
nie zgłębiona. Ludzie, ich przeżycia, motywacje są zagadkowe. Narrator opisuje
je z zewnątrz, snuje domysły, daleki od prób ich jednoznacznej klasyfikacji. Wie
bowiem, że ludzkie zachowania nigdy nie dadzą się logicznie i precyzyjnie określić,
a wnętrze człowieka dla drugiego zawsze będzie zagadkowe63.

Tajemnica zła

Przyjmuję niezbyt pochlebne dla mnie określenie,
że jestem pisarzem zła, ale rzeczywiście nim jestem...64

Tajemnicą był dla pisarza nie tylko człowiek, ale także – jak wynika z lektury
opowiadań ze zbioru Don Ildebrando – konstytuujące jego istnienie doświadcze-
nie zła. Autor nie ograniczał zła do sfery spraw obyczajowych, lecz traktował
je jako kategorię metafizyczną65. Polemizując z przyjętą w Kościele katolickim
koncepcją zła jako konsekwencją braku dobra, formułował tezę o immanencji zła.
Zapytany przez Boleckiego o obecność zła w Don Ildebrando wyjaśnił, że opowia-
dania z tego zbioru pokazują zło istniejące w świecie immanentnie. Doświadczenie
zła nie wynika zatem z braku dobra, nie musi być aktem intencjonalnym czło-
wieka, ponieważ istnieje per se66. Odczucie istnienia zła niezależnego, pojawiają-
cego się nieoczekiwanie, zarażającego, zmuszającego do walki lub popychającego
ku rozpaczy, wydawało się Herlingowi niezwykle intensywne. Pisarz wiedział za-
pewne, że – jeśli chce stworzyć niezafałszowany obraz świata i człowieka – musi
się z nim w swoich tekstach zmierzyć. Lektura Don Ildebrando skłania do refleksji,
że poczucie wszechobecności i bliskości zła to jedno ze źródeł dramatu ludzkiego

63 Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia, Lublin 1998,
s. 111–112.
64 G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik..., wyd. cyt., s. 108.
65 Zob. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, wyd. cyt., s. 244.
66 Zob. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, wyd. cyt., s. 117.
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istnienia67. Człowiek, doświadczając świata, może ze złem podjąć walkę, ale nie
powinien zapominać, że usunięcie go jest niemożliwe68. Pisarz nie uważał zła za
konsekwencję grzechu i słabości ludzkiej natury.
Interesującą rekonstrukcję koncepcji zła w prozie Herlinga przeprowadził

Krzysztof Pomian, który w tekście Manicheizm na użytek naszych czasów pisał:

Herling należy do tych pisarzy, dla których zło to nie problem, lecz skandal. Jedyny
prawdziwy skandal. Wytwór człowieka, niechybnie, lecz również przyrody – trzę-
sącej się ziemi, wybuchających wulkanów, napastujących chorób – zło doświadcza
wszystkie istoty żywe zdolne cierpieć. Jest czymś więcej niż częściowym upośle-
dzeniem istnienia – zniszczeniem, rozbiciem, okaleczeniem go jako całości. Stałą
obecnością w czasie, przystrojoną w rozmaite maski i przebrania, ale której natę-
żenie nie słabnie. Siłą, która powoduje trwałe skutki. Dla Herlinga zło nie jest ani
brakiem, ani reliktem. Jest czymś rzeczywistym69.

Zło, wpisując się w doświadczenie osobowe, stało się również przedmiotem re-
fleksji Mouniera. Twórca personalizmu dostrzegał atrakcyjność, masowość i wielką
siłę zła, ale nie zgadzał się z tym, że zło należy postrzegać jako fatum odbierające
człowiekowi wolność. Pisał:

W istocie zło zaczyna się od osoby: poniżej może być tylko nieład. Bierze ono począ-
tek jedynie w świadomości albo w zmowie nieświadomości. (Dla chrześcijanina jest
ono nawet Osobą, tak jak Dobro). Jest ono znakiem wolności i nie ma prawdziwego
wyboru wartości, jeśli nie ma swobody wyboru zła70.

Dla Mouniera istnienie zła wiąże się więc nierozerwalnie z istnieniem osoby.
Herling poszerzył znacznie perspektywę filozofa, ponieważ nie ograniczał źródeł
zła do kategorii wolności człowieka i wynikającej z niej możliwości wyboru. In-
trygował go sam fakt istnienia zła oraz wynikające z jego obecności zadania czło-
wieka. W Rozmowach w Neapolu wyznał: „Jestem przekonany, że zła nie można
pokonać – i to jest ta moja manichejskość – ale można je złagodzić, poskromić,
powstrzymać przed dalszą inwazją”71. Bohaterowie opowiadań Herlinga ze zbioru
Don Ildebrando nie tylko doświadczyli zła, ale otrzymali od autora zadanie zmie-
rzenia się z nim.

67 Zob. tamże, s. 247.
68 Zob. G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, wyd. cyt., s. 80.
69 K. Pomian, Manicheizm na użytek naszych czasów, w: G. Herling-Grudziński, Dziennik
pisany nocą, t. 1, wyd. cyt., s. 11–12.
70 E. Mounier, dz. cyt., s. 89–90.
71 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, wyd. cyt., s. 177.
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Przywołanie myśli personalistycznej jako kontekstu filozoficznego Don Ilde-
brando jest uzasadnione również tym, że autor patrzy na swoich bohaterów, w lo-
sach których zapisuje doświadczenia uniwersalne, jak na Innego zdobywającego
wielkim wysiłkiem swoją wartość osobową. Inny w opowiadaniach Herlinga to
człowiek doświadczający zła, samotności, starości, rozpaczy. Przeżycia nie czynią
jego istnienia wyjątkowym, wyrastającym ponad doświadczenia innych. Podąża-
jąc z autorem śladami bohaterów Don Ildebrando, widzimy, że dotyka on „tema-
tów najprostszych i wspólnych całej ludzkości”72. Nie tworzy wzniosłych wzorów,
ponieważ personalizm nie jest „etyką wielkich ludzi ani nowego rodzaju arysto-
kratyzmem, który przebierałby wśród najlepszych osiągnięć duchowych i psycho-
logicznych, aby uczynić z nich wzniosłe i samotne wzory dla ludzkości”73. Nie jest
przecież wzniosłym wzorem właścicielka tajemniczego medalionu z opowiadania
Ex Voto otwierającego Don Ildebrando. Clara Minori jako ośmiolatka stała się
ofiarą ojca, czterdziestoletniego robotnika. Jej przerażające doświadczenia były
także doświadczeniem wielu innych dziewcząt i kobiet, ponieważ – jak zaznacza
autor tekstu – problem pedofilii „Zawsze istniał. I na wsi (przeważnie), i w mia-
stach. I w rodzinach biednych, i wśród ludzi zamożnych, a nawet bogatych”74.
Arystokratyzmu w kreacji bohaterów uniknął również Herling w innych opo-

wiadaniach ze wspomnianego zbioru. W utworze Szczyt lata okoliczności śmierci
w noc ferragosto pozostaną niejasne i intrygujące nie tylko w odniesieniu do wy-
sokiego urzędnika watykańskiego, ale także samobójstw dwóch starszych mał-
żeństw. Pierwsze z nich to „Ettore Palombini, emerytowany nauczyciel fizyki
w liceum, lat 74. Żona Elwira, gospodyni domowa, lat 72. Popełnili samobój-
stwo w szczelnie zamkniętej kuchni, otworzywszy gaz”. Podobną śmierć wybrało
drugie małżeństwo:

para starych ludzi na parterze, emerytów, prowadziła życie odosobnione, rzadko
kontaktowała się z innymi mieszkańcami domu, zajęta była wyłącznie swoim kotem.
Vincenzo Bernardini, emerytowany urzędnik biura podatkowego, lat 69; jego żona
Amelia Bernardini, od pięciu lat ciężko chora na rozstrój nerwowy, lat 7175.

Emeryci, bogaci w doświadczenia życiowe, niczym się niewyróżniający, prze-
żywali „tragedię samotności”76, jak wielu innych. Zwyczajność ich istnienia nie
deprecjonuje jego wartości, lecz ją tworzy. Zdaniem Danuty Bieńkowskiej „Naj-

72 E. Mounier, dz. cyt., s. 59.
73 Tamże, s. 59.
74 G. Herling-Grudziński, Ex Voto, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 15.
75 G. Herling-Grudziński, Szczyt lata, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 74.
76 Tamże.
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ważniejsze rzeczy dzieją się w codzienności, w matowym świetle dnia. Nie w wiel-
kich zbrodniach i nie w wielkich namiętnościach”77.
Dramatyczne przeżycie ferragosto w Rzymie było nie tylko doświadczeniem

bohaterów opowiadania Herlinga, ale także samego twórcy, który przyznał to,
wprowadzając do opowiadania fragment Dziennika pisanego nocą. Zapis diariu-
szowy uderza lakonicznością – pisarz niemal zatrzymał swoje pióro, by nie przekra-
czać granicy życia i śmierci. Tak jak bohaterowie opowiadania doświadczył „pa-
roksyzmu zniszczenia”78. Konstruując fabułę z kilku opowieści o ofiarach rzym-
skiego ferragosto oraz fragmentów swojego dziennika, zdawał się przekonywać,
że „jego pojedyncze rozpacze, utraty, jego własne wsysanie w pustkę nie jest
kwestią wyjątkowości jego losu. Dokoła rozgrywają się podobne dramaty, które
z czasem rozwiązuje kolejny dzień 15 sierpnia”79.
Pustka, przerażenie milczeniem Boga i strach przed myślą o Jego nieobecno-

ści stały się doświadczeniem narratora i bohaterów opowiadania Szczyt lata. Her-
ling nie koncentrował się jako pisarz na sobie i miał świadomość, że jest częścią
ludzkiej wspólnoty, którą łączą te same lęki i pragnienia. Jako pisarz wystrzegał
się swoistego twórczego egocentryzmu, czego dowodzi konstrukcja opowiadania
Szczyt lata. Zapisy diariuszowe, koncentrują uwagę czytelnika nie na indywidual-
nym przeżyciu ferragosto, ale zostały wyraźnie podporządkowane opowieści o in-
nych ofiarach „paroksyzmu zniszczenia”80.

Optymizm tragiczny

... wierzę w walkę pomiędzy Mistrzem Cierpienia a Księciem Ciemności,
ale nie wiem, czym taka walka się zakończy,
jaki będzie jej wynik –
jakkolwiek mam nadzieję, że pozytywny...81

Zarówno Mounier, jak i Herling dostrzegali wartość etycznego wysiłku czło-
wieka, podejmowanego mimo doświadczenia własnej słabości i kolejnego upadku.
Za element łączący ich wyobrażenia o człowieku uznać należy tragiczny optymizm,
który pozwala podkreślić wielkość człowieka podejmującego walkę. Jak zauważył

77 D. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002,
s. 162.
78 G. Herling-Grudziński, Szczyt lata, wyd. cyt., s. 71.
79 D. Bieńkowska, Pisarz i los..., wyd. cyt., s. 163.
80 G. Herling-Grudziński, Szczyt lata, wyd. cyt., s. 71.
81 G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, wyd. cyt., s. 179.
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Mounier, świat, w którym żyjemy, „nie jest rajskim ogrodem”, ponieważ nieustan-
nie prowokuje do walki82.
Z opowiadań Herlinga wynika, że podjęcie tej nierównej walki, to jedno z do-

świadczeń definiujących ludzką kondycję.
Świadomość wewnętrznej słabości człowieka i bezradności wobec uderzenia

„Nieznanej Ręki” skłaniają czytelnika Herlinga do poszukiwania wspólnie z boha-
terami jego opowiadań uzasadnienia dla ludzkiego istnienia w sferze wymykającej
się ludzkiemu poznaniu. Szczególny wymiar zyskuje zatem wiara. Potwierdził to
sam autor, wyznając w Najkrótszym przewodniku po sobie samym: „Wiara jest po-
trzebą absolutu, bez tej potrzeby by jej nie było, musimy bowiem mieć poczucie,
że jest jeszcze coś ponad nami”83. To wiara chroniła pisarza przed zwątpieniem
w „nadrzędny sens istniejącego świata, ujawniający się tylko częściowo w indywi-
dualnej rzeczywistości, każe mu bacznie przyglądać się pogmatwanemu splotowi
wydarzeń i wyławiać te, które pozwalają układać się w migocący niespodziewa-
nymi znaczeniami obraz”84.
Herling uczynił zatem bohaterem swoich opowiadań człowieka „porażonego

niedolą kondycji ludzkiej, a jednocześnie odczuwającego jej wymiar transcen-
dentny”85. Transcendencja nie ma w Don Ildebrando jednego wymiaru, ponieważ
realizuje się na dwóch różnych płaszczyznach: w relacjach między człowiekiem
i Bogiem oraz relacjach między człowiekiem i innymi. Wydaje się zatem, że bliska
Herlingowi była koncepcja Mouniera. Filozof łączył ideę osoby z postawą otwarto-
ści i przyjęcia, stawiając tym samym personalizm w opozycji do indywidualizmu
i prowadząc „ku objawieniu bliźniego”86. Pisał: „Złe mam pojęcie o objawieniu
bliźniego, jeżeli określam go jako kogoś, kto jest poza mną, jako rzeczywistość
oddzieloną, jakkolwiek byłaby wzniosła, rzeczywistość jego to nie tylko on sam
wobec mnie, to nas dwóch”87.
Dla bohaterów opowiadań Herlinga doświadczenie innego to przede wszyst-

kim doświadczenie niezwykłej więzi. Więź rodzić może niemal poczucie presji,
o czym przekonuje zamykające zbiór Don Ildebrando opowiadanie Madrygał ża-
łobny. Bohaterkę tekstu Annę Fiedotowną czytelnik tekstu Herlinga-Grudziń-
skiego poznaje już w pierwszym zdaniu, które sugeruje, że narrator był zafa-
scynowany pianistką i miłośniczką madrygałów księcia Venosy, o czym świadczy
jego wyznanie: „Może nawet podkochiwałem się lekko w Annie F., której zostałem

82 E. Mounier, dz. cyt., s. 34.
83 G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik..., wyd. cyt., s. 139.
84 M. Ołdakowska-Kuflowa, wyd. cyt., s. 39.
85 Z. Kudelski, dz. cyt., s. 155.
86 E. Mounier, dz. cyt., s. 168.
87 Tamże, s. 179.
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przed laty przedstawiony na koncercie Towarzystwa Scarlatti przy Konserwato-
rium Neapolitańskim, gdzie od niedawna wykładała muzykologię”88.
Z narratorem łączyły Annę nie tylko polskie korzenie, ale również fascynacja

sztuką i zapewne dlatego uczucie nazwane „podkochiwaniem” oznaczało „stan
zwykłej serdeczności, a trochę delikatnej infantuacji, która wie, że nie stanie się
niczym więcej”89. Mijający czas nie wpłynął niekorzystnie na jakość więzi między
nimi, ponieważ w swojej obecności przy każdym kolejnym spotkaniu doświad-
czali wzruszającej czułości, dla której wiek stanowił kwestię zupełnie pozbawioną
znaczenia.
Anna Fiedotowna skłoniła narratora do zainteresowania życiem i twórczo-

ścią księcia Venosy. Od wielu lat przeżywała fascynację muzyką Carla Gesualda,
a miłość do sztuki obudziła w niej miłość do artysty. Anna marzyła o stworzeniu
dzieła poświęconego twórcy niezwykłych madrygałów. Nie było to łatwe zadanie,
ponieważ rodzinne zobowiązania oddaliły ją od życiowego celu.
Z opowiadania Herlinga-Grudzińskiego wynika, że kiedy pojawiły się pierwsze

symptomy zmiany systemu politycznego w Rosji po objęciu władzy przez Michaiła
Gorbaczowa, Anna Fiedotowna wyjechała do Petersburga, o czym poinformował
czytelników podzielający jej fascynację Księciem Muzyków narrator:

List Anny, pisany w Rzymie na kolanach tuż przed wyjazdem, donosił, że jej po-
starzały i schorowany ojciec chce umrzeć i być pochowany w swoim rodzinnym
mieście. Córka próbowała mu przypomnieć, że miejsce wiecznego spoczynku kupili
niegdyś oboje na międzynarodowym cmentarzu rzymskim obok grobu jego żony
i jej matki. (...) Uznała, że nie wolno jej puszczać go samego w tym wieku i w tym
stanie zdrowia do dalekiej ojczyzny, po tylu latach emigracji90.

Obawa o zdrowie ojca skłoniła bohaterkę do podjęcia trudnej dla niej decyzji
i powrotu do Rosji, która była jej zupełnie obca.

Zakończenie

Opowiadania ze zbioru Don Ildebrando dowodzą słuszności tezy Kudelskiego,
który twierdził, że bohaterem swoich utworów Herling uczynił człowieka „cier-
piącego i tragicznego wobec własnej skończoności, a jednocześnie zdolnego do

88 G. Herling-Grudziński, Madrygał żałobny, w: tegoż, Don Ildebrando, wyd. cyt., s. 111.
89 Tamże, s. 112.
90 Tamże, s. 113.
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wzniesienia się ponad swą ograniczoność i instynkt samozachowawczy, zanurzo-
nego w odwiecznym porządku kultury, szukającego Absolutu”91. Doświadczenie
zła, samotności, rozpaczy i próba ocalenia nadziei oraz nadania sensu egzystencji
poprzez podjęcie przez bohaterów trudu życia i cierpienia nadają tekstom Herlinga
wymiar dyskursu filozoficznego. Do odczytanie myśli ukrytej w tym dyskursie nie-
zbędne jest odniesienie do egzystencjalizmu i personalizmu.

Summary

Herling-Grudziński’s collection of stories entitled Don Ildebrando not only
constitutes a new development within the genre, which results from his seeking
the most appropriate form enabling him to record the experience of the Secret
of Existence, but it also provides evidence for the author’s artistry. He avoids
verbosity as well as enhances his texts with elements of intriguing philosophical
discourse. Everyone has to hunt for traces of evil along with the narrator in
order to approach the mystery of the writer’s works. When evil affects man,
it becomes a factor that defines his condition and imposes a tragic dimension.
Evil in Don Ildebrando does not exclusively represent abstract nature. It

is embeded in man’s existence, therefore the recollection of Mounier’s perso-
nalism, which is close to Herling-Grudziński’s philosophy, is reasonable. The
idea of personalism emphasizes the ongoing feeling of tragic existence, which
surrounds man. The context required to read the functions of a philosophical
discourse of the stories is based on the concepts of philosophers who are, along
with Mounier, considered to be the creators of 20th-century existentialism.
According to Herling-Grudziński, they are Blaise Pascal, Søren Kierkegaard
and Lev Shestov.
The text aims at presenting Herling-Grudziński’s philosophy which is

derived from existentialism and places the existence of man experiencing evil
between despair and hope.
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GRANICE KULTURY W TELEWIZJI

Celem niniejszego artykułu jest odkrywanie śladów wytyczania przez tele-
wizję granic kulturowych. Do zastanowienia się nad tym problemem, z punktu
widzenia antropologii kultury, skłania wszechobecność telewizji jako medium ma-
sowego, z którym styka się większość społeczeństw. Telewizja stanowi nieodłączny
komponent życia codziennego współczesnego człowieka, a przekazy telewizyjne
coraz bardziej wnikają w jego prywatną sferę życia. Interesującym, z antropo-
logicznego punktu widzenia, miejscem jest pokój telewizyjny, ponieważ to tutaj
przestrzeń lokalna splata się z przestrzenią globalną, a lokalne formy percepcji
zbiegają się z masowo produkowanymi przedstawieniami1. Wprawdzie telewizja
oferuje odbiorcom wspólny dla nich dyskurs, ale dotyczy to jedynie części różno-
rodnych publiczności, różniących się w swoich opiniach i gustach. W efekcie nego-
cjacyjnych strategii odbiorczych, a często także różnych form oporu wobec treści
telewizyjnych, globalne symbole a także wzory społeczne wywodzące się z kul-
tury popularnej podlegają dekonstrukcji. Telewizja dostarcza jednak modeli, na
podstawie których ludzie mogą kształtować swoje postawy, wartości i wynikające
z nich działania2. Jak twierdzą antropolodzy Byron Reeves i Clifford Nass, „ludz-
kie reakcje pokazują, że media są czymś więcej niż tylko narzędziami, (...) mogą
wtargnąć w naszą przestrzeń osobistą, mogą posiadać osobowość, która pasuje do
naszej, mogą być członkami zespołu i uaktywniać stereotypy związane z płcią. Me-

1 M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł.
M. M. Piechaczek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 410.
2 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2005, s. 384–397.
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dia mogą wywoływać reakcje emocjonalne, wymagać koncentracji uwagi, zagrażać
nam, wpływać na pamięć i zmieniać pojęcia tego, co naturalne. Media są pełnymi
uczestnikami naszego świata społecznego i rzeczywistego”3. Będąc we własnym
domu, w naszej przestrzeni prywatnej, uczestniczymy w procesach globalizacji,
mediatyzacji, intermedialności, interaktywności4.
Jeśli przyjmiemy, że telewizja nie tylko upowszechnia, ale też tworzy kulturę,

w szerokim antropologicznym sensie5, pojawia się pytanie, jakiego rodzaju kulturę
tworzy telewizja, a także, jakie są jej granice? Spróbuję się zastanowić nad rolą
telewizji w tworzeniu i znoszeniu granic kulturowych? A także nad problemami
z tym związanymi: Czy telewizyjna wielokulturowość wiąże się z przekraczaniem
granic między kulturami? Jaka jest rola „medium obrazów” w doświadczaniu
różnorodności świata?
Pojęcie granicy zawiera w sobie pojęcie przejścia na drugą stronę. Przej-

ście graniczne zazwyczaj jest mniej lub bardziej utrudnione, w zależności od gra-
nicy, z jaką mamy do czynienia. Istnieją granice, jak pisze Krystyna Wilkoszew-
ska, o charakterze konwencjonalnym, arbitralnym, np. granice między państwami
i wówczas przejścia graniczne mają charakter z reguły sformalizowany. Istnieją
też granice niewidoczne, ale odczuwane jako granice, gdy na przykład wchodzimy
w obszar etnicznie odmienny od tego, w którym żyjemy6. Pojęcie granicy może
się też wiązać z zakreśleniem pewnej przestrzeni, obszaru w ten sposób wyzna-
czonego, a tym samym określonego jako w jakimś sensie spójny.
Moją intencją jest wzięcie pod uwagę obu aspektów pojęcia granicy: jako two-

rzenia granic kultury i ich znoszenia, co wiąże się z wkraczaniem na zagraniczny,
obcy teren, a więc ze swoistym doświadczeniem przejścia granicznego7.
Postępujący proces globalizacji świata, której istotny mechanizm stanowią

media, a zwłaszcza telewizja, powoduje, że pojęcie granic staje się problema-
tyczne, co niewątpliwie skłania do zastanowienia nad dokonującymi się w kulturze
przemianami. Często określane są one terminem „wielokulturowość” lub jemu po-
dobnym „międzykulturowość”. Krystyna Wilkoszewska zauważa, że „obejmowane
tymi terminami zjawiska charakteryzujemy pojęciami dialogu, spotkania, alterna-
tywności, interakcji. Wszystkie te pojęcia stanowią wariacje relacji binarnych,
czyli dwuczłonowych”8. Język tego rodzaju, charakterystyczny dla nowoczesnego

3 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, PIW, Warszawa 2000, s. 294.
4 A. Pomieciński, Etnografia pokoju telewizyjnego, czyli „pisanie o oglądaniu”, (w:) Obrazy
kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbricha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007, s. 203.
5 Por. J. Fiske, Television Culture, Routledge, London – New York 1997.
6 K. Wilkoszewska, Przejścia graniczne w dobie transkulturowości, (w:) Przyszłość tradycji,
pod. red. S. Krzemienia-Ojaka, Libra, Białystok 2008, s. 185.
7 Tamże, s. 186.
8 Tamże, s. 187.
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sposobu myślenia, zdaniem autorki, jest nieadekwatny do opisu zmian w pono-
woczesnej rzeczywistości kulturowej. Na coraz powszechniejsze opinie dotyczące
nieprzystawalności terminów wielokulturowości i multikulturalizmu do mechani-
zmów kultury współczesnej wskazuje też Wojciech Burszta9. Stąd Wilkoszew-
ska proponuje wprowadzenie pojęć transkulturowości zamiast wielokulturowości,
transakcji w miejsce interakcji, sieci relacji (rizomatyczność, nomadyczność, eco-
systemowość), zamiast dwustronnych odniesień, komplementarności i diaspory,
które mają zastąpić pojęcie alternatywności. Cechą wspólną i określającą wszyst-
kich proponowanych pojęć jest ich synkretyczność10. Takie rozumienie transkultu-
rowości, według Wilkoszewskiej, bliskie jest pojęciu sieci kulturowych Wolfganga
Welscha, który zakłada, że transkulturowość opiera się na nowym rodzaju różno-
rodności kulturowej, a uniformizacja, o której dużo się mówi w kontekście globa-
lizacji, stanowi jedynie element złożonego kulturowego obrazu. „W rzeczywistości
– zauważa Welsch – obserwujemy też powstawanie szerokiej gamy nowych zróż-
nicowań. Sieci tożsamości transkulturowej są jak kokon utkany częściowo z takich
samych, a częściowo z różnych nici, które nie są jednak identyczne pod względem
koloru i wzoru”11.
Przyjęcie perspektywy transkulturowej, jak proponuje Krystyna Wilkoszew-

ska, może umożliwić wyodrębnienie i opisanie doświadczeń „przejść granicznych”
pomiędzy odrębnymi kulturami w zglobalizowanym świecie, w którym mamy do
czynienia z zacieraniem się granic. Nie chodzi tutaj o proste przeciwstawienie
swojskości i obcości, ponieważ często bywa tak, że w cudzej kulturze pewne ele-
menty są nam bardziej bliskie i swojskie niż we własnej.
Spróbujmy zatem zakreślić granice kultury, jaką tworzy telewizja. Zdaniem

Chrisa Barkera telewizja ma charakter globalny, ponieważ, rozpowszechnia na ca-
łym świecie podobne formy narracyjne: operę mydlaną, programy informacyjne
i sportowe, teleturnieje oraz wideoklipy12. Inny rodzaj diagnozy dotyczącej kul-
tury telewizyjnej przedstawia Jean Baudrillard, który pisze o zjawisku „implozji”
prowadzącej do załamania się granicy pomiędzy mediami a rzeczywistością, czyli
sferą społeczną. Informacja i rozrywka zlewają się w jedno i telewizja staje się swo-
istym „światem”. Telewizja nie stara się już przedstawiać świata zewnętrznego,
jedynie symuluje rzeczywiste sytuacje i tworzy świat własny – hiperrzeczywisty,
w którym nieistotne stają się odniesienia do rzeczywistości zewnętrznej. Według

9 W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008, s. 43.
10 Tamże.
11 Por. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, (w:) Estetyka
transkulturowa, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universitas, Kraków 2004, s. 35.
12 Por. Ch. Barker, Studia kulturowe, wyd. cyt., s. 393.
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Baudrillarda telewizja ponowoczesna jest płaska i jednowymiarowa, a nieustanny
przepływ obrazów i symulacji pozbawiony jest porządku konotacyjnego13.
Amerykański badacz Albert Borgmann podkreśla, że kultura współczesna

jest odmienna od kultury dawnej opartej na relacjach twarzą w twarz i określa
ją jako „technologicznie zaawansowany styl życia, (...) «zapośredniczony» przez
technologię”14. Uważa on, że jest to rodzaj „kultury technologicznej”, w któ-
rej technologia stanowi regułę kierującą praktykami życia codziennego, opartej
na „paradygmacie przyrządu”. Jednym z takich istotnych, z punktu widzenia
kulturowych mechanizmów, przyrządów jest multimedialny pilot – remote con-
troller. Umożliwia on zdalne kierowanie przedmiotami i szybkie podejmowanie
decyzji, np. na którym kanale chcemy zobaczyć dany program, przyspieszyć czy
zwolnić jego akcję. Kolejnym przyrządem są dekodery pozwalające na przewija-
nie i cofanie oglądanego programu w trakcie jego projekcji lub zatrzymywanie
i wracanie do niego w późniejszym czasie. W ten sposób dzięki przyrządom po-
jawia się możliwość kontroli nad czasem rzeczywistym i indywidualnego kształ-
towania relacji czasowo-przestrzennych. Pilot pozwala jednostce, coraz częściej
odgrodzonej od sieci społecznych powiązań, na które nie ma wpływu, na kon-
trolę centrum owego multimedialnego świata, który charakteryzuje się łatwą dys-
pozycyjnością15. „Paradygmat przyrządu to innymi słowy swoisty stan kultury,
w ramach której jej uczestnicy postrzegają technologię wyłącznie jako zespół
przyrządów, których celem jest ułatwienie dostępu do dóbr, o jakich sądzi się,
że wyznaczają poziom życia i wzbogacają je. Takim dobrem jest także dostęp
do informacji”16.
Ową kulturę technologicznie zapośredniczoną, opartą na paradygmacie przy-

rządu, Wojciech Burszta utożsamia z obszarem, który nazywa „kulturą symulta-
niczności”. „Jest to styl życia, a także forma społecznej egzystencji, niemożliwe do
pomyślenia w ramach kultury ogniskowej, pretechnologicznej”17. Amerykański an-
tropolog Greg Urban ten nowy typ kultury nazywa „metakulturą nowości”18. Te-
lewizja sytuuje się w przestrzeni kultury popularnej, która, jak zauważa Burszta,
„ jest takim właśnie samonapędzającym się i samointerpretującym mechanizmem
produkowania nowości, mnożenia oferty i pogłębiającej się ulotności oferowanych
treści. W reżimie metakultury nowości obiekty krążące jako towar muszą być po-

13 Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wyd. Sic, Warszawa 2005,
s. 101–109.
14 Zob. W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury, wyd. cyt., s. 112.
15 Tamże, s. 113–116.
16 Tamże, s. 113.
17 Tamże, s. 118.
18 Tamże.
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strzegane jako twórcza odpowiedź na inne obiekty, a nie jedynie jako utrwalone
treści związane z metakulturą tradycji. Samozwrotność to podstawowy wymiar
metakultury nowości”19.
Przyjrzyjmy się więc owej, opartej na informacji „metakulturze nowości”.

Obowiązującym w niej stylem życia staje się konsumeryzm, którego dominującym
wzorem myślenia jest – „kupuję, więc jestem”.
Podstawowy towar, jaki oferuje dzisiejsza telewizja jako istotny element me-

takultury nowości, w sytuacji dostępu do setek kanałów telewizyjnych, stanowi
wielokulturowość. Telewidz ma możliwość zetknięcia się na ekranie z różnymi
i różnorodnymi kulturami; ale co to tak naprawdę oznacza? Czy w ten sposób
telewizja tworzy czy też znosi granice kulturowe, czy wielokulturowość lub może
raczej transkulturowość telewizyjna wiąże się z przekraczaniem granic między kul-
turami? Spróbuję odnieść się do tych pytań w oparciu o globalną telewizyjną formę
narracyjną, jaką są serwisy informacyjne. Pozwoli mi to zastanowić się także nad
rozumieniem zjawisk podciąganych pod etykietki kulturalne, takie jak: „globali-
zacja” i „wpływ kulturowy”.

Kultura informacyjnych przepływów

W metakulturze nowości przepływ informacji staje się coraz szybszy, a cyr-
kulacja będąca swego rodzaju zasadą metakultury nowości odbywa się na skalę
światową, więc w tym sensie jesteśmy zglobalizowani. Przedmiotem podjętych tu-
taj badań są wiadomości telewizyjne, jeden z najbardziej prestiżowych gatunków
telewizyjnych. Każda stacja telewizyjna stara się mieć własny, niejako flagowy ser-
wis informacyjny, który oferuje widzom obietnicę bycia dobrze poinformowanymi,
a poza tym pokazuje możliwości realizacyjne stacji, jej zaplecze techniczne. Tele-
wizyjne serwisy informacyjne pełnią też funkcję swoistych centrów przekazujących
znaczenia i wartości charakterystyczne dla danej wspólnoty.
Powielana w większości światowych stacji telewizyjnych forma amerykań-

skich serwisów informacyjnych powoduje, że widz, zmieniając kanały wciąż może
się czuć jak u siebie w domu. Polega to na standaryzacji technik realizacyjnych
i skonwencjonalizowaniu języka dziennikarskiego, a w konsekwencji widz śledząc
różne telewizyjne serwisy informacyjne może mieć wrażenie, jakby zmieniał po-
koje we własnym domu. W zasadzie zmienia się jedynie ubiór prezenterów i język,
którym mówią. O ile odbiorca nie zna języka, migawkowo zmieniające się obrazy,

19 Tamże, s. 119.



238 ALICJA KISIELEWSKA

pokazujące aktualne w danym miejscu wydarzenia, stają się wielobarwną kultu-
rową mozaiką. Przyjrzenie się kilkudziesięciu serwisom informacyjnym z różnych
części świata pozwala zauważyć, że większość prezentowanych w nich materiałów
informacyjnych ma charakter regionalny, a nawet lokalny. Oglądając serwisy in-
formacyjne doświadczamy różnorodności świata na poziomie bardzo powierzchow-
nym. Łatwość dostępu do informacji z najodleglejszych części świata nie oznacza
jeszcze przekraczania granic kulturowych. W związku z tym widz z reguły wybiera
te kanały, które wpisują go w jakąś wspólnotę językową. W telewizji najczęściej
jednak mamy do czynienia z, jak to nazywa Stanley Fish, „multikulturalizmem
butikowym”, ponieważ widzowie najchętniej oglądają programy, w których wiel-
kulturowość jest przedstawiana jako egzotyka20.
Zdaniem Manuela Castellsa – to jest „nasz świat, świat ery informacji”21,

w którym informacje stają się podstawowym kulturowym towarem. Rodzi on
nową potrzebę człowieka współczesnego – potrzebę bycia poinformowanym, cią-
głej pogoni za aktualnością, która w kulturze telewizyjnej, dzięki formule telewi-
zji „na żywo” staje się istotną formą uczestnictwa w rzeczywistości. Wszystkie
programy informacyjne wydają się dość podobne. Różnią się bardziej sposobem
podania niż wizją i interpretacją świata, który nas otacza, chociaż i tutaj nastę-
puje proces ujednolicania, związany z coraz powszechniejszą formułą infotainment
polegającą na łączeniu informacji z rozrywką. Zgodnie z tą zasadą równie istotne,
jak informowanie odbiorcy, a może nawet istotniejsze, staje się bawienie go. Nie
bez znaczenia są też reguły dyskursu telewizyjnego, którego fundamentalnym za-
łożeniem jest brak ciągłości, seryjność i powtarzalność. Świat telewizyjnych in-
formacji to świat fragmentów, którym brak spójności i kontekstu, co właściwie
uniemożliwia odbiorcy bycie dobrze poinformowanym, ale to z wolna przestaje
być celem w kulturze informacyjnych przepływów, w której zarówno forma, jak
i treść wiadomości telewizyjnych stają się rozrywką w wymiarze globalnym.
Powstaje tutaj pytanie, czy programy informacyjne są globalne czy lokalne?

Zgodnie z definicją medium telewizja to świat w zasięgu ręki – świat, którego
rysem naczelnym jest pluralizm zjawisk kulturowych, niezakładający żadnego
ogólnego wzoru. Dziennik telewizyjny najpełniej chyba realizuje medialną ideę
„tele-świata”, oferując widzom teleobecność, a raczej wszechobecność. Coraz rza-
dziej bowiem doświadczamy i oglądamy świat bezpośrednio, a głównie poprzez
zniekształcone i deformujące odbicia w mediach. Informacje i opinie z mediów
stanowią podstawowe źródło wiedzy o świecie. Czy zatem mamy do czynienia
z jedną globalną kulturą medialną?

20 Por. Burszta, dz. cyt., s. 69–71.
21 M. Castells, End of Millenium, Oxford: Blackwell, 1998, s. 336.
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Jeśli uznamy globalizację za dzisiejszą globalną postać dyfuzji kultur, to na-
leży zauważyć, iż podlega ona działaniu różnych sił, między innymi mechanizmów
rynkowych powodujących łatwość przepływu towarów, ale też idei czy ludzi. Jedną
z nich są także technologie informacyjno-komunikacyjne, między innymi telewizja.
Kultura globalna, jeśli za taką uznamy, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasięg,
ogół dóbr i usług dostępnych na całym świecie, jest przeznaczona do konsump-
cji, co najlepiej widać w mediach. Nie jest to jednak kultura uniwersalna. Można
natomiast stwierdzić, iż następuje swego rodzaju globalizacja różnorodności, frag-
mentacji, a rynek kultury staje się swoistym handlem wielokulturowością22.
Już wstępna, pobieżna analiza pozwala zauważyć w analizowanych wiadomo-

ściach telewizyjnych zdecydowaną przewagę informacji krajowych nad zagranicz-
nymi. Problem drugi i istotniejszy z perspektywy niniejszych rozważań dotyczy
rzeczywistości globalnej przedstawianej w wiadomościach telewizyjnych. Wpraw-
dzie przedmiotem analizy były jedynie wybrane serwisy informacyjne, co skłania
do pewnej ostrożności w wysuwaniu wniosków, ale systematyczne oglądanie wia-
domości telewizyjnych pozwala mi, jak sądzę, na pewne uogólnienia. Wyraźnie
widać, iż nasz, Polaków, telewizyjny globalizowany świat to głównie Europa. Je-
śli zaś weźmiemy pod uwagę fakt, że jak wykazywały socjologiczne sondaże –
w latach dziewięćdziesiątych dla 95 proc. Polaków polska telewizja publiczna była
podstawowym źródłem informacji o świecie, zaś stacje komercyjne dla 22 proc.23,
to świadczy to o tym, iż na podstawie wiadomości telewizyjnych niewiele możemy
dowiedzieć się na temat problemów globalnych współczesnego świata, znacznie
więcej dowiadujemy się z nich na temat kultury polskiej, czyli problemów lo-
kalnych. Podobne opinie możemy znaleźć w tekstach Ryszarda Kapuścińskiego,
którego wyjątkowa wrażliwość antropologiczna pozwala traktować jego pisarstwo
jako cenny materiał źródłowy. Słowo międzynarodowy, zdaniem Kapuścińskiego,
co innego znaczy w Europie, a co innego w Trzecim Świecie. „Jeżeli np. oglą-
dam dziennik telewizyjny w Gabarone (stolica Botswany) – mówi Kapuściński
– to w części zagranicznej będą wiadomości z Mozambiku, Swazilandu, Zairu –
to wszystko. Jeżeli taki dziennik oglądam w La Paz (stolica Boliwii), to część
zagraniczną wypełnią doniesienia z Argentyny, Kolumbii i Paragwaju. Z każdego
punktu ziemi świat wygląda inaczej i inaczej go rozumiemy. (...) Tymczasem mimo
postępów w komunikacji i łączności nasza wzajemna znajomość – wbrew rozpo-
wszechnionym mitom, jest nadal powierzchowna, a najczęściej – żadna”24. Różno-

22 Por. K. Krzysztofek, Telewizja: aktor czy ofiara globalizacji, (w:) Globalizacja mediów elek-
tronicznych a rynki narodowe i lokalne. Sesja naukowa, Kraków 24–25 lutego 2000.
23 „Aktualności Telewizyjne”, 1996, nr 3, s. 111.
24 R. Kapuściński, Apodyktyczny rozum, (dwunasty odcinek) Lapidarium V, „Gazeta Wybor-
cza. Duży Format”, 19.09.2002, s. 43.
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rodne obrazy świata postrzegane z perspektywy telewizji w różnych miejscach na
Ziemi pokazują, że globalizacja jest różna dla różnych odbiorców. Świat oglądany
w telewizji jest inny dla Polaka, inny dla Chińczyka.
To media, a głównie telewizja, zajmują się globalizacją transferów kultury,

czynią ją w ten sposób dostępną, a więc w tym sensie globalną, ale to nie oznacza
przekraczania kulturowych granic. Wiadomości telewizyjne, stanowiące przykład
globalnej kultury mediów, potwierdzają tym samym tezę, iż mechanizmy uniwer-
salistyczne związane są właśnie z tą sferą kultury. Możemy więc mówić o swoistym
medialnym uniwersalizmie kulturowym, który moim zdaniem dotyczy modelu te-
lewizji, formatów programów telewizyjnych, języka telewizji, kodów przedstawie-
niowych, natomiast trudno jest mówić o tym, iż uniformizacja i komercjalizacja
będące regułami praktyk medialnych spowodowały ukształtowanie się jednej kul-
tury w mediach. Obraz świata w telewizji to świat wyobrażony, jeśli mamy tego
świadomość, to coraz częściej stajemy wobec Baudrillardowskich dylematów zwią-
zanych z kulturą symulakrów – czy świat telewizyjny z wolna staje się znakiem
pozbawionym referencji – pytanie pozostawiam otwarte.

Summary

This paper concerns the idea of cultural borders in television broadcast.
If we assume that television not only spreads culture, but also creates culture
in a wide anthropological sense, we can ask what kind of culture is created
by television and what are its limitations. The article discusses the role of
television broadcasting in creating and destructing cultural borders. The main
issue of this article is to show the role of TV images in experiencing hetero-
geneity and multiculturalism of the world expressed in TV news broadcast
from various regions.
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ARE THERE FUTURE FACTS?

Introduction

The concept ‘fact’ is often used in relation to events or states of affairs of
the present or the past. Facts conceived of as the way things are in the present
supports correspondence theory of truth and has no room for the future (often
conceived as events or states of affairs yet to be present). Facts conceived as the
way things were in the past cohere with the interpretations of states of affairs or
events in the present. If any situation arises in the present that negates facts of the
past, the facts in question that are negated by the present situation are considered
as erroneous/false. Therefore, present states of affairs or events determine facts
of the present or accepted facts of the past.
We make propositions about the future. All our future events are couched in

propositions about the future. Football matches, examinations, interviews, wedd-
ings, travels, etcetera are all planned against the future. But these programmed
events about the future are not normally accepted as facts. It is often taken for
granted that there are no future facts. The reasons for this lie squarely in the
conceptions of facts and future. If facts are nothing more than the events or
states of affairs present before us or that we have experienced in the past, then
the events or states of affairs we are yet to experience cannot be facts. Also, our
conception of the future is one that is bedeviled with contingency, that is, it may
come to pass or it may not come to pass. So it makes perfect sense in the case of
contingency not to attribute fact to something that has the propensity to fail to
become an event or state of affairs.
But are we justified in our conception of fact and future? Are our conception

of fact and future not biased? This paper takes a critical look at our conceptions
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of fact and future. It argues for a conception of fact that embraces the future.
It also makes a distinction between the future conceived from the perspective
of nature taken as a whole, and our planned and determined-to-achieve future.
Consequently, it argues in favour of the possibility of future facts concerning our
planned and determined-to-achieve future with adequate machineries put in place
to achieve it.

What are facts?

In the Dictionary of Philosophy (2000: 192), Mautner traced the concept ‘fact’
to its Latin origin – factum, meaning a deed or something done, and proceeded
to give examples of how the concept ‘fact’ is currently used. This definition of
fact by Mautner can be understood only in the present (a deed or something
done presently) or the past (a deed or something done in the past). It certainly
cannot incorporate the future. To incorporate the future it has to be redefined as
‘a deed or something that will be done’. Unfortunately, Mautner did not include
the future in his definition of fact from its Latin origin.
Stanley Rosen (2000: XV) is of the view that facts are how things are. His

definition restricts facts to the present situation (here and now), and is silent about
how things were in the past, and completely eliminates how things will be in the
future. Rosen’s silence about the past may be due to the common experience we
sometimes have of some of our ideas or pictures of how things were in the past that
have changed in the light of how things are in the present. Some of our facts about
the past have been modified or changed, or have completely been abandoned due
to current events or experiences now taken to be facts. Our facts of the past are
facts to the extent they cohere with facts of the present. So, facts of the present
determine or stipulate our accepted facts of the past. This may explain why Rosen
is silent about how things were in the past, and does not take into cognizance how
things will be in the future. So, do we accept Rosen’s definition of facts – ‘how
things are’ – to stand for how we perceive and understand things here and now
even though this perception and understanding may change in the future? And
when present facts stipulate facts of the past and make us retain facts of the past
or abandon them, what is the guarantee that facts that will unfold in the future
will not make us accept as facts events we have hitherto rejected as facts?
In relation to propositions, Michael J. Loux (2006: 142) stated that the

standard answer to the question what facts are is that “facts are those things
in the world that make true propositions true.” He added that true propositions
correspond to some items in the world, and facts in the phrase of ‘it is a fact’,
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‘it is the case’, etcetera make propositions true. Thus facts are entities; a fact is
“a categorically distinct and separate thing” (Loux, 2006: 143). Facts become
things that are the case couched in noun phrases in the form of declarative
sentences. Can we infer from Loux that propositions about the future will
correspond to some items in the future world? If yes, do we then suspend
judgement about propositions about the future until the future becomes present
and the items they correspond to become present, since correspondence deals
with present facts? If our answer is also yes, then following Loux we cannot talk
of future facts.
However, Charles E. Whitmore (1935: 372) defined fact in a more compre-

hensive way. He defined fact as “anything of which we can say that we do not
see why it should be otherwise.” This definition of Whitmore does not pretend
to know things as they are. It is base on human judgement devoid of reasons to
the contrary. Also, Whitmore’s definition does not categorically restrict fact to
the present even though it seems to suggest so. In other words, if I have no good
reasons to say that something is not as I conceive it to be, then that thing (event,
idea, conception, state of affairs, and etcetera) will be a fact in the present. It
will remain a fact in the past if there are no reasons to the contrary. And, if
the thing has to do with the future, it will be a fact unless we have reasons
to the contrary.
Modifying Whitmore’s definition of fact, we define fact as any human

judgement of anything of the present, past or future, inferred from the present of
which we can say we do not have any good reasons why it should not be so.

Sources of facts

Like sources of knowledge, all facts, including ‘immediate’ facts of perception,
do not come from a single source. The five external senses, for instance, present
to us different kinds of facts. For facts about sound we rely on our ears; and for
facts about colours, shapes and sizes we rely on our sight (eyes). Other sources
of facts include reason, consciousness, authority, memory, and etcetera. So, the
body of accepted facts from which we carry out our actions and thoughts do not
all come from the same source. There are diversities and complexities of facts
ranging from behavioural patterns, historical events and nature in general. Alex
Oliver (2005: 266) listed three theoretical roles for facts which can help us know
the sources of facts. First, they are what true sentences refer to as in ‘the cat sat
on the mat’. Second, they are the truth-makers of truth sentences as in ‘the cat
sat on the mat’ is based on the truth that the cat actually sat on the mat. Third,
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as ‘causal relata’, as in ‘Caesar died because Brutus stabbed him.’ From Oliver’s
analysis, we can infer that ‘facts’ can be used for statements referring to states
of affairs or non judgemental analysis of events in so far as we do not have any
reason to believe that we are being deceived by one’s source of fact. Facts can also
be used for propositions that convey truth if there are no reasons to think that
the propositions are false. Facts can also be used for rational judgements which
are logically deduced about events or states of affairs.
While events or states of affairs are more or less at the present, factual

propositions conveying events or states of affairs can be of the present (as in ‘we
are having an examination’), can be of the past (as in ‘we had an examination
yesterday), and can be of the future (as in ‘we have an examination tomorrow’).

Characteristics of facts

From Charles E. Whitmore’s “Self-Warrant; The Criterion of Fact”
(1935: 372), the following two characteristics of facts can be deduces.

(1) Change of Status: One major characteristic of fact is that it can change
its status. With time a fact may be absorbed into a general notion or change
its nature in the acceptance of another fact. A fact may even be a fact for
a given issue and cease to be for another issue. Richard DeWitt (2004: 32)
gave an example of a fact that changed or ceased to be in the history of
science. He said that from Ancient Greeks till 1600s it was an established
fact that the planets and heavenly bodies “moved with perfectly circular
and uniform motion” round the earth based on the belief that the heavenly
bodies were made of the element ether that essentially moves in perfect
circular and uniform motion. With Isaac Newton came the opposing fact
that the heavenly bodies, including the earth, moved round the sun and are
not perfectly circular in motion.

(2) Probability: Another characteristic of fact is that it is probable. Any
supposed fact is probable in relation to the degree it is true or false. A fact is
accepted as such if it conforms to some related previously accepted facts (now
in the past) or if it resolves more problems or puzzles than previously accepted
facts (as is the case with scientific facts). The probabilistic nature of facts
makes what facts are, what we think about them, and what we should do with
them problematic. Whitmore (1935: 373) concludes that “no fact is absolutely
certain when once it is submitted to verification, and that ‘factuality’ is really
an ideal.” One meaning that can be deduced from Whitmore’s statement is
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that we may have an idea of what fact is, but the fact we experience is fact
according to the degree to which it is related to our idea of fact. And, as we
acquire more knowledge, the facts we have experienced change their status.
This change of status is so dynamic that present facts quickly become past
facts, and past facts may be absolved or swallowed up as more recent facts
emerge in the future.

At this juncture, it is pertinent to note that not all facts are empirical. Some
other facts are philosophical/conceptual. Let us now look at the difference between
empirical facts and philosophical/conceptual facts as we continue our search of
the possibility of future facts.

Empirical facts and philosophical/conceptual facts

The scientific method aims at ascertaining empirical facts. These empirical
facts are derived by the five external senses, aided by scientific instruments. These
empirical facts are used to derive scientific hypotheses, theories and laws using
the method of induction.
The logical positivists, committed to a scientifically empirical account of

reality, have reduced facts to only that which is empirical. A. J. Ayer (1959)
pointed out the causal relationship between facts and propositions. He stated
that facts allow us assert propositions because facts and propositions are causally
connected:

The relation, it may be said, between the proposition ‘I am in pain’ and the fact
that verifies it is that the fact cause me to assert the proposition, or at any rate to
believe it. That such a relation often exists is not to be denied (Ayer, 1959: 242).

Hans Hahn (1959) examined the debate between rationalist and empiricists
over a priori and a posteriori propositions and the relation these have to logic and
mathematics (1959: 151). He quarried the general conception that observation
produces certain facts that reason formulates as the general laws of nature.
This formulation of reason is in logical and mathematical forms. Thus thought
(reasoning) is presented as having a much more modest function than observation.
He contends that this view of thought (reasoning) is mystical and theological.
Finally, Hahn settled for a purely empirical standpoint on our knowledge of
concrete things: “observation is the only source of knowledge of facts: there is
no a priori knowledge about matters of facts, there is no ‘material’ a priori”
(Hahn, 1959: 152).
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From the perspective of the logical positivists, it seems there are only
empirical facts. But Richard DeWitt (2004) speaks of philosophical/conceptual
facts; and concepts are a product of reasoning. DeWitt makes a distinction
between empirical facts and philosophical/conceptual facts. Empirical facts
are “supported by direct, straightforward, observational evidence” (DeWitt,
2004: 31), like I perceive a pencil on my desk and I am touching it and even
smelling it.
On the other hand, philosophical/conceptual facts are based on our belief

about the world or the way we perceive the world in general. Philosophical/
conceptual facts are the roots of our empirical facts. For instance, a pencil a person
puts in her drawer and she believes the pencil is in her drawer though she does
not now perceive it, has some philosophical/conceptual facts as roots to her belief.
DeWitt puts it this way:

Our conviction about the sort of world we live in – our belief that the world consists
largely of stable objects that remain in existence even when not being observed –
is the root of our belief that there is a pencil in the drawer. (2004: 31)

Previously held beliefs (or those of our predecessors) based on facts that are
now shown or proven to be mistaken/false are no longer referred to as facts. But,
as DeWitt rightly pointed out, the words ‘assumption’, ‘beliefs’, ‘opinions’ are
inadequate for our previously held beliefs (or those of our predecessors) based
on facts that are now shown to be mistaken/false because in the context of the
time they were justified beliefs. In fact, our previously held beliefs and those of
our predecessors based on facts that are now proven to be mistaken/false were as
justified in the context of the time as our present beliefs based on current facts
are justified.
Also, DeWitt argued that though we often make a distinction between ‘facts’

and ‘beliefs’, but there is no clear distinction between them within one’s own
worldview. “Strongly held and well supported beliefs appear, from within one’s
worldview, to be facts” (2004: 34). The point being made here is that some
pre-supposed (purported) empirical facts are based on philosophical/conceptual
convictions about the world rather than on the way the world really is. So, when
our previously strongly held beliefs or those of our predecessors (past) turns out
to be mistaken/false in the present, or our currently strongly held beliefs (present)
turn out to be mistaken/false in the future, we will continue to refer to them as
philosophical/conceptual facts, to remind ourselves, in DeWitt terms, that “from
within the relevant worldview, these were much more than mere assumptions,
beliefs, or opinions” (2004: 34)
It is easier to distinguish empirical facts from philosophical/conceptual facts

when looking at past cultures than when looking at the culture in which we
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currently live. This is because within our own time frame they both simply look
like fact to us on the same par. Only through careful reflection and great difficulty
can we see that “some beliefs we hold are more empirically based, and some are
more philosophical/conceptual” (DeWitt, 2004: 36).
DeWith is making a case for facts of the past. He is of the view that they

should remain as facts within the worldview they were produced just as our facts
of the present are facts within the worldview they are produced. So, a future
change in worldview may invalidate current facts but they remain facts conceived
from within the current worldview. In other words, DeWitt does not allow us
judge as incorrect/false past facts from within the current worldviews. We should
simply refer to past facts as facts within the worldview that produced them, and
if they do not fit into the facts of our current worldview, we simply state that they
do not now fit while retaining their fact status. But can we infer from DeWitt that
we can call future programmed events facts even when they may not be realized?
To answer this question, let us first examine our conception of future.

What is future?

What do we mean by ‘future’? The future is often conceived as that which
may be or may not be. This conception is contingent. And issues concerning
contingency about the future is as old as Aristotle’s ‘sea-battle tomorrow’
(Aristotle, On Interpretation, Chapter 9). Aristotle was concerned with truth
or falsehood of propositions which can be established about the present and the
past. But as for the future, truth or falsehood of proposition is problematic. Some
persons try to solve the problem from the perspective of the law of excluded
middle. However, this paper looks at the possibility of future facts. It is not dealing
with whether or not facts (of the past, present, or future) have the characteristics
of being true or false. This paper is concerned with whether or not we can talk
of future facts in the same way we talk of past facts or present facts. Whether
facts of the past, present or future can be true or false will be the subject of
another paper.
The contingency nature of the concept of future can lead us to look at the

future from two perspectives: (1) The future of the whole of nature in general,
that is, the future that is unknown to us as nature keeps unfolding, and (2) The
future as we have planned it to be from facts of the past and facts of the present.
The future of the whole of nature in general is unknown to us. All we know

about the future of the whole of nature in general include certain unpredictable
facts. The natural sciences are yet to fully tell us all there is to know about nature.
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They discover new things about nature, and come up with new theories by the
day. This is because nature is constantly unfolding.
The future as we have planned it to be from facts of the past and facts of

the present is restricted to human persons and not the whole of nature in general.
Being restricted to human persons only, it deals with decisions and plans about
our future. To a large extent, the future that is restricted to human persons is
more certain than that of nature in general.
So, while the future means what nature in general will unfold in days to come

on the one hand, it also means our plans as human persons for days ahead of us on
the other hand. Surely, these two ways of comprehend the future go hand in hand.
For J. H. Randall (1939: 463), our future is not what will be. That is,

our future is not what nature will unfold irrespective of the actions of human
persons. “Our future is rather the determined possibilities of the present, what is
predictable on the basis of our analysis of it.” From Randall’s analysis we can infer
that from present facts we make predictions of future facts. These predictions we
make, irrespective of what nature in general unfold in the future, are our future.
Our present contain some indeterminate and unpredictable factors and tendencies
(since we are still studying nature to fully comprehend it). However, it is form
the facts of the present we experience and analyze that we modify facts of the
past and derive facts of the future. And just as our present facts contain some
indeterminate and unpredictable factors and tendencies (especially of nature in
general) so also is future facts taken as a whole (both that of unfolding nature
and our determined-to-achieve events). But only the future we can predict, says
Randall, is our future. The future as a whole (which include that of nature in
general) cannot be predicted by us. Our future which we can predict from our
present facts Randall calls “the envisaged future.”
Randall’s ‘envisaged future’ connotes prediction of the future. At this

juncture, it is important we distinguish between predictions about the future
and facts about the future.

Predictions and facts of the future

When we make factual claims of the present we are not just predicting. We
are making claims beyond predictions. If there are future facts, then they should
be more than mere predictions of the future.
Predictions about the future include empirical facts about nature in general

and philosophical/conceptual facts. These empirical facts about nature in general
are probable in nature because nature is constantly unfolding itself. Hence, we are
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constantly updating our knowledge of nature. The constant unfolding of nature,
therefore, makes predictions about the future very improbable.
However, facts of the future include empirical facts about our planned

and determined-to-achieve events, and philosophical/conceptual facts. Our de-
termined-to-achieve events, coupled with machineries put in place to achieve them,
are our future facts. And such future facts share the same status as facts of the
present, and facts of the past.
The reason why predictions about the future are often equated with facts of

the future is because of our forgetfulness to make a distinction in our conception
of the future. Although Randall makes the distinction, he failed to notice that
our planned and determined-to-achieve events of the future are more than being
envisaged. Machineries are often put in place to achieve them by all means. So,
our future is that which we are determined-to-achieve with machineries put in
place toward achieving it. Such future of ours is more than just being envisaged.
It has the same status as the facts of the past and the facts of the present.

Future facts

With our definition of facts as any human judgement of anything of the
present, past or future, inferred from the present of which we can say we do not
have any good reasons why it should not be so, and our definition of our future
as our planned and determined-to-achieve events, coupled with machineries put
in place to achieve them, we can now make a case for future facts.
Our conception of the future is intertwined with the concept of contingency.

In contemporary usage, a contingent statement or proposition “can be true but
does not have to be true” (Mautner, 2000: 112). Put in a different way, a contingent
proposition “is a proposition which, if true, is not a necessary truth and, if false,
is not necessarily false” (Parkinson, 1988: 888). In relation to fact or an event,
a contingent fact or event is one that occurs “without this necessarily being the
case, i. e. it might not have occurred” (Mautner, 2000: 112). So, if a contingent
proposition, fact or event is true, then it is not false even though it could have
been false, and if it is false, then it is not true though it could have been true.
Now, is the concept contingent applicable to future facts or propositions

alone? Empirical facts and philosophical/conceptual facts do undergo changes
and are sometimes abandoned as new scientific facts (as the history of science
reveals to us) and new philosophical/conceptual facts emerge. Though we are
conscious of the possibility of change in status of facts we continue to accept
empirical facts and philosophical/conceptual facts until new scientific facts and
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new philosophical/conceptual facts emerge. This, therefore, means that past and
present empirical facts and past and present philosophical/conceptual facts are
probable. They are true or false to certain degree as new facts emerge. Also, in
a sense, they are contingent since they have the propensity of being false as new
facts emerge in the future. It could be argued that empirical facts, if they are
actually facts, cannot be false in the future. But in so far as empirical facts are
derived from sense perception aided by scientific instruments, and our senses are
imperfect, then there is the possibility that empirical facts could be false as better
scientific instruments are produced and new facts emerge by the day.
So, facts in general (past, present, and future) are subject to change in status,

probability, and contingency. Past and present facts are constantly threatened
with change of status. But we retain them as facts if we do not now have any
good reason why they should not be referred to as facts, until their status change
in the face of new facts. To avoid bias, we should accept as facts our planned and
determined-to-achieve events, coupled with machineries put in place to achieve
them, if we do not now have any good reasons why they should not be realizable,
until we are not able to realize them when the time they are to be realized in the
future becomes present.
Furthermore, our planned and determined-to-achieve events, coupled with

machineries put in place to achieve them, are more than mere predictions.
Predictions deals with nature in general. Nature in general contains indeterminate
and unpredictable factors and tendencies. Hence the most we can do as humans
is to make predictions all the same with a high degree of probability. Our
planned and determined-to-achieve events, coupled with machineries put in place
to achieve them, fall within areas of our life we can control as much as we possibly
can. They are, therefore, more than mere predictions.

Conclusion

Since facts of the past and the present both have the tendency of being
false as new facts emerge in the future, and they both have the characteristics of
change in status, probability, and contingency, then it will be wrong and nothing
more than a bias not to attribute ‘fact’ to our planned and determined-to-achieve
events in the future, coupled with machineries put in place to achieve them,
simply because they may not eventually come to pass. Just as facts of the past
and the present remain facts until we have good reasons in the face of new facts
to suggest otherwise, so also our planned and determined-to-achieve events of
the future, coupled with machineries put in place to achieve them, remain facts
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(future facts) until we are not able to realize them when the future becomes
present. So, our planned and determined-to-achieve events in the future, coupled
with machineries put in place to achieve them, – scheduled football matches,
examinations, interviews, weddings, outings, travels, holidays, wars, etcetera – are
all facts until we are not able to realize them when the future becomes present.

Summary

Facts are often defined as actual events or states of affairs in the present
or in the past. The future is also often conceived as that which is yet to be an
event or a state of affair. With these conceptions of facts and future it is taken
for granted that there cannot be future facts. The future is bedeviled with
contingency and probability. But a critical look at facts shows that facts, be it
of the past or the present, are also bedeviled with the problem of contingency,
probability, and change in status. So, a critical reformulation of facts coupled
with a conception of future that distinguishes between the that of nature in
general, and our own future, gives room for the idea of future facts. Though
this idea of future facts deals with events or states of affairs yet to be present,
it is valid until the future becomes present and the event in question does not
occur just as present or past facts remain facts subject to new facts that may
render them false.
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ON SOME INSTANCES OF VIOLENCE OR KILLING
AND THEIR JUSTIFICATION

IN CHRISTIANITY AND JAPANESE BUDDHISM

1

Violence and religion

The main topic we attempt to discuss here is by no means no simple nor quite
suitable to be considered in such a short article, but since our aim is not in showing
all instances of justification of violence in the whole history of Christianity and
Buddhism we feel that we may carry out our task with reasonable success. We
will focus only on the most representative and common explanations that were
employed as justification for acting against and, in fact, negating some of the
central concepts of the very teaching of the respective religions.
We are aware that a Westerner writing about religion and violence is in

a way biased by the recent trends of political correctness of regarding one religion
as violent and easily absolving other that used or keep using violence in similar
or even more extensive way. As a society we also like to think that violence for
us is a thing of the past and that ours is the history of development of morality
that deems violence unnecessary and unwelcomed. But, as John Docker states at
the very beginning of his book on origins of violence it is more likely that: “The
history of humanity is the history of violence: war and genocide; conquest and
colonization and the creation of empires sanctioned by God or the gods in both
polytheism and monotheism; the fatal combination of democracy and empire; and

1 Since killing is a form of violence there should be no need to make this distinction here, but
we have chosen to specify killing as an extreme manifestation of violent behavior because it also
seems to be generally perceived as something essentially different.
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revolution, massacre, torture, mutilation, cruelty.”2 No matter how hard we try, it
is difficult to believe that overall presence of violence in the world is significantly
lesser than a few decades ago, a few centuries ago or some thousands years ago.
The only difference is that the violence is applied in a different way, but the
essence of it seems remain intact and sound. It is an essential part of our lives and
seems to be present at all levels and in all areas of our everyday activities. But
even under such conditions, some try not to relay on any kinds of violence even
in cases where it is openly accepted in a given time and place. We hope to think
that higher level of cultural development, education and intelligence goes in hand
with diminishing of violence, but the reality shows us that it is not the case and
only the ways of implementing violence get more sophisticated.
Taking up these kinds of problems we also need to proceed with caution not to

impose present moral standards on the past factors and refrain from making any
judgments based on them, what is significantly more difficult when talking about
religion. However since the main aim of this article lies not in evaluation of moral
or religious behaviors but in the analysis of motivations and what triggers certain
kinds of behaviors, the danger of imposing modern morality can be regarded as
neglectable.
The problems discussed here are also very important for an individual moral

agent, since, no need to say, the interpretation and evaluation of historical facts
and developments have bearing on the moral choices an individual makes. They
will also hopefully offer help in objective and thorough analysis of the motivation
employed for certain moral decisions and behaviors of persons of religion based
ethics.
And lastly we need to emphasize that we do not intend to criticize Chris-

tianity, Buddhism or any other religion as such but only will be trying to
understand the motivations and expectations of believers objectively and clearly
acting against the teaching of the very religion they follow, in other words, we
want to consider, among others, if monks committing violence behave that way
consciously against their beliefs or would they have committed similar crimes
anyway even religion had been not involved, or is there something in their religious
beliefs that makes them behave that way or at least does not condemn them
for doing so.

2 John Docker, The Origins of Violence. Religion, History and Genocide, (London: Pluto
Press, 2008), 2.
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On religious and non religious ethics

It seems that violence and killing are a part of our human condition and there
is no way to be a human and not to feel a temptation for violence or even murder,
but along the development of societies we have created rules for acceptable and
forbidden behaviors that were later systematized and incorporated into religious
beliefs to become laws that would later relate to these beliefs to hold. Thought
it seems that there is no need for ethics or morality to be based on specific
religious beliefs, religion seemed to offer the easiest way for implementing these
rules and also provided a set of possible punishments for offenders that would
not be available for nonreligious ethics and had, in some cases, also preventive
effects.
When we try to consider the problem of violence usually it is necessary to

make clear what kind of ethics and morality we are going to build our argument
on. For some people the only reasonable ethical system is one that is based on solid
religious grounds. Since if there is no God to warrant the rewards and punishments
then the existence of morality is not possible whatsoever and the only option we
have left is dog-eat-dog world. On the other hand we also have clear examples of
working moral systems that are religion free and still gaining even better results
than religion based ones.3 Here we are not to decide which kind of morality is
a better one, but just need to point out, that moral behavior of an individual
may be guided by a religious belief or by certain convictions that are not religious
in their nature. The reason is that when we try to analyze the violent behavior
of a religious person we also need to consider if the person behaves in a certain
way because he is a believer or would he behave in that particular way even
if he did not believe. In other words is it the case that some Christians may
have a kind of universal morality that makes them do certain things separate
from the religious part of morality that would have made them act otherwise.
To give an example, the part of my moral code that normally prevents me from
killing my neighbor and taking his property seems to have nothing to do with
my religious beliefs and that is the kind of morality I usually tend to act on if
there are no other instructions form, for example, from my priest. Now, I have
a vision or some of the elders of my church tell me that I should kill this very
neighbor, what do I do then? Normally I think I would not kill that person,
but a great number of Christians and also, in much smaller number of cases,

3 Japanese morality based in a great extend on the notion of shame is a secular one in most
of its essential areas and the Japanese society is regarded as one of safest and most orderly
societies in the world.
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Buddhists for some reasons have made different choices, clearly because of their
religious beliefs.
For any educated Europeans or Americans there is no need to remind famous

sayings from the New Testament concerning not resisting evil, turning the other
cheek or loving enemies. The pacifistic and nonviolent ideas of the early Christian
church seems to have prevailed to our times, thought the history of Christianity
since the Constantine is anything but such. Baiton in his book Christian Attitudes
Toward War and Peace points out that “The obvious point of beginning is
the New Testament. Yet the New Testament has so little to say specifically
on the subject that from its pages can be derived only principles rather than
precepts. How those principles are to be applied the Christian must discover for
himself in the light of changing circumstances.”4 And later he continues: “Broadly
speaking, three attitudes to war and peace were to appear in the Christian ethic:
pacifism, the just war, and the crusade. Chronologically they emerged in just this
order.”5 Because we feel that no specific precept applies to a given situation, the
interpretation of what principles and in what way should be applied remains free
for interpretation fit to the liking of those in power to decide. The development
from pacifism to just war and later to crusades seems more like regress than an
evolution. Baiton says that “Pacifism is thus often associated with withdrawal,
the just war with qualified participation, and the crusade with dominance of the
Church over the world.6 So it would be closer to evolution of power and regress
of faith.
In case of Japan, the situation is significantly different when it comes to

morality and religion. In his monumental work Ways of Thinking of Eastern
Peoples: Inidia-China-Tibet-Japan Nakamura writes as follows: “In the first place,
we should notice that the Japanese are willing to accept the phenomenal world as
Absolute because of their disposition to lay a greater emphasis upon intuitive
sensible concrete events, rather than upon universals. This way of thinking
with emphasis upon the fluid, arresting character of observed events regards
the phenomenal world itself as Absolute and rejects the recognition of anything
existing over and above the phenomenal world.”7 It is essential to understand
this when considering Japanese Buddhism and Buddhist ethics. Also thanks to
this Japanese Buddhism was, for most of its history, free from frantic ideologically

4 Roland Herbert Bainton, Christian Attitudes Toward War and Peace. A Historical Survey
and Critical Re-evaluation, (New York: Abingdon Press, 1960), 13.
5 Ibid. 14.
6 Ibid p. 15.
7 Hajime Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China-Tibet-Japan, (Hono-
lulu: University of Hawaii Press, 1971), 350.
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based hatred that would motivate religious violence and most violence that has
occurred among various temples and schools of Buddhism was more about the
influence and power and less about religion and ethics, which seems to have made
it more independent of religion than everywhere else in the world.
It does not mean however that Japanese ethics was completely independent

from religion, but only suggests that both good and bad influence of religions
were not as visible as in Christianity. As Kalupahana points out “The Buddha’s
maximum claim in the sphere of the moral life was not to harm himself or others,
a claim he was able to uphold until the last moment of his life.”8 It is very
characteristic to Buddhism, when compared with Judaism or Christianity, that
our attitude to other beings gets a priority before the relation to god. When we
look at Ten Commandments, for example, we see that they stress the relation of
a believer with god and leaves the human relations as less important in the order of
priorities. With most Buddhist schools the ethics seems to be based on very simple
and clear notions of not harming other beings and accepting consequences of our
actions, but not as punishment, but merely as facts that follow from our choices.
Seiko Hirata says that “The early Buddhist posture of nonviolence was based not
on humanistic ideas about the value of life, but on a religious understanding of
the workings of karma9. The Buddha’s ultimate refusal to act for the sake of
clan and country was rooted in his belief that the Buddhist dharma transcends
ethnic and national concerns.”10 No doubt that karma has contributed a lot to the
development of nonviolence, but, on the other hand, if the humanistic ideas, maybe
not only of value of life, but also the precept of not causing pain to fellow beings as
a part of social order and morality, also had to play its part in forming the ethics
of nonviolence. This characteristics of looser connection between Buddhism and
social morality has contributed to less cases of abuse of religious ethics and wider
spread of tolerance. In contrast to early Christians, especially after Constantine,
where we may find cases where the tolerance itself if fount intolerable, Buddhism
from its beginnings, in spite of numerous quarrels concerning orthodoxy, did not
develop clear justification of violence. Since Buddhists were seldom persecuted in
the time of early formation of the religion they did not develop sectarian mentality
so clearly seen in Christianity.

8 David J Kalupahana, A History of Buddhist Philosophy. Continuities and Discontinuities,
(Honolulu: University of Hawaii Press, 1992), 112.
9 The notion of karma refers to action that bears consequences.
10 Seiko Hirata, Zen Buddhist Attitudes to War, In: James W. Heisig & John C. Maraldo edit.,
Rude Awakenings Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism. (Honolulu:University
of Hawaii Press, 1995), 4.
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And lastly we need to remember that religious is not an equivalent of moral
in a broader sense. There may be cases that religion requires that person behaves
immorally or for some reasons acts against his or her convictions. We say it not in
a sense of ethical relativism but to point out to cases of behavior that violates ones
moral code of a given society but is acceptable on religious grounds. This situation
usually occurs due to sophistication of religious systems and contradictions or
imperfections such systems may contain, which may be also extremely difficult
to spot.

Faith and organized religion

The change in paradigm seems to be the reason of shifting the priorities
from individual salvation to the protection of churches or temples as the tools of
salvation of many, for the greater good. The greater good idea itself poses a great
problem, since if followed consequently would have had to change our world and
society completely. So it is invoked only when convenient, but applied carefully
and with quite many limitations.
In case of early Christianity the teaching seemed to be followed to the letter

no matter what the consequences were. Christians were choosing to be faithful
even if it was to cost them not only their own lives but also lives of others. The
nonconformist attitude had its contribution to acceptance of violence, however
the building the church organization and shearing carrying out and experiencing
the violence was crucial in shaping the morality of the early Christians. Another
interesting characteristics of creating early Christian church is handling of idolatry
which also contributed a lot not only to increase of violence but also to its
acceptance. Many Christian solders of the Roman army have not refused killing
or inflicting pain on others but only making sacrifices to pagan goods. The further
back in time we go, the clearer it becomes, that Christianity was truly pacifistic
and non violent religion for an extremely short period of time, and that preaching
nonviolence and utilizing violent behavior in the same time is seen thorough
most of its history. Furthermore one may risk saying that whenever Christians
were able to implement violence they were choosing to do so. Though it may
not apply to individual believers or churches in areas where Christianity was
a minority, but once Christian organization was in place, the individuals tended
to act on quite different ethical percepts. The fact that when Christianity becomes
official religion of the Roman Empire violence becomes a wildly used practice of
governance in both secular and religious realms also shows the above statement
to be true. Similar view may be found in Thomsetts history of Inquisition. “How
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did the Church evolve from the representative of peaceful philosophy of Christ
into such an authoritarian worldly power? In the matter of its response to heresy,
the Church’s progression from nonviolence all the way to burning people at the
stake has to be traced through the time when the Church aligned itself with the
power of the Roman Empire to become the Roman Catholic Church. The point
of view that heresy and other crimes against God or the Church deserved a death
sentence emerged around the end of the 4th century. Before that, excommunication
was considered an appropriate punishment for non-temporal crime. St. Optatus
of Mileve was the first to cite Old Testament examples to justify a sentence
of death.”11

The case of Japanese Buddhism is much simpler. Through most of its history
in Japan Buddhism had never claimed the absolute power over lay believers or
even over the clergy. With some exceptions of Jōdoshū or PureLand and Jōdo
Shinshū or True Pure Land schools which will be discussed briefly later in the
article, followers were almost free to believe anything they wanted, as long as
they followed the percepts and attend the rituals. Monks of one school could
often participate freely in rituals of other sects and basically believers were not
required to be affiliated with temples until early 17th, what accidently is related
to ban of Christianity that arrived to Japan about 60 years earlier. Because of
its tolerant character the development and spread of the Buddhist faith did not
lead in the direction of absolute dominance of one school or emergence of one
dominant orthodoxy. The schools were mostly in state of healthy competition
and the court and later the military governments were quite happy to keep
it that way. For this reason the cases of violence among lay believers based
on ideological or interpretational differences of the teaching had no place even
when the religious organizations have developed enough to trigger this king of
behavior. The prominent Japanese philosopher Keiji Nishitani summarizes the
relation between the believers and the religious organizations as follows. “People
involve themselves with religion through activities such as Buddhist services or
funerals, which are regarded more as social customs, and these religious activities
are not tied to an individual’s religious selfconsciousness. Here it is evident that
religion does not have a firm grip on the individual person. This is connected with
the fact that religion does not seem prepared to meet the religious demands of
individuals at a level beyond mere social custom.”12

11 Michael C. Thomsett, The Inquisition A History, (Jefferson: McFarland & Company, Inc.,
Publishers 2010), 3.
12 Kenji Nishitani, On Buddhism, (Albany: State University of New York Press, 2006), 24.
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Forms and origins of organized violence in Christianity
from its early history to crusades and inquisition

When we consider the problem of violence in Christianity we may notice two
main sources of it: one is the conditions of persecution Christians were exposed
to in the early years of the religion development that supported emergence of
sectarian mentality and victimology, that justified later revenge and vengeance,
and another on is acceptance of the Old Testament vision of God, who, as
shown in the Book of Exodus, The Book of Joshua and numerous other places,
actively participated in exercising violence on the enemies of Israelites. And
as Michael Gaddis points out there were no limits to its abuse. “Accounts of
religious conflict in late antiquity abound with murder, torture, and beating, from
the sufferings of the martyrs to the vengeful punishment of unbelievers, not to
mention acts of desecration against buildings or objects of worship—all of which
we would have no trouble characterizing as quite straightforward manifestations
of physical violence.”13 He also claims that “For the first three centuries of their
history, Christians were in little position to employ significant violence either
in defense of their faith or in their own internal disputes. Nevertheless, the
worldview shaped during the early centuries is essential to understanding the
violent conflicts of later times. Earliest Christianity postulated a world sharply
divided between truth and falsehood, beset by perceived enemies both out-
side and within.”14

The image of the God of Old Testament who is a character that himself
exercises extreme violence and is an initiator of unspeakable atrocities when it
fits his plan of salvation for his chosen people has contributed a lot to acceptance
of violence as a way of fulfilling gods will and also to developing of mechanism
of moral exceptions for actions that could be classified as prompted by god. For
example killing might have been wrong but if the victim was an enemy, and it was
god’s will, the killing was morally acceptable, and not only not punishable but
even regarded as suitable for reward. It may be illustrated by a citation from John
Malalas Chronicles where it is believed that god himself ordered the assassination.
“That same night Basil, the most holy bishop of Caesarea in Cappadocia, saw in
a dream the heavens opened and the Saviour Christ seated on a throne and saying
loudly, ‘Mercurius, go and kill the emperor Julian, who is against the Christians’.
St Mercurius, standing before the Lord, wore a gleaming iron breast-plate. (334)

13 Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ. Religious Violence in the
Christian Roman Empire, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 3.
14 Ibid., 23.
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Hearing the command, he disappeared, and then he re-appeared, standing before
the Lord, and cried out, ‘The emperor Julian has been fatally wounded and has
died, as you commanded, Lord’.”15

After Christianity has become the state religion of Roman Empire it has
evolved into a powerful institution that needed to add one more important
task to its priorities, which was the self-preservation, an aspect which was later
used to justify almost any kind of behavior on religious grounds. As Michael
Gaddis discusses in the earlier mentioned book “Like the state, a church consisted
of a hierarchically organized institutional structure that attempted to exercise
a monopoly of power, in this case, over spiritual authority and the definition of
religious truth, as well as a monopoly in a more concrete fashion, over ecclesiastical
space and public worship services.”16 This fixation on monopoly became one of
representative features of Christianity and seem to have been exercised whenever
the conditions allowed it. No need to say, that the real motivations for actions
that were in accordance with gaining and maintaining religious and, if possible,
secular monopoly had to be disguised, particularly in cases that required violence,
with plausible explanation for such actions. One of such rationalizations that also
applies to religious authorities can be found in Michael Gaddis’s book. “The
tragedy of state violence lay in the fact that its perpetrators all too often believed
themselves to be acting with the best of intentions: charity, didactic responsibility,
and an authoritarian paternalism that allowed them to justify a ‘disciplinary’
coercion they knew was in their subjects’ own best interests.”17 The justification
of violent actions that they were being carried out for the sake of the victims
became omnipresent and probably most often used in the western cultures, both
in religious and secular areas.
The theological differences and seeking victory over opponents seem to have

been much more important than good life and harmony in the community. Once
violence was accepted as a possible solution to theological problems, then, also
due to necessary vengeance, there was no way to stop it and try nonviolent alter-
natives. And glorification of martyrdom also is to blame for contributing to the
omnipresence of violence in the Christian reality. The agreement on controversial
topics, such as acceptance of the Nicene Creed, was possible in Christianity only
by inflicting excessive power, violence and persecutions, but never by peaceful
discussions and some kinds of compromises. For that reason one may expect that

15 Elizabeth Jeffreys, Michael Jeffreys and Roger Scott trans. The Chronicle of John Malalas,
(Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 1986), 181–182.
16 Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ. Religious Violence in the
Christian Roman Empire, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 21.
17 Ibid p. 65.
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there must be something in Christian teaching that lets everybody who believes
that only they themselves are right and anybody else is wrong.
Jonathan Riley-Smith sees as an outcome of tradition of sacred violence that

was present in Christianity for centuries. “Crusade theory was an adaptation
of a much more ancient tradition of Christian sacred violence, the foundations
of which had been laid by theologians in the fourth and fifth centuries, in
a Roman empire which was now Christian, with a government that had assumed
the responsibilities of its pagan predecessor for assuring internal order and
defence.”18 And later he adds an explanation of another crucial factor, which is
an incentive for an individual to participate in carrying out the violence. “Crusade
propagandists took trouble to conform their arguments to the patristic criteria
of right intention, just cause and legitimate authority, because throughout the
history of the crusading movement people had to be persuaded that the danger
to which they were going to expose themselves was worthwhile.”19

Circumstances are quite different with Inquisition. Most violence was done
here systematically and planned to the smallest detail, so we can’t say that
perpetrators acted on their rage or madness. In such case we need to ask how was
it possible that persecutors, who usually were man of the cloth, did not hesitate to
voluntarily and repeatedly inflict unbearable pain of fellow Christians? Here, as in
times of early church the violence was not justified by gaining personal salvation
(for example martyrdom) and passage to heaven by the perpetrator or persecutor,
but was motivated by the care for the victims. Why was the torture necessary? One
probable answer would be, to apply purifying power of pain and suffering. And
the only simple justification: for the good of the victims. But how the inquisitors
could believe with no doubt that that was the right way? Nowadays the argument
concerning permissibility of torture seems to be circulating around it effectiveness
in reaching certain goals, but we tend to forget its ethical dimensions. Anyhow,
comparing the inquisition and crusades as two different types of violence, we can
notice here that when the violence is committed by monks, clergy or initiated
by them, there is a tendency to employ the care for victims justification, and
when the crimes are to be committed by lay believers on much bigger scale, the
justification by the good of victims seems not to be that important as securing
sufficiently tempting intensives.

18 Jonathan Riley-Smith, Christian Violence and the Crusades. In: Anna Sapir Abulafia edit.
Religious Violence between Christians and Jews. Medieval Roots, Modern Perspectives, (New
York: Palgrave Macmillan, 2001), 5.
19 Ibid., 6.
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Warrior Monks and Japanese Buddhism

Unfortunately there is no much literature in western languages devoted to
the problem of warrior monks in Japan. Because of perception of Buddhism as
a pacifistic religion in most cases only those familiar with specificity of Japanese
Buddhism are aware of their existence. Only recently the problem of Buddhism
and violence has surfaced again in connection with monk’s involvement in Sri
Lanka.20 Books and articles concerning the sōhei or warrior monks in Japanese
are also quite scarce. Serious studies on the topic seem to have started before the
Pacific War and were continued by a few scholars only for some time after the war.
And relatively recently in 2003 the history of warrior monks was published which
was written by two generations of sōhei scholars, Shōichi Hioki and his son Eigō
Hioki.21 However there are some issues that Japanese scholars seem not to pay
sufficient attention to. One is the very definition of warrior monks and another
one is concentrating on the social and historical aspects of the phenomenon and
not paying much attention on the religious aspects the contradiction of being
a warrior monk.
When we compare the history of development of Christianity and Buddhism,

we can see that in the case of Buddhism different schools of thought and inter-
pretations of Buddha’s teaching usually were coexisting in peace and, in contrast
to Christianity, were not trying or had no means to dominate and destroy
each other at any cost. In Christianity the readiness to destroy all heresies
had doubtlessly something to do with acceptance of violence and eagerness
to use it. The claims to heaving the only truth and the only right interpretation
of religious teaching not only allowed but also justified any atrocities that those
implementing violence deemed necessary. Christianity seemed never tolerant to
anything incompatible with its teaching, if only had a power do destroy or
overcome the opponent. The tolerance came only with decreasing of power to
implement violence and exercise the power that would guard the purity of the
only true faith.
Here again when we try to make comparisons with Buddhism it is clear that

Buddhism never was able to develop mechanisms of forcing its teachings on some-
body by implementing violence and secular power, nor has ever used significant
violence to guard the purity of its teaching. The varieties of Buddhists schools
that were active throughout its history are so abundant, that almost any possible
interpretation is accounted for, from true atheism to theology almost identical

20 Refer to: Mahinda Deegalle edit., Buddhism, Conflict and Violence in Modern Sri Lanka
(New York: Routlege, 2006).
21 Eigo Hioki edit., Sōhei no rekishi, (Tokyo: Ebusu Kosyo Publication Co., Ltd., 2003).



266 TADEUSZ ADAM OŻÓG

with catholic teaching. For that very reason we may try to look for the causes of
such mutations and explain but not justify the acceptance and usage of violence
in some of Japanese Buddhist schools.
Taking the above into consideration it seems that there is no doubt that the

very emergence of warrior monks in Japan is closely related to secularization of
Buddhist Monasticism. As early as the Nara period (710–794) the power, wealth
and influence of Buddhist monasteries was prodigious enough to justify the need
not only for protection but also securing means of acquiring more. But from
written materials concerning that period that we have we can presume that at
that stage people employed as guards and, when needed, as a private army were
not monks, but more likely that they were slaves belonging to the temples or
members of lower rank lay servants. Some iconography depicts the warrior monks
as persons with shaved heads or with their heads cowered with cowls, what would
suggest that they may have taken vows and were a part of clergy, but we need to
remember also that the iconography shows mostly how these warrior monks were
perceived by the painter, thus a popular image that could have been different from
the real state of affairs. As Mikael Adolpson points out “The presence of armed
fellows among the lower-ranking clergy is indisputable, but the above account still
offers no support of the view that they were full-fledged monks. If anything, the
note about the acolyte wearing armor together with a monk’s robe points in the
opposite direction, indicating that armed clerics were little more than monastic
employees.”22

The situation changes by the end of Heian Period (794–1185) when the
Enryakuji temple of Kyoto23 in several occasions seemed to exercise their power
employing armed groups that were perceived as regular private army of the
monastery. In case of the Enryakuji Temple the warrior monks seemed to be
used mainly to execute the influence of the temple on other Buddhist schools
within the city or on the secular government.
As Mikael Adolphson points out, after a Japanese scholar Toshio Kuroda,24

when considering any historical phenomena or events we can’t concentrate only
on its secular or only on its religious aspect. Kuroda distinguishes three different
institutions of power that not only rule and administer the country, but also,
in most cases, warrant and try preserve each other advantages. “These elites
were the leaders of three power blocs—the court nobles (kòke or kuge), the

22 Mikael S. Adolphson, The Teeth And Claws Of The Buddha: Monastic Warriors And Sōhei
In Japanese History, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2007), 61.
23 Nowadays the Enryakuji Temple is located within boundaries of Otsu City, Shiga Prefecture,
but the location physically has not changed since the 9th century.
24 Toshio Kuroda, Kuroda Toshio Chosakushū, (Kyoto:Hozokan, 1994).
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warrior aristocracy (buke), and temples and shrines (jisha)—which ruled the realm
together by sharing responsibilities of government and supporting each other’s
privileges and status.”25 In fact, in Japan, since the introduction of Buddhism
in 6th century, in spite of several attempts to use religion for political purposes,
long-lasting antagonism between the native religion of Shinto and Buddhism or
among various schools of Buddhism never has really developed. Another fact
contributing to maintaining generally peaceful characteristics of Buddhism in
Japan was failure to develop supremacy of one particular school over others,
strong enough that the school or sect could get enough influence on secular and
military powers to grant them sufficient troops to destroy the opponents. In case
of the court and later of the military governments, they seemed eager to rather
maintain a healthy balance of power between competing temples or schools that
to get involved, also military, in resolving any theological or economical issues
they might have had.
But even under such well balanced conditions, such contradictions as warrior

monks have emerged. This fact is not to be neglected, but for us not the historicity
of the group is as important as trying to consider if those called warrior monks were
indeed properly ordained monks or were called so only because they were armed
forces used by temples or affiliated with the temple in some other way? If the
second was the case they may as well have been bandits or trained peasants just
hired by the temples to do their dirty work. But for us the problem is that, were
they properly ordained monks, what would be the motivation to act against their
vows? The interpretation of sōhei as ordained monks is supported by Toshiharu
Hirata in his article26 Sōhei ron (Theory on Monk Warriors). Unfortunately we
do not have any conclusive evidence as to a single answer to our problem. It is
very likely that during few hundred years of history, where the notion of warrior
monks appears now and then, its essence has changed completely. However even
though there is no sufficient account that would substantiate any attempt of
describing their motivations, we may risk some statements to eliminate some
motives as unlikely.
As in the case of crusades we were able to easily point out at least few motives,

starting with securing a passage to heaven up to doing god’s will for the good of the
victims. In case of Buddhist warrior monks non of those motivations is plausible
enough. Taking into consideration the above conditions we may reason that in
case of Japanese warrior monks the religious aspect of motivations to violate

25 Mikael S. Adolphson, The Gates of Power. Monks, Courtiers, and Warriors in Premodern
Japan, (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2000), 11.
26 Toshiharu Hirata, Sōhei ron, In: Yukio Ōshima edit. Sōhei no hasseiki ni kansuru isshikiron,
(Tokyo: Komazawa Daigaku Daigakuin Shigakukai Kodaishi Bukai, 1978).
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the basic teaching was close to none and their very existence and behavior had
almost entirely secular foundations. They had no reasons to expect any religious
gratifications, rewards or positive religious consequences of their doings, there
was no one to absolve them from taking responsibility for their actions. The
secularity and the sole military aspect of the phenomenon may be also found in
two most prominent cases that had shaped the popular image of warrior monks in
Japan. One is the literary character of Benkei27 and another one is the complete
destruction of Enryakuji temple by Nobunaga Oda in 16th century.
Since the vows of not harming or killing living beings would be clearly violated

by the kind of behavior the warrior monks were accused of, it is very likely that
those involved were not at all or seldom members of the proper monastic hierarchy
and from the documents mentioning their appearances follows that, if they had
anything to do with the religious ordain at all, they probably were private monks
or would be monks that preferred absolute freedom and violence than prayer
or just occasional mob consisting of lay followers. In any case, compared with
Christian Military Orders, the scale or level of institualization of Japanese warrior
monks was so small and low, that there is no sufficient basis for making any serious
comparison.

Ikkō Ikki religious uprisings

However the situation is quite different with the case of religious uprisings and
violence employed not by monks, though they were mostly only the initiators, but
by ordinary lay followers. The uprisings seem to be a consequence of secularization
and empowerment of temples and shrines mainly during Muromachi Period
(1337–1573) and also due to weakening of Muromachi military government and
spreading violence between feudal lords for acquiring land and influence. We need
to remember that not all uprisings were related to religious institutions, but for
the purpose of this article we will briefly examine two, that were doubtlessly
of a religious background. The first is Ikkō-ikki or Ikkō Uprising and another
one is Shimabara no ran or Shimabara Uprising. The Ikkō Uprising is difficult
to describe and evaluate since it consists of numerous separate uprisings that
had occurred over more than hundred years, but all of them have in common

27 The charecter of Benkei populararized through numerous stories and theatre plays, especially
the famous kabuki play Kanjinchō, contributed a lot to how the warrior monks were perceived
by ordinary population. But even partially a legend, we can see that he was more a warrior than
a monk anyway.
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the involvement of the Jōdo Shinshū (True Pure Land) sect of Buddhism also
called the Ikkō sect. As McMulling points out “It should not be thought that
the Ikkō uprisings were simply sporadic outbursts involving only a few hundred
people. In the latter half of the sixteenth century there were occasions on
which tens of thousands of monto28 were mobilized, many of them equipped
with firearms.”29

During 16th century, the Warring States Period, the True Pure Land sect
have established a Ishiyama Honganji fortress temple as main center of power,
that served not so much religious purposes, but rather economic, political and
military ones. For some time it seemed there was no single secular power that
could threaten or overcome this religious empire. But shortly it turned out that
this overconfidence brought the religious power and many lives of the followers
to end. Nobunaga Oda, who was the initiator of unification of the warring states,
soon found out that the Ishiyama Honganji temple and the followers of the
True Pure Land sect became a great obstacle on this way. Both sides were not
reluctant and did not hesitate to use necessary force and violence, the religious
institution to protect its secular power, and Oda to get closer to his goal of
unifying the country. Oda was a warrior and not religious enough to feel pity
for his opponents, no matter clerics or lay. The situation should be different on
the side of the True Pure Land sect. One could suppose that since in case of
sōhei, because most likely they were neither proper monks and probably nor
real followers of the path of Buddha, the use of violence was not much of an
issue. However, the situation with Ikkō uprisings and fights with Nobunaga forces
was quite different. Here the violence was carried out by ordinary lay believers
who, because of being Buddhists, should not indulge in violence or killing. The
motivations for lay followers to join the violence McMullin describes as follows.
“Kennyo seased pretending to be uninvolved in the struggle against Nobunaga,
and on October 5, 1570, he sent out appeals to the monto of seven provinces
around Osaka to defend Shinran’s ‘Lights of the [Buddhist] Law’ by making war
on Nobunaga whom he referred to as the ‘enemy of the [Buddhist] Law (hoteki).
In those appeals Kennyo encouraged the monto to be willing to give up their lives
in order to prevent Nobunaga from destroying the ‘school of our founder’ (kaizan
no ichiryu), and he enforced his appeals by threatening to excommunicate any
monto who failed to heed them.30”

28 Monto is a term that designates a lay followers of certain school of Buddhism usually
associated with a specific temple.
29 Neil McMullin, Buddhism and the State in Sixteenth-Century Japan, (Princeton: Princeton
University Press, 1984), 48.
30 Ibid., 106.
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In case of Pure Land and True Pure Land Buddhism we see a radical shift in
the basic Buddhist belief on salvation from jiriki31 to tariki32. It meant not only
moving the whole burden of salvation from the believer to the merciful god, but
also gave the clergy elites control over the mediation and methods of salvations,
and furthermore ways of providing intensives for easy control of the behavior of
followers. Not only that but it also created a great danger of abuse by religious
authorities, since believers were not granted salvation because of what they do
or did, but only because of the mercy and benevolence of god. Because of this
following the authorities even on morally doubtful and purposeless cause was not
perceived as a sinful conduct. In other words they believed that they were saved
not because of what they did with their lives, as would most Buddhist schools
believe, but only because of the good will of their god.
Lastly we also need to mention briefly the Shimabara Rebellion (1637–38).

Historians don’t quite agree on how the Christian aspect of the uprising should
be evaluated, but since the Christianity was present at all stages of the uprising
and most participants are regarded to be believers we may categorize it as the
relatively large religious uprising. Here again looking at the only two significant
religious uprisings in the history of Japan, we notice that both involve religions
that have such features as the authoritarian hierarchy and salvation through mercy
of god, in common.

How are these instances of violence explained and justified?

As we have seen, in spite of violence and actions clearly opposite to the
moral teaching of a given religion which are treated and condemned as such,
unfortunately there are also actions of violence that are accepted and not treated
as morally punishable. The reasons for violent behavior based on religious and non
religious motivations are in a way similar, but also have a few distinctive features.
If we look at the God of the Old Testament we do not see any justification of
killing of whole tribes based on the good of the victims, but the only justification
is the good of the perpetrators and the doing of the will of the God. This led
to reasoning that the God’s mandate justifies any kind of behavior and moral
rules do not apply whatsoever. This God’s mandate though seen in a slightly

31 The term “jiriki” means by one’s own power and refers to obtaining salvation or nirvana
due to one’s own efforts.
32 The term “tariki” means someone’s power and refers to obtaining salvation through one’s
own efforts but by the act of will of the god.
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different form in China, is quite absent from Japanese history. The presence of
Tennō or the Emperor of Japan, who was also believed to be a god, supplied the
mandate for secular powers, but never was involved in any matters concerning
solutions to problems of religious controversy. Another important characteristics
is that even the Emperor was believed to be a god, he never had an absolute
power and because of him being on Earth, and available for consultations, the
abuse of the God’s will notion in Japan was close to impossible.33

The God’s mandate idea developed later into the form of Christian Catholic
church hierarchy who’s absolute power and authority, the right to decide on all
matters without any limitations. Since it was not possible to confirm if something
is or is not God’s will, the power of the church was literally unlimited and the
morality and ethics was left solely to the church’s liking. The followers of such
a church had no reason to doubt and no reason to fear any consequences of
any conduct as long as they had a blessing of the church. About the nature of
authority, Benn Piers writes as follows “To be in authority entails having the
right to obedience, at least in certain specific circumstances. It is different from
power, which is simply the ability to enforce your wishes regardless of your right
to do so. At the same time, the position of being in authority does not necessarily
bring with it wisdom, justice or any particular expertise. A foolish person may be
in authority over others, through being placed in that position by some agreed
procedure, for instance, by being put there (‘authorized’) by somebody already
in authority. Whether the authority he claims is genuine usually depends more
on the legitimacy of the procedures which put him in this role than on his own
personal qualities.”34

Apart from the authoritarian mechanism that shapes the evolution and
application of the teaching and also supplies systems of punishments and rewards,
there is also another level of motivations that are available for some believers. They
are based on personal judgments concerning actions based not on the authority of
the organization, church or temple, but on effort to objectively apply the teaching
to particular circumstances and cases. It presumes availability of the means of
verification and also a lot of personal courage. If we take into consideration the
motivations of Christians attacking pagan temples, crusaders killing nonbelievers
and inquisitors torturing or ordering the tortures of fellow Christians it seems
that they had almost no chance and felt no need to verify actions against the
Christian teaching because they probably were convinced that the teaching itself

33 Abuse of Imperial Institution during Meiji Restoration and Pacific War may seem to proof
that this argument is false, but both cases concerned are not directly related to religion thus
have no say here.
34 Piers Benn, Ethics, (London: UCL Press, 1998), 6.
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justifies their conduct, especially in the situation where the teaching was shaped
in a way to look as if the justification was sufficient and thorough.
In case of Japanese Buddhism, in spite of Japanese being very vulnerable in

face of authority, with exception of Pure Land and True Pure Land sects, as we
have already mentioned, the religious authority was never absolute, what allowed
for development of personal responsibility and necessity of evaluation of plural
ethical systems that were available at a given time. It is well known that most
Japanese in the past as it is now were both Shintoists and Buddhists as well, and
the fact that those religions are not compatible did not cause any problems. To
be interested in and even actively participate in different schools of Buddhism or
even quite different religion was seldom regarded as something morally wrong and
this natural state of religious pluralism and tolerance created conditions where
believers were extremely seldom faced with the real dilemma of acting against
their moral convictions and committing violence for religious reasons in cases they
would not do it if the religious justification was not in place. Furthermore even
if facing such situations, the verification of options itself, the doubt itself, would
never be a sin. It seems that the teaching of Karma as objective law that can’t
be modified by any authority save Buddhism and Buddhists from committing
violence and killing for religious reasons.
Fallowing from the authoritarian conviction that one knows better and has

a right and authority to act on it, comes the strong belief of acting for the victims
sake. As Gaddis puts it “The violence of the center always justified itself as being
in the best interests of its victims—for their own good, whether they knew it
or not.”35 Though omnipresent in all atrocities committed by Christians, this
justification has not been seen in Japan much. Neither the warrior monks, nor
the followers of True Pure Land sect giving their lives to protect the teaching of
their school were doing it convinced that it can do some good to their victims.
It seems clear that due to lack of this kind of flexible justification a significant
amount of religious violence was avoided.
And the last of the main justifying factors is the existence of the ultimate

award and the sure way of obtaining it. Extreme violence justified on religious
grounds comes from extreme forms of egoism and uncontrolled urge to gain one’s
own salvation at any cost. Just wars and crusades promised the participants
salvation or opportunity for penance that would eventually lead to salvation.
And once the salvation is granted, there are no limits to what one will do.

35 Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ. Religious Violence in the
Christian Roman Empire (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 7.
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Conclusion

“Claims that religion is ‘an actor in its own right’ or that it ‘causes violence’
are subtly misleading and reveal that we have made a mistake in logical thinking.
This mistake is called the ‘fallacy of misplaced concreteness’ whereby we have
treated an abstract concept as though it were a concrete entity having agency in
its own right.”36 Burns claims that because of reification37 we tend to believe that
religion itself can be acting agent, but in fact only human agents are able to be so.
But even if religion has no characteristics of an actor, the religious organization
has and religious ideas have the power to act through both, these organizations
and believers as well being initiators of actions both moral and non moral.
When we think about monks in late antiquity attacking pagan temples and

massacring and killing pagan idolaters we need to be aware that their actions
may not be self motivated voluntary actions but rather forced on them, or being
just consequence of certain beliefs and ideas that are primary sources of certain
behavior and actions. We may say that they had a free will to choose to act
on them or not, but it may not be that simple. Certain ideas they had followed
where the primary actors there and the situation that allowed such acts was just
a trigger. Usually this kinds of behaviors may be controlled by external laws,
fears or wish to avoid consequences, but once these controlling factors are not
present anymore or lose their effectiveness for some reason, the idea may become
an initiator and motor of violent acts. In consequence religious teachers, those who
propagate these ideas, even if they declare that violence was not their intention,
need to take responsibility for violent actions of those who act on ideas thought
by those teachers.
Nowadays it is wildly accepted in the western countries that Islam is the only

violent religion we need do deal with and should be the only target of criticism.
But if we try to look at what’s happening now with Islam from the standpoint of
history of the Judaism and Christianity, we can’t ignore the fact that Judaism and
Christianity offer exactly the same capacity for violence as Islam does. No need to
say, all these religions have also great potential to spread peace. We should also
try to utilize the knowledge we gain from analyzing the mechanisms of religious
violence to protect ourselves and the society from avoidable and unnecessary
suffering. But how can we protect ourselves from violent religions? This is not an
easy question, but also a one we can’t ignore. Not letting religions have power to
implement any kind of violence or exposing and identifying religions that justified,

36 Charlene P. E. Burns, More Moral than God. Taking Responsibility for Religious Violence,
(Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 1.
37 Burns defines the term as error of regarding phenomena as concrete objects.
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justify or have a capacity to justify violence are only some possible solutions. To
justify any violence or atrocity once one gets flexible system of rewards that
would attract the salvation gamblers does not seem difficult at all. The methods
and reasons used for justification seem to be universal for all religions, but, as
we have seen, some religions are less likely to offer tools for justification and
others may be able to supply them quite easily. This is also extremely important
point for individuals when they chose their religion or belief, because the choice
usually comes with all the consequences of both, proper use and abuse of the
religious faith.
We do not to wish to pass any judgments or evaluate any behaviors of those

individuals and institutions involved in the instances we have presented in this
short article. The only thing we were aiming at was presenting some mechanism
and possible explanations of actions and their justifications related to contradic-
tions in religious ethical systems. Since we are aware that human conditions allow
for denying or accepting judgments in spite and against any reasonable proof and
reasoning, showing clear conclusions will not present any additional values to pre-
sented earlier argument. It is for the reader to decide what conclusions to draw
and how to evaluate them.
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SPIRITUAL PHILOSOPHY OF JOHANN SCHWARZ

Johann Georg Schwarz (Ivan Gregor’evich/Egorovich Shvarts) was born in
Transylvania in 1751. He studied in the Jena University, then served in the Dutch
East-Indian regiment and spent several years in India. In 1776, he came to Russia
as a tutor in the Rakhmanov family in Mogilev where he perfectly mastered
the Russian language. In 1779, he became a professor of German philology of
Moscow University, and soon he established there the pedagogical seminar that
later turned into the pedagogical institute and was the first professor in Russia
to lecture on pedagogy. In that capacity, he published in 1780 his textbook,
Outline of principles of German style for the use in public lectures in the Imperial
University in Moscow. In 1780, he became a professor of philosophy. In 1781, he
published short-lived periodicals, the Moscow German Gazette and the French
News. In 1781, he founded with Novikov, his close friend, the Friendly Learned
Society (officially opened in 1782) for promotion of knowledge that included
publications of translated books mainly through the Moscow university printer
that was directed by Novikov. In the same year, through his action, there was
founded the first student society in Russia, The Society of University Students.
In 1782, he established in the University a very active philological seminar to
prepare translators of foreign books. In 1783, he withdrew from Moscow to
a nearby village of Ochakovo, where the next year he fell ill and died in 1784
at the age of 33.
Schwarz was also very active in masonry. He joined a masonic lodge right

after his arrival in Russia. In 1780, by his initiative, a new lodge, Harmony, was
founded. In 1781–1782, he was abroad, which resulted in giving Russia the status
of the Eighth Autonomous Province of the Order of Strict Templar Observance,
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and Schwarz became a chancellor of the Province. Having made contacts in Berlin
with Rosicrusians, he also established in Moscow the Order of the Golden-Rose
Cross.
Schwarz was well versed in the history of philosophy, in literature, and in

art and lectured on these subjects both to university students, but also in public
lectures which were popular and well received. Although lecturing on philosophy,
he did not shun from weaving in subjects important for masons; however, he
concentrated primarily on the spiritual aspects of both philosophy and masonry
and stressed the importance of spirituality in both personal and social life.

Cognition

Schwarz distinguished three kinds of cognition and thus three kinds of
knowledge. An interesting kind is the knowledge that is not necessary from the
perspective of the future life, but is useful in this life. It is good for the mind by
allowing it to expand its horizons. It is useful in this life but not directly beneficial
eschatologically: it surely helps to know the mechanism of lightening, but this
knowledge has little impact on the fate of the soul in the afterlife. However, this
knowledge may have an indirect spiritual impact on the afterlife. Investigation
of nature, and thus the expansion of interesting knowledge, “satisfies the reason
and increases the strength of the soul” (L 3).1 Strengthening the soul by itself
is morally neutral and thus this strengthening by itself may not bring the soul
to the desirable place in the afterworld – but it may. Schwarz used the common
physico-theological argument when he stated that the youth should be schooled
in arts and occupy themselves with harmony of nature because by marveling
about the workings of nature their thoughts are directed toward the origin of this
harmony and inflame them with love for God (46).2 Investigation thus not only
fortifies the soul, but it does it, as it were, in the right direction: by appreciating

1 References are made to the following two small anthologies of Schwarz’ works prepared by
A. D. Tiurikov:
B – Беседы о возрождении и молитве; Записки; Речи; Материалы для биографии, Донецк:
Вебер 2010.
L – Лекции, Донецк: Вебер 2008.
2 In one eulogy it says that in his lectures on esthetics Schwarz pointed to the beauty of
art, to proofs of geometry, to the order of astronomy, to the complexity of anatomy and
physiology, but also to the truths of physiognomy and chiromancy, to wondrous discoveries
of magic and Kabbalah, to turning of the natural into the supernatural in chemistry, all of it to
see “the harmony hidden in the secret womb of nature,” article Иван Григорьевич Шварц, in
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского
Университета, Москва: В Университетской типографии 1855, vol. 2, p. 594.
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the complexity and harmony in nature, the mind is directed toward reflection on
a supremely wise Creator, the cosmic Architect of it all. Thus, Schwarz spoke
about an outer revelation acquired through learning and science which sometimes
leads to noticing the inner voice of the heart, the seat of inner revelation coming
directly from God (33).
The second type of knowledge is pleasant knowledge that includes literature

and art. It satisfies the senses and nourishes reason through imagination (L 3).
The third, most important kind is useful knowledge that teaches true

love, prayer, and striving for higher things. For this knowledge humans should
investigate themselves, their body, and spiritual forces that direct the body (L 3).
However, this investigation of the body necessarily includes the corporeal side
of the human being, the knowledge of anatomy, physiology, etc., which is at the
same time a province of the first kind of knowledge; that is, interesting knowledge
acquires even more spiritual weight.
For spiritual purposes, languages have to be known since in them a lot

of knowledge is hidden (L 3). In this, Schwarz spoke as a mason rather than
a linguist. The study of hieroglyphs and meanings behind various signs was
extremely important for masons since it presumably led to rediscovery of spiritual
knowledge embedded in signs and languages, the knowledge possessed by the sages
of old that stemmed from Adam in his state before the fall when he received all
requisite knowledge directly from God. Schwarz did mention a view that the
tradition from Adam to Moses was preserved by the Essenes and transmitted to
Rosicrucians (32).
However, the most important source of the useful knowledge is self-knowledge,

the knowledge of one’s own inner self, not the external, bodily side of the human
being. Human reason is a tool to know God and thus self-knowledge should precede
knowledge of God. Self-knowledge does include the knowledge of one’s body, the
knowledge of inner springs of human feelings; but it is also the knowledge of the
force that distinguishes humans from animals and makes them able to feel virtue,
justice, and decency (B 155). Self-knowledge has an eschatological aspect: unless
people know themselves, they will not be reborn in the spirit and will not resurrect
in themselves the inner man (5). Extremely important is the voice of conscience
because conscience is where God put His will and the duties of man. In this way,
conscience and nature, in which people see His wisdom and omnipotence, are
the sources from which they can receive their knowledge about God (107, 121).
This means that God reveals Himself directly through the conscience and only
indirectly through nature, the nature which is investigated by human reason, and
because of this mediation, human reason cannot understand God (L 56, B 129).
When Schwarz also said that God can be known through the Scriptures and
through nature (B 110), he practically equated the voice of conscience with the
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truths found in the Bible. This would be the meaning of the statement that the
Scripture is an external word serving rebirth; faith is an inner word serving the
same purpose (15).

The tripartite man

In the cosmic scheme of things, man is an intermediate being. There is in man
an active principle which is spiritual (the I or the soul) and a passive principle
which is material (the body). By uniting these two principles, man is the lowest
spiritual being and, at the same time, the highest corporeal being. Man is the most
perfect of all visible beings; below the human level there are animals (L 4), then
plants, inanimate nature, the four elements, and finally the kingdom of Lucifer.
Above man, there are angels and God (5).
Man possesses five visible, external senses and two invisible, inner senses:

the mind and the will, the mind being divided into understanding, reason,
and imagination. In the brain there is a ruler of the body, i.e., the spirit or
reason to which everything visible and invisible is directed through the nerves for
consideration/examination (L 9). There is also a weak inner voice of conscience
that shows what is good and evil. Reason and imagination come from the mind.
Mind (reason and imagination), will, and conscience are specific to humans (10).
To tie closely the corporeal with the spiritual realms of the human being,

Schwarz stated that man has three essences: conscience in the heart, taste or the
will in the belly, particularly in the liver, and the mind or reason in the brain,
whereby man has three senses: the sense of good and evil, the sense of beauty, i.e.,
taste, to choose what is pleasant, and the sense of truth which is directed only
toward the visible realm by investigating relations between entities with reason
and imagination (L 11).
Schwarz was not too particular about the terminology he used. There is thus

a trichotomic division of inner senses, which appears to be connected to the triad
of kinds of knowledge, and thus, interesting knowledge is the domain of reason
which uses the five bodily senses as the source of data, pleasant knowledge is the
domain of the will/taste, and the useful knowledge is the province of conscience.
These two triads have also another significance. As Schwarz stated, the three inner
senses (conscience, will, and reason) constitute human spiritual trinity, whereby
man recognizes his likeness to God. Man’s right side, the liver, as the source of life,
is the likeness of the Father who through His mercy or taste blesses His creation;
man’s left side, the heart, is in the likeness of the Son the Savior (L 11); and the
upper side, the brain, is the likeness of the Spirit (12).



SPIRITUAL PHILOSOPHY OF JOHANN SCHWARZ 281

This somewhat puzzling analogy between the trinity of man and the divine
Trinity may indicate that Schwarz also proposed another way of viewing human
beings as an image of God. In an anonymous article, “Philosophical argument
concerning the Trinity in man,” that appeared in the Evening glow – a journal
published by Novikov and edited largely by Schwarz – the author argued that
man consists of the body, soul, and spirit, and this constitutes the image of God
in man.3 Although the New Testament seems to point clearly to the difference
between the soul and the spirit (1 Thess. 5:23; Heb. 4:12), Orthodox theology
favors the bipartite division of the human being (the body and the soul) rather
than the tripartite division. However, the patristic tradition was not entirely averse
to the triune vision of man. According to Irenaeus, man’s nature is composed of
three parts: the body, the soul, and the spirit (Against the heresies 5.9.1), although
for him, body and soul constituted the image of God, whereas the spirit was His
likeness (5.6.1); through his sin, Adam lost his spirit and thus the likeness of God,
which can be regained through Christ. The difference between the image and the
likeness of God has become, in fact, a part of the Orthodox theology (cf. also L 43).
Origen appears to have made a distinction between the mind or the spirit, the soul,
and the body (Fragments on Luke 53), but he saw the image of God only in the
mind (On principles 1.7.4; Against Celsus 4.85). However, Schwarz was probably
more influenced in that respect by masonry than by this rather marginal patristic
tradition. In his Pastoral letter which was quite popular among Russian masons,
Haugwitz stated that when God was creating man, “He took his body from the
quintessence of the new creation, his soul from the eternal nature, and his spirit
from the divine source of life itself, that He gave him through animating breath,
whereby He was animated into a triune being, which consequently was in strongest
terms a living image of one Godhead.”4 Welling, an important alchemic source
for Russian masons, stated that “no creature was so perfectly created as he, who
possesses a body, soul and spirit, according to the three witnesses in heaven: the
Father, the Word and the Holy Spirit, as well as the three witnesses on earth:
the spirit, the water and the blood.”5 And Dutoit, another spiritual authority

3 Философическое рассуждение о Тройце в человеке, Вечерняя заря 1 (1782), 265–309;
Schwarz’ authorship of this article was suggested by В. Н. Тукалевский, Н. И. Новиков
и И. Г. Шварц, in С. П. Мельгунов, Н. П. Сидоров (eds.), Масонство в его прошлом и на-
стоящем, [Москва]: Задруга [1914–1915], vol. 1, p. 210; by Tiurikov (L 140 note 58); and
by Н. К. Гаврюшин (ed.), Русская религиозная антропология. Антология, vol. 1, Москва:
Москвовская духовная академия, 1997, p. 524.
4 [Christian A. H. von Haugwitz], Hirten-Brief an die wahren, ächten Freymäurer alten
Systems, [Leipzig: Böhme] 1785, p. 75. Cf. Schwarz’ statement that man has the spirit from the
angelic world, the soul from the heavenly world, and the body from the earthly world (L 19).
5 Georg von Welling, Opus mago-cabbalisticum et theosophicum in which the origin, nature,
characteristics and use of salt, sulfur and mercury are described in three parts, York Beach:
Weiser Books 2006 [1719], p. 115, cf. p. 46.
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recognized by Russians, made a distinction between the simple, immortal spirit
and the compound, mortal soul.6

Although “Philosophical argument” may have been written by Schwarz,
considering the fact of some textual similarities,7 it should be noted that in his
notes Schwarz placed the image of God elsewhere. At one point the image of God
was in man’s love for Him (B 79), although, when Schwarz said that through his
love man draws God into himself and thereby gives birth to the image of God (47),
love would be the avenue to the image of God without necessarily being included in
it. The image of God is also said to be the Light or life in man (L 25), or, somewhat
similarly, good heart which is the Light poured into a person by the Creator (83).
Regardless what it exactly is, even after losing his perfection man still has an
image of God, although it is hidden underneath the body and sin (42, 46).
Schwarz frequently referred to the tripartite division of man, although it is

not always clear how to reconcile the divisions he proposed.
Schwarz briefly mentioned that man consists of the elemental, astral, and

mental (conscientious) parts; there are thus three senses: elemental, metaphysical,
and theological (L 105). The astral sense is in the brain, the conscientious sense
is in the heart, and the sensory sense is in the belly (106). This can be connected
to the statement that man is a triune being: elemental, astral (mental soul), and
mental spirit (B 88). Moreover, we read that material feeling is in the belly; spirit,
metaphysical feeling, astral spirit, is in the brain; and the soul, moral feeling,
inner man, is in the heart (B 103). There is thus considerable carelessness in
these terminological distinctions. The “Philosophical argument” does distinguish
the body, soul, and spirit, making only the spirit immortal and the soul explicitly
corporeal and mortal,8 but it is difficult to find such commitments in Schwarz’
notes, which is compounded by glaring inconsistencies. Schwarz did mention the
division of man into the body, soul, and spirit (B 120), but the descriptions
are distressingly confusing: the spirit is “the higher forces of the soul: human
conscience, the judge of man, the gifts of the goodness of the Holy Spirit, the
reborn man”; the soul is “the lower powers of the soul, the part of the rational
soul that is influenced by impulses of animal spirits; it has biases; desires of the
mind; natural state of man before conversion” (B 120). To compound confusion,
Schwarz also identified the soul with the self (L 4), with the heart (51), with

6 Keleph ben Nathan [Marc Ph. Dutoit de Mambrini], La philosophie divine, appliquée aux
lumieres naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste et divine, 1793, p. 6 note 3.
7 Brief notes of Schwarz (B 114 [1806], 159 [undated]) very closely reflect some fragments of
the article (pp. 270–271, 278).
8 Философическое рассуждение, p. 283. This is almost a repetition of Dutoit’s claim, op. cit.,
6 note 3. Dutoit also referred to the distinction made between the soul and the spirit in Hebrew
and Greek, and so did the author of the “Philosophical argument,” who also added Latin (p. 304).
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the will (102), and with reason (B 159). Furthermore, the soul is said to be the
mind and the will; and the mind is reason, imagination, and memory (L 99).
At the same time, the mind was once identified with reason (L 12), at another
time, only part of the mind was reason, this time identified with the spirit, and
another part was imagination (10).
Although we read that “according to metaphysics, man is divided into the

body and the soul” (L 99), it seems that Schwarz opted for a tripartite division
where the soul would be divided into the higher part, the spirit, and a lower part,
the mental soul and the will. Schwarz’ anthropology can be summarized in the
following table:

soul/mind/the self

mental spirit/ mental soul/ body
the soul/the spirit astral spirit

faculty: conscience reason, imagination will/taste five senses
sense of good and evil truth beauty
seat: heart brain belly (liver)
cognition: living historical technical/artistic
knowledge: useful interesting pleasant
likeness to the Son the Holy Spirit the Father
part: mental/conscientious astral elemental
feeling: moral metaphysical material

Triads

Schwarz’ anthropological categorizations can be confirmed by his pre-
occupation with tripartite divisions, which apparently were motivated by the
desire to detect the universal presence of the Trinity in all aspects of reality. How-
ever, not infrequently the division of things in threes, was introduced in a some-
what forceful manner.
There are three kinds of knowledge: historical, technical or artistic, and living.

Historical knowledge is moral, physical, and metaphysical. Living knowledge is in
the heart (L 21) and concerns man’s relation to God and is God’s gift. The fathers
of the church advocated preparation by prayer and fasting to turn historical
knowledge into living knowledge (22). This division does not exactly match the
tripartite division of cognition into the interesting, pleasant, and useful.
God created 1. heaven or the angelic world; 2. the earth or chaos; 3. waters or

the subtlest element from chaos and the crudest element from the heaven. Some
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philosophers call these three things salt, sulfur, and mercury (L 23), that is, all
alchemists beginning at least with Paracelsus. In more detail: God created water
in His likeness, fire in the likeness of the Holy Spirit, and the earth in the likeness
of the entire divine circle. Material fire acted on air to produce sulfur, air acted
on water to produce salt, and water acted on earth to produce mercury (B 158).
There are three revelations: to the senses, to reason, and to the heart (L 34).

Inner revelation begins with anxiety and dissatisfaction with oneself, repentance,
turning one’s back to sin. Then the voice of God can be heard in the heart; this
voice is paradise on earth that is the result of imitating Christ (35). There are three
signs of the inner revelation: 1. different, saintly life; 2. teaching that convinces
reason and strikes the heart; 3. miracles and prophecies, which are rare (36).
Three powers make moral essence: action, opportunity, and habit. Habit

includes reading, writing, speaking, etc. which can create imaginations that can
divert man from right path. The will should direct imagination to what is useful:
like God’s greatness, which causes that actions are based on good reasons (L 39).
Darkness has three modes: fire, water, and earth, all creation being a kind of

water (L 68).
Three things existed before the six days of creation: waters above, spirits

below, and hardness (L 68).
There were three main epochs, only briefly mentioned: acceptance of Roman

law in Europe; acceptance of Christian law; and crusades – it was a beginning of
knightly orders and spiritual orders to preach the Gospel (L 104).
There are three kinds of people: driven by senses, inclined to learning, and

pious (L 106).
People have three lives: 1. life of the spirit of the world; 2. one’s own life in

which there is a seed of Christ’s life, but not reborn, and 3. perfect life, reborn of
Christ in them (B 39).
There are three kinds of growth in perfection: infant, youth, and adult (B 62).
Prayer has three levels: 1. elevation when the mind detaches itself completely

from the world; 2. deepening when feelings are silent, the mind inactive, and
we seek God in the heart (B 70); 3. involvement, when we feel God not only
with the heart, but also with the senses and the mind. The first prayer is used
to fight temptation, the second – to find consolation, and the third is God’s
reward (71).
There are three levels of rebirth. On the level, man wakes up from the worldly

sleep, i.e., from death and sees his sinfulness; on the second level, man begins to
fight to reach through suffering and crosses the Kingdom of God; on the third level,
man conquers the flesh, dies to himself and allows God to come to him (B 72).
There are three classes of fallen spirits: devils; souls of animals and elemental

spirits; human spirits which have a divine spark of light (B 117).
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There are three lights: 1. the light of nature that is the animating force in
the material world (B 111); 2. the spiritual light which is reason, angelic light,
Kabbalistic light; this light teaches us the meaning of Scriptures (112); 3. the
divine light of the Holy Spirit (113).
Three levels of life exist: mechanical, sensory, and rational, in which man is

similar to plants, animals, and angels, respectively (B 78).
The main foundation of the Bible is in the first three books (L 33).
Schwarz advised a novice to study Christian law with blind obedience for

three years (L 103).
This ubiquity of tripartite divisions is an indication of the fact that not only

is man an image of God, but also all of nature: “material world is like an image
of God [made] out of plaster” (L 56) and “God tangibly revealed Himself in
nature: it is His image” (B 106). Already Augustine spoke about the fact that
“the whole united Trinity is revealed to us in its works” (City of God 11.24), and
even a division of philosophy into physics, logic and ethics, and the division of
an artist performance: natural ability, training, and the use of this ability – all
of it was pointing to God’s Trinity (11.25), and surely “vestiges of the Trinity”
were detectable in the human being, which also included the outer man (On the
Trinity 11:1).

Spirituality

Schwarz devoted much attention to anthropology, which was important for
him from a spiritual point of view. Man “has an inner unlimited desire that
nothing can perfectly satisfy, which by itself indicates that he was not created
for this world” (L 11). Also, right from the beginning animals can take care
of themselves. Man has to be taught everything as a child, which means that
man is just a traveler in this world (B 80). The main human motive is striving
for perfection, looking for happiness and higher good; this is a motive given by
God (L 108), since God does want man’s happiness (103), and this drive is
activated by imagination (44, 46). How can this happiness be obtained? If life
does not end with death, then can man assure for himself happiness at least in
the afterworld?
Notwithstanding Schwarz’ not entirely Orthodox anthropology, he provided

an answer in respect to human spirituality that is very much in line with the
Orthodox theology and eschatology.
It is clear that conscience is the most important human faculty as the most

direct connection to the divine; conscience surpasses reason in cognitive powers
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since, for example, the heart understands many dogmatic truths, whereas the
mind does not (L 100); it is the fulcrum of humanness, the inner man. Therefore,
man should purify himself by rejecting what is external and listening to the
voice of conscience (13). When the conscience unites with the taste/will, then
the Holy Spirit illuminates the mind. If the taste unites with the mind and does
not listen to conscience, then darkness rules over man, the devil (12). Conscience,
like a magnet, according to its purity attracts the Light or darkness. When man
has in himself faith and love, he finds in himself paradise and is united with
Christ; otherwise, he unities himself with the devil (L 13). His magnetic power
attracts Light or darkness according to its purity. Teachings of Christ and His
life are the guide to how to attract the Light, whereby man becomes a likeness
of Christ (15). Our ancestors, knowing the power of the Light, created monastic
orders so that monks could concentrate on thinking about their purity and attract
the Light (15).
Those who have the Light have to watch not to lose it; thus, they must

constantly follow the example of Christ (L 16). Man should constantly purify his
heart from darkness and strive toward God. Then he will hear the inner voice and
His teachings (22); for such a purification heavenly power is needed. The more
man tries to increase virtue in himself, the stronger is heavenly influence in him.
Man should grow in Christ (19).
Although the heart should be pure, this does not mean the neglect of other

aspects of the mind. Knowledge is also God’s gift so that it can be used for the
fallen man to be brought to salvation. However, this knowledge is insufficient to
bring salvation (L 30). Knowledge is a signpost that points in the right direction,
but it is incapable of bringing personal salvation. Also, sciences united with
religion drive away vices and make people like heavenly spirits (80).
The death of someone not reborn is a transition to suffering; death of a reborn

– to happiness (B 7); in other words, the prospect is either heaven or hell.
It appears, however, that Schwarz would not consign those who did not reach
perfection to eternal damnation. In his view, man feels higher power in him
according to his faith, and according to his humility and self-denial he is united
with God, and rebirth takes place in him gradually (38). The important thing is
that a person enters the path leading to rebirth and stays on it since only the
one who fights to the end can be saved (51). Not attaining perfect purity in this
life should not be a cause for alarm since, in Schwarz’ view, there are various
levels of existence in future life, on which people can purify themselves from
their sins: as the Bible says, there are many mansions in heaven (L 41). With
this statement, Schwarz folded purgatory into heaven at least terminologically
circumventing the Orthodox explicit rejection of purgatory. Douzetemps, whose
book was popular among Russian masons, also spoke about that “in the Courtyard
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of the grand House of the Heavenly Father there are different mansions and in
different mansions different degrees of suffering purification,” since “God set aside
the time of Purification after this short life.”9 A similar sentiment can be found
earlier in the 18th century, in Prokopovich, an ecclesiastic, who stated that there
are “different levels of glory and joy are differently measured according to the
virtue and works.”10 Prokopovich’ ecclesiastical opponent, metropolitan Iavorskii,
maintained that just as there are many mansions in heaven and different rewards,
so there are many different punishments in hell and some can be saved from
there thanks to prayers of the church.11 In this way, purgatory simply became
a part of hell. By including purgatory in heaven, Schwarz emphasized the salvific
aspect of the punishment after death; by including it in hell, Iavorskii stressed
its punitive side.
In all this purification the aim is to reach the level of being reborn, which

was an important topic for Schwarz to which he devoted his 1783 [Conversations]
on rebirth [and prayer].
Rebirth is mortification of the old man and birth of a new man (B 26).

Rebirth, also called illumination, renewal, and conversion, is an act of the Holy
Trinity through which people are renewed according to the image of God and
become God’s children (B 10). God has already reconciled humankind through
Christ and left in Him an example that, when followed, leads to reconstitution
in humans the temple of God, whereby the return to the original dignity, which
is His image. People can be reborn only through following the life and teaching
of Christ (6). This seems to indicate that rebirth is a joint effort, human and
divine, in which people try to imitate the life of Christ, thereby purifying
themselves, but the actual purification is performed by God.
Rebirth is accomplished gradually (B 10). On the path of rebirth, people are

accompanied by God who directs them toward rebirth and Christ pulls them to
Himself as their Savior. This pull leads to repentance, to love for the Savior (11),
to trust in Him, and to the recognition of the necessity of God’s help (12). In spite
of the divine accompanying, the way to rebirth is spread with thorns (13, 76), and
until death man has to battle with himself (39). However, all the problems can
be overcome with God’s help.
To accomplish it, people have to have faith; not just any faith when the word

of the Scriptures is simply accepted as true, but living faith, an inner conviction,

9 [Melchior Douzetemps], Mystère de la Croix de Jésus-Christ et de ses membres, Lausanne:
François Grasset 1791 [1732], p. 200–201.
10 Феофан Прокопович, Разговор гражданина с селянином да певцем или дячком церков-
ным, in П[авел] В. Верховской, Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент,
Ростов-на-Дону 1916, pp. 72, 74.
11 Стефан Яворский, Камень веры, Киев 1730, p. 667 (cf. pp. 660–666).
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which is God’s gift (B 21). However, people can participate in it by constantly
praying to God for the Holy Spirit and true faith (26) and they should ask
for living faith without ceasing (28). Such faith is salvific hope and doubt-free
conviction about God’s mercy, love, power, and His promises. Through this faith
people know that they were purified by Christ’s blood. The first level of this
faith is a proof/conviction that God forgives sins through Christ; the second level
is wisdom and participation in God’s omnipotence and actualization of God’s
plans (22). Through such faith people are reborn (23). Because faith is a conviction
that whatever happens is for the good of man (37), it also allows people to get
through the hardest of times. Stronger yet, God needs blind obedience and thus
people should accept everything from God, regardless of whether they consider it
by the limitedness of their reason to be good of bad (62), which is possible only
through faith because faith is infinitely greater than knowledge (110).12

There are four obstacles to rebirth: 1. love of the world; 2. vengefulness,
3. slavish fear, and 4. hardness of the heart (B 27). God will soften the hardened
heart when people will have a constant desire to come to him in prayer bringing
repentance, feeling their nothingness, denying themselves, being humble before
God (33). The love of the world should be vanquished by turning away from all
externals and caring for the inner purification. Importantly, however, such turning
for the world is not a rejection of the world, but rejection of its allure. A believer
still loves creation and treats it as God’s gift (37), and thus he cares for the world
because God created it to satisfy human needs. In his care for the world, the
believer expresses his love for God and manifests his living faith of which there
are four signs: 1. true and pure love of God, 2. true fear of God (41), 3. willful
submission to God, and 4. true and salvific repentance (42).

Masonry

In all these pronouncements, Schwarz considered the Bible as “the only true
source of all human knowledge” (L 22), “a small light in the darkness” (27). In his
lectures, he used very generously other sources, that included alchemists, hermetic
literature, and masonic publications, but frequently he only presented these views

12 This confirms the statement that Schwarz gave priority of religion over science, article Иван
Григорьевич Шварц, p. 595; it is literally true that “the problem for Schwarz is not to know
whether reason should be sacrificed to faith or vice versa,” but in harmony of all inner forces,
Raoul Labry, L’inseignement d’I. G. Schwarz, Rose-Croix, Professeur à l’Université de Moscou,
et son influence, in Mélanges en l’honneur de Jules Legras, Paris: Droz 1939, p. 195; he did not
want to sacrifice reason, but the requisite harmony can take place when reason is brought in line
with faith.
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without explicitly committing himself to their favor, sometimes only stating that
he did not know whether a particular view was true or false (e.g., L 32). Some-
times he explicitly rejected some views, expectedly, the views of the French
philosophers, and somewhat unexpectedly, the Kabbalah that was important for
masons; he rejected it because the Kabbalah did not recognize Christ and His
teachings (L 27, 32).13What was then the role of masonry in Schwarz’ worldview
considering his strong commitment to the cause?
Who is a mason? According to Schwarz, a mason can be recognized by the

fact that 1. he only speaks about what he knows well; 2. he lives like a true
Christian; and 3. on his face there is reflected suffering that comes from the
battle of the spirit with the body (B 87). Teachings of masons come not from
the mind, but from the heart (88), which means that they are on equal footing
with the revealed truths of Christianity. The goals of masonry are thus the same
as the goals of Christianity: salvation, and a mason can reach salvation just like
a Christian through the creation of a spiritual temple in his heart, the church
of Christ (B 152). Why masonry, if Christianity already encompasses the same
goals? First, there were various versions of masonry and, in words of Sipovskii,
“evangelical ideals, renewal and illumination through active love – this was a sign
of better masonry.”14 This better masonry was not meant as a rival of the official
Orthodox church, but as a way of enlivening, reviving it because, as Schwarz
phrased it with a vague reference to the official church, “some Christian teachers
in the age of ignorance” wanted to improve human race and thus save it by fasting,
flagellation, etc.; but “when such external rites became piety, the inner feeling was
extinguished, true inner law became external, the lie became a king” (L 31). Since
these better masons did not find in the official church Christianity expressed in
the lives of believers, since they found the church to be frequently more concerned
about rituals rather than about living faith, about applying Christian values in
all aspects of life, about making Christian virtues the everyday priority of all
believers, they sought Christianity outside the boundaries on the institutional
church in small groups of masons. This was the desire of Novikov, Lopukhin,
Schwarz, Elagin, and others. They wanted to live by Christian values every day,
which becomes easier if this desire is reinforced by the company of equally-minded
people. Masonry was an avenue leading to an infusion of life into Christian
practice, a means of religious revival. Masons did have their specific teachings,

13 The rejection was not comprehensive; he accepted Kabbalistic account of the creation of
the world in terms of light and darkness (L 14; B 112) and he considered a Kabbalist to have
a knowledge of “the angelic Light and angelic power” through which Moses communicated with
God and the Kabbalah itself to be “supernatural Light and spirit, angelic Light” (B 113).
14 В. В. Сиповский, Новиков, Шварц и московское масонство, in his Н. М. Карамзин,
автор “Писем русского путешественника”, Санкт-Петербург: Типография В. Демакова
1899, Appendix, p. 5.
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maybe not always contrary to Christianity, but not embraced by it. It was up
to particular masons and particular masonic lodges to what extent these specific
teachings were included in their worldview. Novikov scoffed at them, Lopukhin
tried to give them Christian coloring as much as possible, but some masons treated
masonic teachings in all seriousness: Elagin’s account of the fall has little to do
with the traditional Christian account and more with Saint-Martin. Lopukhin’s
pupil, Kovalkov (although it is unclear whether he was a mason), wholeheartedly
embraced a few teachings stemming from alchemists and hermeticians. It appears
that Schwarz was closer, in that respect, to Novikov than to Elagin. However, it
is clear that when it came to human spirituality, Schwarz did not inject anything
contrary to Christianity. Masonry provided views which made easier to combat
the influences of deistic and materialist Enlightenment;15 however, the practice
of masonry, the way of living obligatory for each mason was for him entirely
imbued in Christian values,16 and that is where it was a great appeal of Schwarz
among Russian masons and also among students and the general public when in
his lectures he promoted spirituality based on Christian principles.

Summary

Johann Georg Schwarz was a professor of Moscow University in 1779–1882
and a mason. In his lectures for students and for general public he spoke
mainly about spiritual aspects of both philosophy and masonry and stressed
the importance of spirituality in both personal and social life. Schwarz
distinguished three kinds of cognition and thus three kinds of knowledge: an
interesting kind, pleasant knowledge, and useful knowledge. He viewed the
human being as a tripartite entity composed of three essences: conscience
in the heart, taste or the will in the belly, and the mind or reason in
the brain. This allowed him to see in the human being a likeness of the
Trinity. Schwarz’ anthropological categorization is confirmed by the ubiquity
of tripartite divisions in his writings used to show the universal presence of the
Trinity in all aspects of reality. The article also shows that although Schwarz’
anthropology was not entirely Orthodox, his spirituality and eschatology were
in line with the Orthodoxy.

15 It is, therefore, true that “his philosophy developed from pure religiosity and principles
that were completely contrary to the materialist bias of his age,” Михаил Лонгинов, Новиков
и Шварц, Москва: В типографии В. Готье 1858, p. 10.
16 “Schwarz brought to Russia ‘true masonry’ based on Christianity for which Novikov and his
friends have been looking for so long,” Юрий Е. Кондаков, Розенкрейцеры, мартинисты,
и “внутренние христиане” в России конца XVIII – первой четверти XIX века, Санкт-
Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 2012, p. 212.
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ADEM ŞAHİN
(Konya, Turcja)

THE IMPACT OFMODERNIZATIONAND SECULARIZATION
ON INDIVIDUAL RELIGIOSITY: THE CASE OF TURKEY

Secularization as a process of Western origin is basically an attempt at free-
dom from the excessive authority of the Church and at narrowing the borders of
religion. According to the theory of secularization, with the influence of modern-
ization there occurs a breakaway from religious thought and practice, and even
from the metaphysical conceptions in all realms of human life. First the human
mind undergoes a process and then the determining and constructing role of
religion in social system disappears (Aydın, 2001).

1. Modernization

Modernization is coined from the word modernus, which is derived from the
Latin root modo, meaning “that is which of present or recent times.” The term
entered the English language as “modern” and was first recorded at the beginning
of the 16th century, simply meaning “being at this time and now existing.”
In the later 16th century, however, we begin to see the word contrasted with

the word ancient and also used of technology in such a way as is clearly related
to our own modern way of using the word. The term is now employed to refer
to the mode of social life and organization that first arose in seventeenth century
Continental Europe and then prevailed all over the world. (http://www.thefree
dictionary.com/modern)
Derived from the same root, modernism denotes the comprehensive project

that dates back to the Renaissance and aims at rationalizing the universe, culture,
and human behavior. Thus, modernism means “the replacement of supernatural
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powers and designs with nature laws and human actions in the formation of nature
and the man-nature relations” (Beşer, 2001).
Modernization, however, refers in social sciences to the process of evolution

from the traditional into the modern society. Auguste Comte, one of the pioneer-
ing theoreticians of modernization, holds that humanity has arrived at positive
stage by passing through theological and metaphysical stages. According to this
view that also underlies the thesis of secularization, modernity is a universal
process that involves secularization, too. As a result of modernization, there occurs
a partition from religious thought and practices, and even from the metaphysical
conceptions in all realms of human life. First the human mind undergoes this
process and then religion loses its determining and constructing role in the whole
social system (Aydın, 2001).
A look into the adventure of the term modernization reveals that the term

has undergone a semantic change over time so as to denote the transformation
of non-Western societies in the direction of Westernization in political, social,
economic, cultural and religious sense. Accordingly,Western societies have reached
the positive stage which was posited by Comte as the last stage of human
development. The non-Western societies that are also called “the Third World”,
too, can only reach this ultimate stage by following in the footsteps of the West.
According to its proponents, this process shall take place in its natural course in
some societies while it should be realized in others either by internal dynamics or
through foreign intervention (Okumuş, 2007).

2. Secularization

The term secularization is derived from the Latin root seaculum that means
“the present age” and “the present time”. It designates the events and facts that
are related to the present age. Thus, the emphasis is upon the state of the world
in a particular time and period, denoting this worldliness.
Secularization marks a process in which especially in industrialized societies

the religious beliefs, practices and institutions have lost their former social
importance; the traditional beliefs are subjected to rational questioning; the
monopoly of religious symbols is broken with the pluralization of the life spheres;
and, people have established more control on their environment with the rise of
individualism (Wilson, 1983, p. 148).
The validity of the thesis of secularization as a process that had been

a prevalent discourse for about three centuries have been questioned since the
1960s by social sciences in general and by sociology in particular.
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The advocates of the thesis of secularization hold that modernity shall
absolutely give birth to secularization and consequently religion shall decline in
social and individual consciousness, eventually disappearing from the agenda of
mankind. This thesis is held by some thinkers on the grounds of the decrease in
the number of Church-goers. Of them, one can mention Steve Bruce, the author
of God is Dead, as well as Bryan Wilson and Karel Dobblear in the first place.
On the other hand, many leading scholars such as Peter Berger, Rodney

Stark, Daniel Bell, and Jeffry Hadden reject the thesis of the irreconcilability of
modernity and religion. For them, the decrease in the number of Church-goers
cannot be taken as the sign and gauge of the rise of secularization. Though many
Christians fail to attend the Church, this does not mean their break from religion,
for they continue to believe in the existence of God and the spirit though they fail
to go to the Church and have no ecclesiastical affiliation. Grace Davie explains and
terms this situation “believing without belonging.” As an example for this, one
can mention the case of Iceland, which is accepted to be the most secular country
in the world, because the rate of the Church-goers to the general population
in this country is just 2% while 81% believe in the afterworld and 88% in the
existence of the spirit. As for the rate of the atheists, it is only 2,4%. From this
it follows that people preserve their individual bound with religion though they
have no ecclesiastical affiliation. The modernized Far Eastern societies, too, can be
given as example because the occult religions survived the wave of modernization
therein.
Along with the pro-secularist and anti-secularist views described above,

we observe the rise of a third perspective. Spearheaded by such scholars as
Mark Chaves, David Yamane, Conrad Oswalt, and Jose Casanova, this new
conception posits modernity and religion as interacting with each other. For
them, religion has not disappeared from the agenda of mankind, yet it has been
influenced by secularization to a certain extent. Religion dropped its institutional
character, undergoing an evolution in the direction of spirituality. As a result of
secularization, new religious conceptions have appeared, and religion has under-
gone a formal change. From this it follows that secularization has not terminated
religion but ushers in a change in the concept of religion (Köse, 2006, p. 12–14).

3. The Impact of Modernization and Secularization
on Individual Religiosity

As it has been already pointed out, the proponents of the thesis of se-
cularization maintain that religion shall either disappear as a whole or lose
much of its power, only continuing its existence in a limited scope as a result of
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modernization and the resultant secularization. Though there are some findings
that support this view, the developments show that the things do not go as
were expected and there is a noticeable growth in the return to the sacred.
The new period that we observe especially after the 1960s is called the epoch of
the great religious awakening, the new religious awareness, the oriental religious
awakening, and the re-establishment of religion. From the 1960s onward, these
new developments in the realm of religion have appeared especially in Western
societies as oriental religions, traditional religious teachings, mystical beliefs, and
magical and neo-pagan trends.
The noteworthy point is that this interest in religion manifests itself not only

as appeal to great religions but also as varieties of spirituality that stress individual
experience vis-à-vis these religions and creative innovation and hybridism vis-à-vis
tradition. We observe a growing interest in magical currents, mystical and spiritual
teachings, and new religious trends in addition to traditional religions such
as Islam, Christianity, and Buddhism (Arslan, 2010).
In what follows, we shall give some examples of the new orientations to

religion and then proceed to analyze the processes that underlie this new situation.

3.1. Magical and Mystical Trends

Max Weber posited the “disenchantment of the world” as one of the most
important consequences of modernism. This notion designates clearing political
and religious systems from sacredness and mysticism. Accordingly, disenchant-
ment means overrationalization and cultural transformation as a result of which
religion lost most of its importance.
The findings and observations of social scientists as well as the studies done

in various fields show that there is a rise in religious and magical trends in today’s
modern societies especially in the recent years. One of the underlying factors for
this rise is the process of overrationalization that boosts the thirst for spirituality.
In parallel with the developments described above, we observe that in both

developed countries and Turkey there have appeared small social organizations
of magical and mystical character; the books, novels, and films of magical and
mystical themes received a warm welcome from a considerable size of audience,
reaching a high circulation. A great number of people, including children and
youngsters, read the following literature many times and watch again and again
the films based on the novels they had read.
For example, the novels and films of Harry Potter, telling of the adventures

of a young magician, are reflected into the imagination of millions of people,
becoming a “myth” of modern times, as it were. Likewise, we see that many
extraordinary and paranormal mystical themes have been treated in a religious
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and philosophical color in such films as the Lord of the Rings and the Matrix.
Along with the films about the invasion of earth by extraterrestrial beings such
as the Signs, Alien, Ghost, and the Sixth Sense, as well as such films about
the paranormal, religious themes as Exorcism, the Exorcism of Emily Rose, and
the Omen have enjoyed a massive interest. And even the occasional re-shootings
of these films attract a good number of viewers.
In parallel to this trend in the world, we see that there have been produced

many films with paranormal religious motifs in the last ten years in Turkey
such as Okul (the School, 2004), Büyü (Magic, 2004), Dabbe, (the Beast, 2005),
Araf (the Isthmus, 2006), Gen (the Gene, 2006), Küçük Kıyamet (the Lesser
Doomsday, 2006), having met with the Turkish audience. In addition, we see
the appearance on Turkish TVs of the serials of religious contents that we call
“mystery serials” such as Sırlar Dünyası (the World of the Mysteries), Kalp Gözü
(The Eye of Heart), and Sır Kapısı (the Gate of Mystery) as well as the following
serials which can be categorized in the same genre though they have a differing
motif: Sırların Efendisi (the Lord of the Mysteries), Sihirli Annem (My Magic
Mom), Tatlı Cadı (Sweet Witch), and Selena (Arslan, 2006, 2010).

3.2. Paganistic Trends

Paganistic trends that waned and became obsolete with the advent of
monotheistic religions have begun to re-appear nowadays with the rise of spiritual
ways of life, mystical and fantastic stories, and environmentalism. What underlie
all these developments are the priorities, the ways of life, and the beliefs that have
emerged due mostly to the influence of modernization and secularization.
The aforementioned films, serials, and novels that are inspired by the fantastic

pagan culture of magicians, gods, and goddesses have turned pagan cults and
rites into a modern phenomenon. As a result, we much more frequently than
before come across the paganism-inspired dances, music, makeups, tattoos, and
spiritual development books, programs, and courses. The environmentalist trends
and the sense of responsibility towards nature that have recently become more
noticeable in consequence of the global warming seem to feed the paganistic
trends.
On the other hand, the recent inquiries show that there is an increase not only

in the number of those who display paganist inclinations but also in the number of
those who adopt Paganism as a belief proper in the developed Western countries
like the US and England. For example, the inquiries about Paganism in England
reveal that the number of the followers of Paganism has exceeded 250.000 as of
the year 2009, a figure equaling the Jewish and doubling the Buddhist population
in the country (Moreton, 2009). Again the investigation reports show that there
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are 768.400 Neo-paganists in the US as of the year 2000, and a nationwide inquiry
performed on youth and religion that consists of 3370 subjects finds out that
the rate of the paganist youth triples the general population. Thus, Paganism is
expected to be the third largest “religion” after Christianity and Judaism in 2012
in the US (http://www.adherents.com/rel USA.html). As far as we know, there
is no group in Turkey who declare themselves to be Pagan. However, we see that
there is an agency affiliated to Pagan Federation International that makes online
subscription to the Federation (http://www.tr.paganfederation.org).
Though there is no group in Turkey who declare themselves to be pagan,

we know that there have been paganist inclinations among Turkish people
since the old times and these inclinations have become more apparent in
recent years. It is thus the paganist inclinations that underlie such traditional
Turkish rituals and cults as the Nevruz celebrations, the cult of jumping across
the fire, the Hıdırellez celebrations, visitations of shrines, wish trees, the tying
of strips of cloth to the tree, and the wearing of evil eye beads as well as
such phenomena of Western origin that have now become quite familiar to
Turkish people as the new year celebrations, the figure of Father Christmas,
decorating the pine tree, the celebrations of Halloween and Valentine’s Day. Such
celebrations and practices have become so familiar that they are organized even
at kindergartens, and there have been held activities and balls, the marketplaces
being decorated weeks ago to enhance and reflect the atmosphere of these
activities.
So, what are the reasons behind the rise of paganist trends? According to

the observations and analyses, what underlies the growing interest in paganism
particularly in the industrialized Western societies is spiritual dissatisfaction,
materialism, ecological concerns, the quests of the people dissatisfied with
their traditional religion, and the spiritual vacuity generated by materialism
(Arslan 2006).

3.3. The Trend of Believing as Living

The statement, “If one fails to live as he believes, he starts to believe as
he lives”, attributed also to ‘Umar, the second Rightly Guided Caliph, succinctly
expresses a good part of the experiences that the Muslims face due to the influence
of modernization and secularization.
The change that we experience as a result of modernization is in part the

reversal of the subject-object relation by the religious Muslims. Started with the
Enlightenment, the process is that man, who had been in the position of the
object vis-à-vis nature, rose to the position of the subject. Though this change of
roles is taken to be a positive development in some respects, this relation seems to
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have reversed again. Man controls the things for a limited period of time, but then
he comes under the sway of the things and environment, falling to the position
of the object.
Defining itself as the middle road, Islam clarified man’s relation with the

things. It approves neither of withdrawing from the world altogether nor attaching
too much attention to it. This principle is best enunciated by the saying that is
uttered by ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-As, a companion of the Prophet Muhammad,
though it is also claimed to be a Prophetic tradition, “Work for the world as if you
will never die and work for the Hereafter as if you will die right tomorrow.” Again
according to Islam, the world is the Hereafter’s farm and we shall reap there what
we sow here, many Qur’anic verses and Prophetic traditions preaching to lead
an otherworldly life. This is the way Islam looks on the world notwithstanding,
it is observed that the excessive and insisting emphasis of modern life on this
world influences the religious people, too, though this emphasis is not particularly
modern.
The profanation of religious people takes place in a threefold process: First

their behavior changes, then their mindset undergoes a transformation, and
finally their behavior assumes a new structure in parallel to this new cognitive
mechanism. This appears first as an effort to raise the life standard and lasts
as that of keeping and advancing the standard, and after a while the worldly
things turn into the ends. In the meantime, the previous religious sensitivity grows
weaker and soon later the individual takes resort to certain defense mechanisms in
attempt to legitimize some of his experiences. In result, while the beliefs were at
the center of personality and the worldly things in the periphery in the beginning,
later on the latter supersedes the former and a cognitive re-structuring takes place
in this parallel.
As an example for the orientations that shift from the periphery to the center

and subsequently influence the individual’s religious life, we can mention the
following trends:
The desire of accumulating goods: Whereas a religious person initially

observes such religious and moral principles as making money in lawful ways and
avoiding the unlawful ones and keeping away from profligacy in expenditures,
later on he tries to earn more and more money regardless of whether it is lawful
or unlawful; the fact that the workplaces and malls turn into modern temples.
The way of dressing: Whereas a religious person strictly observes the religious

codes of dressing in the beginning, later on he earnestly follows the fashion to the
extent that there appears a special fashion that is called “religious”; seeking after
the nice clothes; trying to have a very rich wardrobe while he was content with
modest one previously, considering it necessary to renew his whole wardrobe every
year even if he wore them only few times.
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The contest of having bigger and more luxurious homes and cars: While in
the beginning a religious individual has a house that is humbly and even poorly
built, furnished and decorated, and regards the high buildings as the omen of
Doomsday, later on he considers the larger, higher and more luxurious houses as
the sign of wealth and status, viewing it as his due right to acquire them, and
seeking after summer and winter houses, and even after the houses that he would
never dwell in.
The spread and normalization of lying: Rendering and considering the telling

of lies an innocent action by painting them in various colors in all realms of life.
Turning worship into hypocrisy and quitting worship over time: Turning the

giving of charity into TV shows, pilgrimage into touristic trips, forming kilo-
meter-long convoys of cars to bid farewell and welcome to the pilgrims, and turning
their return into the welcoming ceremonies.
Giving priority to work over worship: Failing to perform the ritual prayers in

time, quitting first the supererogatory and then the obligatory prayers, seeking
favorite religious legal opinions, and looking for the clergymen who would issue
such religious opinions.
Showiness outweighs the needs: Showiness prevails over the needs and wishes;

paying too much attention to what people think about one’s eating, drinking,
dressing, worshipping, etc.
In addition to the examples above, the subject-matters of the legal inquiries

that are raised and answered on the newspapers columns that are dedicated to the
issuing of religious opinions show strikingly the agenda of the modern man and
the impact of modernization: Should one pay the obligatory alms for the house
that one bought with bank credit? Is it lawful to perform pilgrimage to Mecca
with bank credit? Is clandestine marriage lawful? Is it lawful to pray when one is
drunk? Is it lawful to put on a necklace on which the Throne Verse is inscribed?
What is the religious status of the exchange of presents on Valentine’s Day?

4. Assessment and Conclusion

One might ask, what are the processes underlying the trends that have been
observed in the individual’s religious life? Why do there appear such new trends
and forms of religiosity? What parts do modernization and secularization play in
the rise of these trends?
One may identify the spiritual crises and the quests of meanings that befall

modern man as one of the underlying reasons for the rise of the beliefs and
trends of which the examples we have cited above and that we can corroborate
through more examples. The speedy process of transformation that has arisen
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as a consequence of modern life combines with the technology-centered social
mechanism and individualization to give rise to a spiritual vacuity which in turn
prepares the ground for the rise of new belief movements.
The widespread mass media and particularly the Internet easily deliver the

offers of healing, salvation, peace, and happiness hailing from various sources to
the people who grow up in a too rational world and interpret the meaning of life
in a secular way, experiencing the problem of meaninglessness of life. The loss of
meaning caused by the process of overrationalization has brought about a belief
explosion in disenchanted societies, as it were. Religiosity has revived by assuming
various forms and the quasi-religious beliefs, practices and organizations have
become the source of reference for people in their quest of meaning (Arslan, 2010).
On the other hand, the facts of individualization and subjectivization, both

coming to the foreground as concomitant of modernization, as well as religious
pluralism that is integral to the first two though it seems contrary to them, are also
noteworthy phenomena. Individualization and subjectivization keep in distance
from the traditional religious institutions, on the one hand, and give birth to new
models of religiosity that give priority to the individual, on the other. These forms
of religiosity, however, do not remain limited to individual level; on the contrary,
they set the stage for the rise of various religious groups by gathering together
those who have similar thoughts and ways of life. These new social structures for
which magical, mystical and spiritualist groupings can be given as example reject
the authority of traditional religious institutions, on the one hand, and form new
organizations that incorporate the individuals into a social body, on the other.
In fact, we have an action-reaction relation in this context. Accordingly, inasmuch
as rationalism grows stronger, people more frequently appeal to the mystical, the
magical, and the religious; subsequently, the disenchanted world as termed by
Weber becomes enchanted again.
In conclusion, the experiences that are lived in both Western and non-

Western societies support only a small part of the theses of modernism and
secularism while the same experiences invalidate much of these theses. Looking
from the perspective of traditional religions, we see that though religion has kept
its influence in non-Western countries to some extent, it, however, has lost much
of its vigor, being superseded by the anthropocentric secular institutions and
concepts.
On the other hand, modern life has given rise to new forms and trends of

religiosity that have an individualistic character. We see that the modern man,
who is reluctant to follow an absolute authority but seeks, at the same time,
a haven to take refuge from the chaos of the present life, shows interest in new
religious trends and tries to find spiritual sources, religious and non-religious, to
fill his spiritual vacuity and answer his quest of meaning.
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As far as Turkey is concerned, we can say that though the process of
modernization and secularization have begun to change the way people, including
the religious ones, look on the world though not to the same extent in the
West; the new individualist social structures become increasingly conspicuous,
and this leading in turn to loneliness, lack of meaning, and spiritual vacuity.
People experiences new problems in modern age and develop different defense
mechanisms to adapt themselves to the new conditions, and as a result, there
appear new conceptions of religiosity that did not exist in traditional social
structures.

Summary

The purpose of this paper is to investigate the impact of modernization
and secularization on individual religious life, as well as to describe the newly
emerged conceptions of religiosity and the psycho-sociological processes under-
lying them in the scope of Turkey. In this context, I shall first deal with the
concepts of modernization and secularization, then give a few examples of
the new religious trends that have arisen as a result of modernization and
secularization, and finally analyze the psycho-social processes that underlie
them.
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miyat, 3, p. 59–79.
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Fenomenologia form symbolicznych.

Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013

W przypadku Ernsta Cassirera mamy do czynienia z rzadką i ciekawą sy-
tuacją dotyczącą jego dorobku badawczego. Filozof ten – w Polsce wciąż jeszcze
znany raczej pobieżnie głównie jako filozof kultury czy teoretyk mitu – jest au-
torem imponującej liczby rozpraw naukowych. Rozprawy te – prace historyczne,
analizy literatury i poezji niemieckiej, prace poświęcone współczesnej fizyce (teo-
rii względności i mechanice kwantowej) czy też krytycznym wykładniom rozwoju
nauk biologicznych – składają się na wydany niedawno po raz pierwszy, wiele lat
po jego śmierci, korpus dzieł tego myśliciela obejmujący łącznie 26 tomów1. Jego
publikacja, w połączeniu z wydaniem prawie zupełnie wcześniej nieznanej, a ob-
szernej i ważnej spuścizny rękopiśmienniczej (obejmującej 18 tomów)2, nie tylko
pozwoliła na objęcie całości myśli tego autora, lecz także uzupełniła ją i uka-
zała nowe, czasami zaskakujące wątki i konteksty, zmuszające do reinterpreta-
cji utartych przekonań. Pośród Cassirerowskich rękopisów znajdują się bowiem
także całe rozprawy (w tym np. obszerne notatki do czwartego tomu Filozofii
form symbolicznych), niewydane za jego życia z uwagi na burzliwe losy tego fi-

1 E. Cassirer, Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe. Herausgegeben von B. Recki. Bear-
beitet von R. Becker, T. Berben, J. Clemens, M. Lukay, F. Plaga, C. Rosenkranz, R. Schmücker,
M. Simon und D. Vogel. Bd. 1–26, Hamburg 1998–2009 [ECW].
2 E. Cassirer, Nachgelassene Manuskripte und Texte. Hamburger Ausgabe. Herausgegeben
von K. Ch. Köhnke, J. M. Krois und O. Schwemmer, Bd. 1–11, 18, Hamburg 1995–2009 [ECN].
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lozofa3. Rozprawy te poruszają i rozwijają motywy, które z perspektywy znanego
do niedawna dorobku, wydawały się marginalne, bądź wprowadzają nowe, mocno,
jak się zdaje, wpływające na ogólny obraz wkładu tego myśliciela w kulturę filo-
zoficzną.
Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której, jak się zdawało, dobrze opra-

cowany myśliciel o ugruntowanej pozycji na mapie myśli filozoficznej, powinien
zostać opracowany na nowo. Stąd też w rosnącej od kilkunastu lat liczbie publi-
kacji na jego temat coraz więcej miejsca poświęca się genezie filozofii Cassirera
zwracając większą uwagę na jej powiązanie z marburską szkołą neokantyzmu, ale
także wskazując na jej heglowskie i goetheańskie, nie zaś głównie kantowskie, dzie-
dzictwo; odkrywa się jej filozoficzne fundamenty, które pozwalają widzieć autora
Philosophie der symbolischen Formen nie tylko jako historyka i teoretyka filozofii
oraz kultury, lecz także jako twórcę oryginalnego systemu filozoficznego.
Rozprawa Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspi-

racje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera ma za zadanie właśnie w oparciu o ca-
łość dorobku Cassirera zrekonstruować i zinterpretować metodyczne tło całości
jego myśli. Sam jej twórca poświęcił mu niewiele systematycznych passusów. Już
współcześni Cassirerowi badacze, w tym recenzenci jego prac, podziwiając z jednej
strony jego imponującą erudycję, znajomość historii myśli i łatwość poruszania
się po ogromnym materiale badawczym (włączając w to najnowsze nurty i osią-
gnięcia nie tylko filozofii, ale także szczegółowych problemów z zakresu sztuki,
literatury czy nauk ścisłych), zwracali uwagę na brak bezpośredniego wykładu
metodologii Cassirerowskiej filozofii i na – również niewystarczające ich zdaniem
– ugruntowanie jego koncepcji jako całości4. Martin Heidegger na przykład, w swo-
jej recenzji drugiego tomu Philosophie der symbolischen Formen, zwraca uwagę,
że Cassirer mówi tam w sposób ogólny i „lewituje” w swych wywodach nie po-
święcając zbyt wiele miejsca na ugruntowanie swej koncepcji. Wyraża opinię, że
krytyczna dyskusja z jego myślą będzie możliwa dopiero wówczas, „gdy zostaną
wypracowane podstawowe pojęcia tego systemu i oparte na swych ostatecznych
fundamentach”5.

3 Szczegóły dramatycznej biografii Cassirera można znaleźć w: T. Cassirer, Mein Leben mit
Ernst Cassirer, Hildesheim 1981; D. Gawronsky, Cassirer: His Life and His Work, [w:] The
Philosophy of Ernst Cassirer, red. P. A. Schlipp, Illinois 1973; H. Paetzold, Ernst Cassirer. Von
Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie, Darmstadt 1995. W języku polskim
można na temat życia i twórczości Cassirera przeczytać w: H. Buczyńska-Garewicz, Cassirer,
Warszawa 1963 oraz B. Andrzejewski, Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cas-
sirera, Poznań 1980, s. 13–23.
4 Por. np. B. Blanschard, Review of An Essay on man by Ernst Cassirer, „Philosophical
Review” 54 (1945), s. 540.
5 Por. M. Heidegger, Rezension von Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen,
Bd. II, Das mythische Denken, „Deutsche Literaturzeitung” 21 (1928), s. 1011.
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Także dzisiaj pobieżna lektura dzieł Cassirera, zwłaszcza popularnego Eseju
o człowieku, każe w nim widzieć raczej biegłego historyka idei, niż twórcę filo-
zoficznego systemu, w którym można znaleźć także motywy spekulatywne czy
metafizyczne. Próba znalezienia i odtworzenia tych motywów stanowi właśnie je-
den z podstawowych celów omawianej rozprawy. Rozprawa ta ma także za swe za-
danie, jeśli nie rozwiązać, to przynajmniej zasygnalizować i spróbować rozpatrzyć
kilka problemów dotyczących zarówno historycznej jak i systematycznej genezy
podstawowych pojęć i zagadnień poruszanych w myśli Cassirera. Tym samym
porusza głównie problematykę metodyczną i logiczną – w tym bardzo szerokim
rozumieniu logiki, które jest charakterystyczne dla myśli transcendentalistycznej
w jej Cassirerowskiej modyfikacji.
Metoda, jaką posługuje się Cassirer, została dość jasno wyłożona w pierw-

szym okresie jego twórczości, gdy idzie o filozofię nauk ścisłych – choćby w po-
chodzącej z 1910 roku jego pierwszej systematycznej pracy Substanzbegriff und
Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik6.
Tam też możemy zapoznać się z mocno zakorzenioną w myśli Cohena i Natorpa
teorią „logicznych podstaw nauk ścisłych”, stanowiącą kanon marburskiej mody-
fikacji Kantowskiego transcendentalizmu. Będąca przedmiotem omawianej książki
koncepcja „późnego” – czyli dojrzałego i samodzielnego już Cassirera – w dużej
mierze korzysta z poczynionych tam ustaleń, jednak siłą rzeczy ze względu na
rozszerzenie zakresu obowiązywania wprowadza szereg nowych pojęć, usprawnień
i przekształceń, dzięki którym, zgodnie z często powtarzanym przy okazji przywo-
ływania myśli Cassirera zdaniem, „krytyka rozumu staje się krytyką kultury”7.
Fundamenty, o które dopomina się Heidegger, pojawiają się w zarysie głów-

nie w trzecim tomie Filozofii form symbolicznych zatytułowanym Fenomenologia
poznania oraz w pismach, których nie dane było opublikować Cassirerowi za ży-
cia, i które ukazały się dopiero wiele lat po jego śmierci. Tom ten można uznać
za najważniejszy metodyczny przewodnik po jego teorii symbolizmu, omawia-
jący te jej aspekty, które pełnią rolę niejako „silnika” tej filozofii, a które rzadko
poruszane są w opracowaniach. W tej właśnie pracy Cassirer podjął próbę usyste-
matyzowania podstawowych zasad i pojęć swej myśli. Nie jest to jednak zrobione
w sposób wystarczająco przejrzysty, kontrowersji jest tam sporo, nieścisłości wiele,
a niedomówień jeszcze więcej. Częściowo luki wypełniają niedawno wydane pisma
z Nachlassu, stamtąd też głównie czerpano podczas pisania niniejszej pracy mate-
riał, do rekonstrukcji głównych mechanizmów wehikułu filozofii form symbolicz-
nych. Tam też w pewnej mierze zostaje uzupełniona i dookreślona Cassirerowska

6 Wydanie polskie: E. Cassirer, Substancja i funkcja. Badania nad podstawowymi problemami
krytyki poznania, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2008.
7 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, t. 1, Die Sprache, [w:] ECW11, s. 9.
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teoria percepcji i znaczenia. Przyjmuje postać „fenomenologii kultury” ugrunto-
wanej w – co, jak się zdaje, nie pasuje do utrwalonego obrazu omawianego filo-
zofa – oryginalnej, choć inspirowanej myślą filozoficzną Goethego, „metafizycznej”
koncepcji „fenomenów bazowych”.
Omawiana tu Fenomenologia form symbolicznych w znacznej mierze opiera się

właśnie o nieznane wcześniej prace Cassirera, które zostały opublikowane w ostat-
nim czasie w pierwszych tomach Nachlassu przez Wydawnictwo Felix Meiner
Verlag, bądź w zbiorze wydanym przez Donalda P. Verene’a w Stanach Zjed-
noczonych w roku 1979. Rozważania tu prowadzone bazują w dużej mierze na do-
robku Cassirera, który powstał podczas jego pobytu w Szwecji. Tzw. „szwedzkie
lata”8 stanowią dla rodziny Cassirerów okres wyjątkowo trudny, a jednocześnie
niezwykle płodny dla twórcy Filozofii form symbolicznych. Powstała tam duża
liczba prac i szkiców, z których wiele – ponieważ nie zostały przezeń zabrane
do USA w roku 1941 – ukazało się po jego śmierci, a niektóre dopiero niedawno
ujrzały światło dzienne, bądź czekają na wydanie w ramach projektu publikacji
jego spuścizny rękopiśmienniczej. Teksty, na których bazuje omawiana rozprawa,
stanowiące zupełnie nowy rozdział jego twórczości, powstały w okresie między
rokiem 1934 and 1940 i ukazały się dopiero, jako pierwsze sześć tomów jego spu-
ścizny rękopiśmienniczej – niektóre dopiero w roku 2011.
Zamiarem autora książki była próba odsłonięcia mechanizmów filozofii form

symbolicznych, nie zaś powierzchowna relacja z efektów jego badań. Ze względu
na specyfikę i ogromny zakres materiałów nie było to zadanie łatwe. Po pierwsze,
jak wspomniano, Cassirer rzadko zdaje relację z metody swych dociekań, a jeśli
to robi, opatruje tę relację tak dużą ilością szczegółowych przykładów, rekon-
strukcji historycznych i odniesień do myśli innych, że niezwykle trudno wydobyć
główne systematyczne motywy jego myśli. Po drugie, najczęściej używa do prezen-
tacji własnych poglądów języka, który zaczerpnięty jest z istniejących tradycji czy
koncepcji filozoficznych – stąd niekiedy trudno zrekonstruować jego własny. Sporą
pomocą w realizacji tego zadania okazują się opublikowane niedawno notatki do
wykładów, wstępne szkice późniejszych rozpraw, w których otrzymujemy, w co
prawda nieuporządkowanej i niedoskonałej formie, ale przez to pozbawione reto-
rycznych i polemicznych sformułowań, sam szkielet tej koncepcji, dzięki któremu
można lepiej zrozumieć i przedstawić wiążące go zasady i pojęcia.
Książka została podzielona na trzy główne części – omawiające kolejno

l o g i k ę, f e nomeno l o g i ę i me ta f i z yk ę f o rm symbo l i c zny ch – poprze-
dzone wprowadzeniem mającym na celu przedstawienie Cassirerowskiej koncep-
cji jako specyficznej, zakorzenionej w marburskiej wykładni transcendentalizmu,

8 Zob. J. Hansson, S. Nordin, Ernst Cassirer: The Swedish Years, Bern 2006.
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teorii znaczenia. P i e rw s z a z nich przedstawia „logikę nauk o kulturze” oraz
najważniejsze jej pojęcia i zasady. Omawia także metodyczne podstawy filozofii
forma symbolicznych, strukturę systemu form symbolicznych podstawowe funkcje
świadomości symbolicznej, a także umiejscawia Cassirerowską koncepcję kultury
na mapie koncepcji kultury przełomu XIX i XX wieku. Druga część poświęcona
jest specyficznemu Casirerowskiemu pojęciu fenomenologii i jego stosunkowi do
fenomenologicznych ujęć Hegla, Natorpa i Husserla. Omawia także główną in-
spirację jego koncepcji fenomenu, jaką była psychologia postaci, jednak przede
wszystkim poświęcony jest pojęciu „symbolicznej pregnancji”. Część t r z e c i a
omawia najmniej znany wątek Cassirerowskiej filozofii – inspirowanej prze Go-
ethego i Carnapa koncepcji „fenomenów bazowych”, w której Cassirer usiłuje
ugruntować całość filozofii form symbolicznych.
Wątek f enomeno l o g i c zny w koncepcji Cassirera przenika wszystkie te

części – stąd został wybrany na przewodni motyw całej rozprawy. Jest obecny
zarówno w charakterystycznym dla logiki form symbolicznych rozróżnieniu „po-
strzegania rzeczy” i „postrzegania ekspresji”, co oczywiste w charakterystycz-
nym dla fenomenologii form symbolicznych pojęciu „symbolicznej pregnancji”,
a także w Cassirerowskiej metafizyce – opartej na pojęciu fenomenu. Samo poję-
cie fenomenologii w odniesieniu do własnej myśli zostało po raz pierwszy użyte
przez Cassirera w roku 1922 w pracy Die Begriffsform im mythischen Denken.
Zapowiadając tam przygotowywany w tym czasie pierwszy tom Filozofii form
symbolicznych Cassirer pisze, że ma być on poświęcony „fenomenologii form ję-
zykowych”9. Sformułowanie „f e nomeno l o g i a po znan i a” jest także tytułem
trzeciego, najobszerniejszego tomu Filozofii form symbolicznych. Część ta, jak
wspomniano we wstępie, stanowi najważniejszy chyba metodyczny przewodnik
po teorii Cassirera. Z zachowanych notatek i rękopisów wiadomo jednak, że całe
największe jego dzieło miało pierwotnie nazywać się „fenomenologią poznania”10.
Pierwotna wersja strony tytułowej manuskryptu z 1923 roku – zatem roku fak-
tycznego wydania pierwszego tomu jego opus magnum – opatrzona była napi-
sem: „Phaenomenologie der Erkenntnis. Grundzuge einer Theorie der geistigen
Ausdrucksformen. Von Ernst Cassirer. Erster Teil: Das sprachliche Denken. Ber-
lin 1923, Bruno Cassirer Verlag”. Dzieło to, jak wiadomo ostatecznie ukazało się
nakładem wspomnianego w przytoczonej inskrypcji wydawnictwa pod tytułem
Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Widać zatem,
że sprawa ostatecznego tytułu tej pracy ważyła się do ostatniej chwili przed wy-

9 E. Cassirer, Die Begriffsform im mythischen Denken, [w:] ECW16, s. 3.
10 Zob. J. M. Krois, D. Ph. Verene, Introduction, [w:] E. Cassirer, The Philosophy of Sym-
bolic Forms, Volume Four: The Metaphysics of Symbolic Forms, trans. J. M. Krois, New
Heaven–London 1996, s. XV–XIX.
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daniem oraz jak ważne było dla jej autora podkreślenie specyfiki zawartej tam
wykładni transcendentalizmu, w której centralnym punkcie nie miały mieścić się
podmiotowe bądź przedmiotowe formy poznania, lecz fenomen – jako konieczny
punkt wyjścia wszelkiej obiektywizacji bądź subiektywizacji. Można zatem za-
ryzykować twierdzenie, że filozofia form symbolicznych od początku zatem była
pomyślana jako rodzaj fenomenologii i jako taka była rozwijana do ostatnich prac
Cassirera. „Celem, do którego dążymy – czytamy także w „późnym” Eseju o czło-
wieku – jest f e nomeno l o g i a ku l tu r y”11. Wzorem dla tej fenomenologii ma
być, między innymi, fenomenologia ducha Hegla.
W pierwszym zdaniu pracy Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis Cas-

sirer przywołuje słowa Hobbesa, którego uważa za jednego z najbardziej radykal-
nych materialistów: „Thomas Hobbes powiedział kiedyś, że ze wszystkich zjawisk,
które nas otaczają, faktem najbardziej zadziwiającym i najbardziej godnym uwagi
jest ‘samo zjawianie się”’12. Fakt ten u Cassirera przybiera formę „prafenoemenu
ekspresji” i – czego jego zdaniem mają dowodzić powyższe słowa Hobbesa – jest
równie interesujący i równie podstawowy dla wszystkich możliwych koncepcji czy
orientacji filozoficznych. Stanowi także główny problem „dojrzałej” i samodzielnej
koncepcji filozoficznej samego Cassirera.
W koncepcji tej wychodzimy od pojęcia kultury jako procesu, polegającego na

nieustannym formowaniu spójnego systemu rozumienia. W procesie tym poszcze-
gólne formy rozumienia wykształcają się na mocy źródłowej funkcji symbolizowa-
nia. Obszar matematyczno-przyrodniczy stanowiący główną dziedzinę zaintere-
sowań szkoły marburskiej i tzw. „wczesnego” okresu twórczości Cassirera zostaje
rozszerzony na wszystkie inne obszary kultury, w których nauka stanowi tylko wą-
ski wycinek. Nie idzie tu zatem już tylko o sądy powszechnie ważne i apodyktycz-
nie pewne, jak u Kanta, lecz o wszystkie możliwe formy budowania znaczeń. Tak
jak nauka zostaje uznana za jedną z dziedzin „procesu duchowego formowania”,
jak w można nazwać kulturę w filozofii Cassirera, tak podstawowe pojęcie nauki
– pojęcie przyczynowości, zostaje uznane za jeden z rodzajów formowania – jeden
z wyrazów dla oznaczenia formy rozumienia. Cassirer wskazuje także dwa moż-
liwe kierunki poznania, które zostają określone nie tyle z punktu widzenia samego
rozumu, co z punktu widzenia symbolicznego formowania – ten pierwszy bowiem
okazuje się zbyt wąski, żeby objąć wszystkie możliwe formy kształtowania pozna-
wanej rzeczywistości. Wyróżnia kierunek poznania „innego podmiotu” i kierunek

11 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa
1998, s. 34–35.
12 Tenże, Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis, [w:] ECN2, s. 3. Zob. też: tenże, Über
Basisphänomene, [w:] tenże, Philosophie der symbolischen Formen, t. 4, Zur Metaphysik der
symbolischen Formen, [w:] ECN1, s. 140.
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poznania „przedmiotów”, które określa mianem „po s t r z e g an i a ek sp r e s j i”
i „po s t r z e g an i a r z e c z y”. Pierwsze z nich charakteryzuje obszar kultury, dru-
gie obszar nauki, choć oczywiście stanowią tylko abstrakcyjnie wyróżnione mo-
menty niemożliwe do wskazania w stanie czystym.
W związku z nakierowaniem na problem znaczenia, nie zaś tylko problem

przedmiotowości, Cassirer podstawowym fenomenem swojej „późnej” filozofii
ustanawia f enomen św i adomo ś c i. To świadomość jest dla Cassirera funk-
cją symbolizowania, relacją rozpiętą między podmiotem i przedmiotem poznania,
jako „terminami” tej relacji, nie zaś samoistnymi elementami. W jej obrębie wy-
różnia z kolei trzy podstawowe funkcje, które mogą być zinterpretowane jako
stopnie obiektywizacji, ale także jako osie współrzędnych, w odniesieniu do któ-
rych możemy określać sposoby symbolicznego formowania. Funkcje e k sp r e s j i,
p r z ed s t aw i an i a i z na c z en i a skorelowane są z trzema podstawowymi for-
mami symbolicznymi – m i t em, j ę z yk i em i nauką. Te formy Cassirer nazywa
formami moda lnym i – formami różnicowania sensu tych form, które z ko-
lei nazywa jakościowymi. Formy ja ko ś c i owe, odpowiadające w dużej mierze
kantowskim formom przedmiotowości w ogóle (czas, przestrzeń, rzecz-własność,
przyczynowość), pozwalają na różnicowanie strumienia świadomości i przeciw-
stawianie sobie wyodrębnionych w nim jakości. Otrzymują one różne znaczenie
w zależności od modalności, do jakiej się odnoszą – tutaj Cassirer oprócz już wy-
mienionych wskazuje na inne „kierunki duchowego formowania”: sztukę, religię,
technikę, ekonomię czy historię.
Cassirerowskie formy symboliczne nie mają się w zamyśle przeciwstawiać

nieuformowanej treści poznania, lecz mają być zawarte immanentnie w tej treści
jako momencie, nie zaś samoistnym elemencie tego poznania. To zagadnienie „za-
wierania się niezmysłowego sensu w materiale zmysłowym” Cassirer próbuje roz-
wiązać za pomocą zaczerpniętego z psychologii postaci pojęcia „s ymbo l i c zn e j
p r e gnanc j i”. Pojęcie to stanowi najważniejsze bodaj pojęcie jego fenomenolo-
gii. Wraz z postępem edycji najnowszych pism i badań nad nimi przeświadczenie
to jest potwierdzane, a samo pojęcie urasta do rangi „pojęcia kluczowego”13. Na
jego kluczową rolę w „systemie” wskazywali jednak badacze także przed ukaza-
niem się Nachlassu i najważniejszych pism poświęconych pojęciu pregnancji i Cas-
sirerowskiej fenomenologii. Już w jednym z pionierskich opracowań filozofii tego

13 Zob. np. Ph. Dubach, „Symbolische Prägnanz” – Schlusselbegriff in Ernst Cassirers Phi-
losophie der symbolischen Formen?, [w:] Kulturkritik nach Ernst Cassirer, hrsg. E. Rudolph,
B.-O. Küppers, Hamburg 1995; E. W. Orth, Operative Begriffe in Ernst Cassirers Philosophie
der symbolischen Formen, [w:] Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen,
Frankfurt am Main 1988, s. 45–74. Zob. też H. Paetzold, Ernst Cassirer zur Einführung, Ham-
burg 1993, s. 43.
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myśliciela, w pracy Cassirer. Symbolic Forms and History Johna Michaela Kroisa
z 1987 roku14, jej autor uważa to pojęcie za fundament filozofii jego twórcy15.
Pojęcie symbolicznej pregnancji ma stanowić dla Cassirera próbę rozwiązania

problemów, jakie napotyka Kantowskie pojęcie syntezy oraz Husserlowskie poję-
cie intencjonalności. Symboliczna pregnancja, używana niekiedy przez Cassirera
zamiennie z pojęciem symbolicznej ideacji, jest f unk c j ą św i adomo ś c i, która
nie tyle nakłada sens na treści postrzeżenia, co niejako wydobywa go z owych
treści.

Ka ż d e postrzeżenie ‘mówi’ i znaczy nie tylko samo siebie, lecz pewnego rodzaju
‘całość’ (Totalität), jest w nim niejako zawarte praegnans totius – i ta jego pregnan-
cja należy k o n i e c z n i e do jego c h a r a k t e r u16.

Każde postrzeżenie jest zatem „brzemienne” całością, całością sensu, który nie
przynależy do niego sam w sobie, a nie zostaje nałożony wtórnie na nieznaczące
elementy, lecz jest w nim zawarty niejako jako potencja rozwinięcia w całość.
Zawsze jest ujęte jako fenomen, jako część pewnej całości. Najlepiej to widać po-
nownie na przykładzie dziedziny estetycznej, gdzie, z jej istoty, bazujemy przede
wszystkim na postrzeżeniach. Poszczególne tony jakiejś melodii zawierają już w so-
bie pewną „atmosferę”, która umożliwia włączenie ich w całość melodii. „Pasują”
dokładnie w tym, a nie innym miejscu i w takim, a nie innym zestawieniu. Właśnie
to „pasowanie” oznacza pozycję w całości, która związana jest z zalążkiem sensu,
tkwiącym w tym postrzeżeniu i możliwym do rozwinięcia. Poszczególne gesty gry
aktorskiej zawierają w sobie takie znaczenie, które z jednej strony buduje całość
kreacji aktorskiej, z drugiej strony zaś wynika z pozycji w tej całości. To samo
dotyczy podstawowych pojęć poznania, takich jak przestrzeń czy czas – zresztą
to właśnie pojęcie czasu jest dla Cassirera wzorcowym przykładem pregnancji,
który został opisany już przez Leibniza, według którego „teraz jest wypełnione
i nasycone przyszłością: praegnans futuri”17. W pierwszym tomie Filozofii form
symbolicznych Cassirer następująco opisuje ową funkcję świadomości posługując
się przykładem zaczerpniętym za matematyki:

14 J. M. Krois, Cassirer. Symbolic Forms and History, New Heaven/London 1987, s. 52–57.
15 W licznych późniejszych pracach ten bodaj najbardziej zasłużony dla wzrostu zainteresowa-
nia filozofią Cassirera autor potwierdza tę tezę, zawłaszcza w pracach nawiązujących do Cas-
sirerowskiego Nachlassu. Zob. np.: J. M. Krois, Cassirer, Neo-Kantianism and Metaphysics,
„Revue de Métaphysique et de Morale”, 97, No. 4, 1992 czy tegoż, Problematik, Eigenart und
Aktualität der Cassirerschen Philosophie der symbolischen Formen, [w:] Über Ernst Cassirers
Philosophie der symbolischen Formen, hrsg. H.-J. Braun, H. Holzhey, E. W. Orth, Frankfurt/M.
1988.
16 E. Cassirer, Präsentation und Repräsentation, [w:] ECN4, s. 7.
17 Tenże, Philosophie der symbolischen Formen, t. 3, Phänomenologie der Erkenntnis,
[w:] ECW13, s. 231.



AUTOPREZENTACJE 313

Tak jak świadomość chwili zawiera w sobie już wskazanie ciągu czasowego, a świa-
domość jakiejś szczególnej przestrzennej pozycji wskazanie ‘konkretnej’ przestrzeni
jako całości i ogółu możliwych określeń położenia, tak też rządzi tu w ogóle pewna
pełnia odniesień, dzięki którym w świadomości tego, co poszczególne wyrażona
jest jednocześnie forma całości. ‘Całka’ świadomości nie jest zbudowana z sumy jej
zmysłowych elementów (a, b, c, d ...), lecz niejako z całości jej relacyjnych i for-
malnych różniczek (dr1, dr2, dr3 ...). Pełna aktualność świadomości rozwija tylko
to, co zgodnie z jej ‘potencją’ i ogólną możliwością jest zawarte już w każdym jej
szczególnym momencie18.

Koncepcja symbolicznej pregnancji jako funkcji wiązania „zmysłowej treści”
i „niezmysłowego sensu” odróżnia się tu nie tylko od psychologicznej koncepcji
asocjacji, lecz również, jak już wspominano od kantowskiej funkcji syntezy w jej
popularnej interpretacji, jako „nadawania formy nieuformowanej treści” oraz od
Husserlowskiego hylemorfizmu. Jawi się jako funkcja świadomości, w której zawie-
rają się zarówno to, co ujmowane, jak i to, co ujmuje, w ciągłym procesie uświa-
damiania. W procesie tym nie ma miejsca na żadne absolutne elementy, a jedynie
na pewne momenty relacji, którą jest świadomość przebywająca niejako bez końca
i początku wahadłową drogę pomiędzy hipotetycznymi granicznymi momentami
– ja i rzeczywistością, materią i formą, przedstawianym i przedstawiającym.
W swej koncepcji fenomenologii Cassirer odnosi w głównej mierze do Heg l a

i jego fenomenologii ducha – krytykuje go jednak za spekulatywny charakter
i jednowymiarowość ujęcia. Ważnym punktem odniesienia jest także krytyczna
psychologia Na to r pa – ten jednak, zdaniem Cassirera, niewystarczająco konse-
kwentnie określa swą metodę rekonstrukcji subiektywności, usiłując ująć ją jako
„czystą”. W Hus s e r l u widzi duchowego sprzymierzeńca, jednak jemu także ma
sporo do zarzucenia i krytykuje go za „dualizm kartezjański” jego fenomenologii.
Wszystkie te problemy usiłuje rozwiązać właśnie za pomocą pojęcia symbolicznej
pregnancji jako funkcji świadomości.
Ta symboliczna funkcja świadomości nie może zostać zredukowana do żadnej

innej, bowiem wynika za samej konstrukcji świadomości i stanowi jej podwalinę.
Jest f e nomenem p i e rwo tnym – niedającym się uzasadnić czy wyprowadzić
z jakiegokolwiek innego. Możliwość ujęcia znaczenia tych momentów w jedno-
ści przestrzeni bądź czasu, jest możliwa na mocy tej specyficznej „syntezy”, ale
„[s]ama możliwość takiej syntezy – pisze Cassirer – nie może zostać już wypro-
wadzona z czegoś innego i wykazana na tej podstawie – stajemy tutaj wobec
fenomenu, który jako prawdziwy fenomen pierwotny (Urphänomen) może wyja-
śnić tylko sam siebie i sam za siebie poświadczyć”19.

18 Tenże, Philosophie der symbolischen Formen, t. 1, Die Sprache, [w:] ECW11, s. 38–39.
19 Tenże, Philosophie der symbolischen Formen, t. 3, wyd. cyt., s. 189. W innym miejscu
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Symboliczna pregnancja jest rodzajem „samorzutności” postrzegania, w wy-
niku której poszczególne postrzegane elementy są „brzemienne” odniesieniem do
całości i znaczenia, jakie z tego odniesienia wynika. To ona jest źródłem możli-
wych duchowych form, zawiera bowiem w sobie zarówno jakości, jak i modalności
duchowego formowania. Pregnancja ta:
a) w odniesieniu do Hegla – rozwijając potencję znaczenia nie ogranicza się do
jednej możliwej i uprzywilejowanej formy oraz nie wyznacza granicy tego
rozwoju w jakiejś formie najwyższej;

b) w odniesieniu do Natorpa – zawiera przedmiotowe i znaczeniowe kierunki
potencji rozwoju, czyli nigdy nie jest i nie może być „czysta”;

c) w odniesieniu do Husserla – nie nakłada znaczącej morfe na nieznaczącą
hyle, lecz wszystkie elementy postrzeżenia już w zarodku uznaje za znaczące
i „brzemienne znaczeniem”.
Nakierowanie na problem kultury, skupienie na fenomenie ekspresji i usiło-

wanie ujęcia tego fenomenu jako podstawowego czynnika procesu rozwoju ducha
prowadzi filozofię Cassirera w stronę he rmeneu tyk i – i takie określenie za-
czyna pojawiać się w omawianych tu pracach z jego Nachlassu. „Teoria poznania
jest w zasadzie niczym innym jak hermeneutyką poznania”20 – czytamy w tekście
o fenomenach bazowych. W stosunku do całości form i dzieł kultury najważniejszą
funkcją jest bowiem funkcja rozumienia, nie zaś przyczynowego wyjaśniania.
Tak jak motywy dotyczące Casssirerowskiej fenomenologii, teorii postrzeże-

nia i symbolicznej pregnancji można znaleźć w korpusie dzieł opublikowanych za
jego życia, tak koncepcja fenomenów bazowych opublikowana wiele lat po jego
śmierci i będąca podstawą jego metafizyki stanowi całkowicie nowy motyw jego
filozofii. Niektóre pojęcia tam wykorzystane są oczywiście obecne w innych pi-
smach, tutaj jednak otrzymujemy próbę ich systematycznego ujęcia. Niestety jest
to jedynie próba, w której więcej jest niedopowiedzeń niż ścisłych określeń. Otrzy-
mujemy jednak w tej koncepcji wypełnienie pewnej luki w jego filozofii, na która
wskazywano już w pierwszych opracowaniach filozofii form symbolicznych21.

Cassirer następująco opisuje pierwotny i nieredukowalny charakter owej funkcji świadomości:
„Kiedy oznaczymy stosunek, w wyniku którego to, co zmysłowe zawiera w sobie pewien sens
i przedstawia go bezpośrednio świadomości, mianem ‘symbolicznej pregnancji’, wówczas nie
da się sprowadzić faktu owej pregnancji ani do procesów czysto odtwórczych, ani pośrednio
intelektualnych: musi ono ostatecznie zostać uznany za samoistne i autonomiczne określenie,
które nie byłoby dla nas ani ‘obiektem‘, ani ‘subiektem‘, ani jednością ‘przedmiotu’, ani jednością
‘samego siebie”’. Tamże, s. 271–272.
20 Tenże, Über Basisphänomene, wyd. cyt., s. 165.
21 Zob. I. Jenkins, Logical Positivism, Critical Idealism, and the Concept of Man, wyd. cyt. Zob
też cytowane już słowa Heideggera w: M. Heidegger, Rezension von Ernst Cassirer, Philosophie
der symbolischen Formen, Bd. II, Das mythische Denken, wyd. cyt., s. 1011.
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W pochodzącej z lat 1936–1937 rozprawie Ziele und Wege der Wirklich-
keitserkenntnis, która ukazała się jako drugi to Cassirerowskiego Nachlassu po
raz pierwszy pojawiło się pojęcie f e nomenu ba zowego i zestaw owych feno-
menów, który później zostanie szerzej przedstawiony w pracy z roku 1940 Über
Basisphänomene – stanowiącej podstawowy materiał dotyczący tej nie pojawiają-
cej się nigdzie wcześniej koncepcji. Nawiązując tytułem tego dzieła do prac Hansa
Reichenbacha22, Cassirer stara się pokazać trzy możliwe kierunki obiektywizacji
poznania, które pozwalają ująć i pokazać pełnię samego fenomenu zjawiania się
w ogóle. W pracy tej po raz pierwszy w sposób relatywnie systematyczny odnosi
się do trzech wymiarów rozumienia rzeczywistości: J a -Ty -To (Ich, Du, Es).
Stanowią one „trzy podstawowe kierunki poznania rzeczywistości”23, które for-
mują przestrzeń kultury24. Teksty mające wejść w skład czwartego tomu mają
na celu metafizyczne ugruntowanie Cassirerowskiej koncepcji, a zatem uzupełnie-
nie brakującego elementu jego filozofii. Metafizyka ta jednak nie jest ani próbą
ugruntowania metafizyki jako nauki w krytycznym sensie, ani tym bardziej ro-
dzajem metafizyki dogmatycznej opartej na pojęciu substancji w arystoteleso-
wym „rzeczowym” rozumieniu. Jest, jeśli można użyć takiego sformułowania,
„metafizyką fenomenologiczną” – metafizyką trzech bazowych, nieredukowalnych
fenomenów, stanowiących o źródłowej postaci rzeczywistości i uzasadniających
najważniejszą funkcje Cassirerowskiej koncepcji form symbolicznych – „symbo-
liczną pregnancję”.
Jak się okazuje, dorobek i rozwój Ernsta Cassirera można rozpatrywać także

z punktu widzenia stosunku do „filozofii pierwszej”, bowiem, zwłaszcza w świe-
tle nowych tekstów otrzymuje on, jako całość, nowy wydźwięk i znaczenie. Jego
nauka okazuje się nie tylko „rozszerzeniem” Kantowskiej nauki o apriorycznych
formach rozumu, lecz także jej „pogłębieniem”, bowiem „im wyżej pnie się gmach
nauki i im swobodniej wznosi się do góry, tym bardziej sprawdzenia i odnowienia
wymagają jego fundamenty”25. Dialektyczna koncepcja „forma formata – forma
formans” rozumiana jako dialektyka ży c i a (Ja) i du cha (Ty) otrzymuje zwień-
czenie w Cassirerowskiej metafizyce fenomenów bazowych, w której antytetyczne
elementy uzupełnione zostają pojęciem dz i e ł a (To) jako ich syntezy.

22 Chodzi o rozprawy: Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie (1929) oraz Ziele und
Wege der physikalischen Erkenntnis (1931).
23 E. Cassirer, Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis, [w:] ECN2, s. 3–31.
24 „Jedno z takich podstawowych rozróżnień polega na tych trzech podstawowych kierunkach,
które próbowaliśmy oznaczyć jako nakierowanie na ‘Ja’, na ‘Ty’ i na ‘To’. Każdy z nich sta-
nowi, by tak rzec pewnie samoistny wymiar poznania; i każdy z tych wymiarów posiada własny
charakter, który udziela się wszystkiemu, co do niego należy”. E. Cassirer, Ziele und Wege der
Wirklichkeitserkenntnis, [w:] ECN2, s. 13.
25 Tenże, Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011, s. 43.
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Pomimo dużej liczby zapisanych przez Cassirera stronic trudno mówić o spój-
ności i jednoznaczności jego filozofii. Poszczególne, ważne jak się zdaje, pojęcia są
często niedopracowane, niewystarczająco wyjaśnione, czasami jedynie zasygnali-
zowane. Niektóre istotne fragmenty nigdy nie zostały opublikowane za życia Cas-
sirera i nie wiadomo dziś, co było tego powodem, bowiem – jak choćby, gdy idzie
o fragment dotyczący „fenomenów bazowych” – problematyka w nim zawarta nie
pojawia się właściwie nigdzie poza nim (pomijając niewielkie wzmianki w rów-
nież należącym do Nachlassu tekście Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis)
i odbiega sporo od utartego obrazu tego myśliciela. Fragmenty dotyczące jednego
z najważniejszych systematycznych Cassirerowskich pojęć – pojęcia symbolicznej
pregnancji – także nie stanowią motywu, który przewija się przez większość jego
prac. Motyw ten został ujęty w jednym odrębnym rozdziale i właściwie, oprócz
Nachlassu, nie pojawia się nigdzie indziej.
Stąd w koncepcji tej sporo jest luk i nieścisłości. Wzajemne powiązanie róż-

nych systemów pojęć jest – poprzez wielość teoretycznych języków, jakimi po-
sługiwał się Cassirer – bardzo trudnym zadaniem. Spójny obraz Cassirerowskiej
filozofii nawet wspomagany pracami ze spuścizny rękopiśmienniczej nadal jest
trudny do przedstawienia i pozostawia znaczne pole interpretacyjnej swobody.
Odnosząc się do słów samego Cassirera można jednak powiedzieć, że nie idzie
tu o przedstawienie nagromadzenia treści, które dał on w swych licznych pra-
cach. Idzie tu raczej o wskazanie „duchowego kierunku”, w jakim prowadzi nas
jego myśl, która, nawet rozumiana jako „dzieło”, stanowi tylko i aż kolejny krok
rozwoju ducha.
Funkcja zamiast substancji, życie zamiast bytu, system zamiast agregatu,

forma zamiast przyczynowości, bazowy fenomen zamiast transcendentnej zasady
– te elementy składają się na oryginalność Cassirerowskiego ujęcia. Wszyst-
kie znajdziemy w poniższym fragmencie jego Logiki nauk o kulturze, który, jak
sądzę, stanowi wyczerpujące podsumowanie i przedstawienie głównych idei tej
filozofii.

W miejsce jedności obiektu wkracza jedność funkcji. By osiągnąć ten cel, filozofia
nie musi już rywalizować z naukami szczegółowymi na ich własnym polu. Może
dać im pełną autonomię, wolność i samostanowienie. Nie chce ona bowiem ograni-
czać i tłumić żadnego z tych szczegółowych praw; chce raczej wszystkie je złożyć
w systematyczną jedność i poznać ją jako taką. W miejsce ‘rzeczy w sobie’, przed-
miotu ‘po tamtej stronie’ i ‘poza’ światem zjawisk, filozofia szuka różnorodności,
pełni i wewnętrznego zróżnicowania ‘s ame g o z j aw i a n i a s i ę’ [podkreśl. P. P.].
Pełnia ta jest uchwytna dla ludzkiego ducha tylko dzięki temu, że posiada on siłę
różnicowania samego siebie. Dla każdego nowego problemu, który przed nim staje,
tworzy on jakąś nową formę ujmowania. Z tego względu ‘filozofia form symbolicz-
nych’ może zachować roszczenie jedności i uniwersalności, którego musiała zrzec
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się metafizyka w jej dogmatycznej postaci. Nie tylko jednoczy w sobie różne spo-
soby i kierunki poznania świata, lecz ponadto potrafi rozpoznać uprawnienie każdej
próby zrozumienia świata, każdej interpretacji świata, do której zdolny jest ludzki
duch i zrozumieć ją w jej specyfice. Dopiero w ten sposób problem obiektywności
jest w pełni widoczny i, tak ujęty, obejmuje nie tylko kosmos natury, lecz także
kosmos kultury26.

Zagadka „samego zjawiania się”, do której odnosił się Hobbes, nie może zo-
stać zdaniem Cassirera wyjaśniona w sensie przyczynowym. Próby jej rozwiąza-
nia są także, jak pokazano przy okazji krytyki psychologii Natorpa, nie dość, że
skazane z góry na niepowodzenie, to jeszcze teoretycznie jałowe – niczym „praca
Ariadny”. Cassirerowi chodzi o „wewnętrzne zróżnicowanie samego zjawiania się”,
bowiem żadne zjawisko nie jest pozbawione swej przedmiotowej jakości i znacze-
niowej modalności. Każde jest już nakierowane i zdeterminowane co do kierunku,
w jakim przebiega jego obiektywizacja, co do fenomenu bazowego, który określa
ten kierunek. Jednak sam fenomen bazowy, choć „brzemienny” kategorialnymi
określeniami, sam im nie podlega, może być zatem jedynie przedmiotem bezpo-
średniego przeżycia, a nie przyczynowego wyjaśnienia.
W systemie form symbolicznych szczególne miejsce przypada filozofii. Nie sta-

nowi ona kolejnej formy, lecz jest niejako zarządcą, który nie tyle ustala zasady, co
stara się objąć całość kultury jako idealną funkcjonalną jedność usystematyzowa-
nej aktywności ducha w nieprzebranej różnorodności jego przejawów, wystrzegając
się prób wtłaczania jej w prokrustowe łoże jakiegoś „jedynie właściwego” sposobu
rozumienia i uprzywilejowanych „metafizycznych” punktów odniesienia.

Chcąc zatem – pisze Cassirer w rozprawie określające cele i sposoby poznania rze-
czywistości – wyodrębnić podstawowe typy filozoficznego ujmowania świata i od-
dzielić je od innych, nie wystarczy podzielić je według znanych tradycyjnych fraze-
sów takich jak idealizm czy realizm, monizm czy dualizm, empiryzm czy racjona-
lizm. Trzeba raczej rozpoznać obszar przedmiotowego bytu i przedmiotowego sensu,
do których się one odnoszą jako takie właśnie i to właśnie określa nowe zadanie,
które ma do zrealizowania każda prawdziwa ‘fenomenologia filozofii’27.

Omawiana książka usiłuje zrekonstruować i przedstawić właśnie ten motyw
filozofii Cassirera, która w świetle najnowszych publikacji i badań okazuje się
jeszcze bardziej interesująca i złożona niż dotąd sądzono.

26 Tamże, Logika nauk o kulturze, wyd. cyt., s. 46.
27 Tenże, Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis, [w:] ECN2, s. 24–25.
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kranz, R. Schmücker, M. Simon und D. Vogel. Bd. 1–26, Hamburg 1998–2009
[ECW].

Cassirer E., Nachgelassene Manuskripte und Texte. Hamburger Ausgabe. Herausgegeben
von K. Ch. Köhnke, J. M. Krois und O. Schwemmer, Bd. 1–11, 18, Hamburg
1995–2009 [ECN].

Cassirer E., Die Begriffsform im mythischen Denken, [w:] ECW16.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa
1998.

Cassirer E., Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.

Cassirer E., Philosophie der symbolischen Formen, t. 1, Die Sprache, [w:] ECW11.

Cassirer E., Philosophie der symbolischen Formen, t. 3, Phänomenologie der Erkenntnis,
[w:] ECW13.
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MIĘDZY WARCHOLSTWEM A KLIENTELIZMEM.
POLSKIE OBCIĄŻENIA

Tekst ten będzie świadomie przerysowany; wręcz „groteskowy”, albowiem
rzeczywistość – którą będzie opisywał – jest groteskowa. W takim zaś przypadku
groteska okazuje się niekiedy bardziej realistyczna, niż drobiazgowe analizy socjo-
logiczne lub „chodzenie z lustrem po trotuarach”. Tym niemniej zacznę od socjolo-
gii. Wedle badań TNS OBOP 76 procent Polaków uznało (w roku 2010) demokra-
cję za najlepszy ustrój polityczny, natomiast zdecydowania większość (około 90%)
fatalnie oceniła polityków, czyli – jak to zostało ujęte w podsumowaniu ankiety –
„źle oceniła postawę ważnych uczestników życia publicznego”. Można się zastana-
wiać, czy nie jest to niekonsekwencja a nawet sprzeczność. Ankietowani bowiem
zdają się myśleć: demokracja zdecydowanie „tak”, demokratyczni politycy zde-
cydowanie „nie”. Nie jest to jednak niekonsekwencja. Można bowiem akceptować
system polityczny i surowo oceniać poziom „klasy politycznej” i to właśnie czy-
nią Polacy1.
Można dopatrywać się tutaj innej jeszcze niekonsekwencji; politycy wszak

zostali wybrani przez to właśnie społeczeństwo; są więc niejako jego emanacją.
Czy możliwe jest, aby piękny naród wybrał (wyemanował z siebie) szpetną klasę
polityczną? A zatem krytyczna ocena demokratycznych polityków (wybranych
przez lud) powinna łączyć się – jeśli mamy być konsekwentni – z samokrytyką

1 Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 7–10 października 2010 r. na ogólnopolskiej,
losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Poparcie
dla demokracji jest być może w tym sondażu „przeszacowane”, poprawność polityczna nakazuje
bowiem demokrację chwalić, tym niemniej nawet gdyby realne poparcie było o kilka procent
niższe, nie zmienia to faktu, że większość badanych demokrację popiera.
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ludu; zdecydowana większość ankietowanych powinna mieć zatem fatalną opinię
o sobie samych (a to wydaje się mało prawdopodobne). Jednak chyba i tym ra-
zem to tylko pozorna niekonsekwencja; w istocie, może być tak, że nie całkiem
szpetne społeczeństwo wyłania – w ramach gry demokratycznej – szpetną klasę
polityczną. Nierzadko bowiem w sferze społecznej pojawiają się pewne „mecha-
nizmy”, które wymykają się kontroli jednostek i powodują rodzaj lawiny, której
wynik może być zaskakujący. W tym przypadku został uruchomiony proces, któ-
rego zwieńczeniem stał się ten oto fenomen, że obiektywnie nieszpetny naród
wyłonił z siebie obiektywnie szpetną klasę polityczną; inaczej mówiąc, dobrzy
(„nieźli”) ludzie wybrali – w serii demokratycznych wyborów – złych ludzi. Skoro
zatem pomiędzy wyborców i wybieranych wkradł się – używając XIX-wiecznych
terminów – „alienacyjny mechanizm”, niska ocena stawiana politykom, nie musi
równać się niskiej ocenie stawianej całej społeczności. W tekście tym chciałbym
przyjrzeć się bliżej temu procesowi, chciałbym – innymi słowy – uchwycić nie-
które przynajmniej przyczyny niskiej jakości polskiej klasy politycznej. Badałem
już ten problem w innych tekstach, wskazując na „logikę funkcjonowania” mass
mediów, w których gorszy przekaz wypiera lepszy przekaz, co powoduje – ujmu-
jąc rzecz w wielkim skrócie – że gorszy polityk wypiera lepszego polityka; tym
razem jednak chciałbym zwrócić się ku przeszłości, poszukując przyczyn zawar-
tych w polskiej historii.

* * *

Zacznę od wygłoszenia niemodnego poglądu; wierzę mianowicie w istnienie
charakteru narodowego, a nawet – mówiąc jeszcze bardziej staroświecko – w „du-
cha narodu”2. Jaki jest polski charakter narodowy? Trudno być sędzią we własnej
spawie, trudno oceniać samego siebie, zdajmy się zatem na opinię zewnętrzną.
Czesław Miłosz cytuje opinię pewnego amerykańskiego intelektualisty, który –
kiedy po raz pierwszy odwiedził Polskę, kraj swoich przodków – zauważył, że
w żadnym innym kraju nie spotkał takiej liczby diabłów i tak dużej liczby anio-
łów. Miłosz zaś dodaje: „Diabły w Polsce są bardziej niż gdzie indziej bezbarwne,
nędzne, podstępnie plugawe; anioły bardziej jasne blaskiem czystej miłości bliź-
niego. Niestety we wszystkich dziedzinach życia w Polsce występuje ta dwoistość.
To, co wyższe, niewiele ma wspólnego z tym, co niższe – w obyczajach, w litera-
turze, w sztuce. Podczas kiedy wyższe dziwi wysokim poziomem wyrafinowania,

2 Nie sądzę jednak, aby – jak wierzyli romantycy – był on czymś stałym i od Boga danym,
czyli że narody wraz z ich charakterami są „kreacji bożej”. Mówiąc w wielkim skrócie, charakter
narodowy jest zapewne mieszanką cech dziedzicznych (naród bowiem wywodzi się nie tylko ety-
mologicznie od rodu) oraz zanurzenia w specyficznej kulturze i doświadczeniach historycznych.
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niższe zaskakuje swoim prymitywizmem i wulgarnością”3. Można by mnożyć przy-
kłady; przychodzą mi do głowy dwa szczególnie wyraziste: od strony moralnej,
Irena Sendlerowa i szmalcownicy; od strony kultury, muzyka Szymanowskiego,
Góreckiego, Kilara, Panufnika i tak zwana muzyka disco-polo („polo” nie od ko-
szulki, ale od polskości).
Kiedy już mamy w pamięci ten kontrast, możemy dodać kolejną cegiełkę

do naszego rozumowania. Otóż jest chyba prawidłem ogólnoludzkim – chociaż
w Polsce szczególnie widocznym ze względu na burzliwość dziejów – że w okre-
sach klęsk, nieszczęść, katastrof, mówiąc ogólnie w okresach „historycznej bessy”,
ludzie tchórzliwy, chciwi i samolubni unikają zaangażowania w sferę publiczną
(chyba że jako zdrajcy, kolaboranci). Kiedy mianowicie trzeba się poświęcić dla
sprawy, zaryzykować osobiste powodzenie pro publico bono (jakkolwiek pojęte),
cwaniacy i egoiści usuwają się w cień, milkną, przysuwają się do tylnych szeregów.
W takich momentach w sferę publiczną (polityczną) częściej angażują się ludzie
odważni, szlachetni, ideowi (owe „anioły jasne”); są zresztą nierzadko odosob-
nieni i nieliczni4. Rzec można, że „prawdziwych polityków poznaje się w biedzie”
(prawdziwych, czyli mających na względzie dobro publiczne). Odwrotnie w okre-
sach stabilizacji i powodzenia; w okresach „historycznej hossy”. Wtedy w politykę,
w sferę publiczną, chętnie angażują się ludzie mający niską, egoistyczną motywa-
cję, dążący – w różnych proporcjach – do władzy, sławy i pieniędzy; ludzie pra-
gnący „załapać się na sukces”. Nawiązując do kolejnego ludowego powiedzenia –
że mianowicie „oliwa na wierzch wypływa” – można by to ogólnoludzkie prawi-
dło sformułować w sposób następujący: w klęskach dziejowych w polityce „szla-
chetność na wierzch wypływa”, w czasach stabilizacji i prosperity „szumowina
na wierzch wypływa”. Nakładając to na specyfikę polskiego charakteru narodo-
wego (anioły i diabły), zauważyć należy, że to dzięki niezwykłym zaletom owych
osobników szlachetnych udało się Polakom przetrwać momenty licznych katastrof
(„zadziwiająco żywotny naród, który... swoje cnoty objawia jedynie w okoliczno-
ściach, które każdą inną ludzką zbiorowość zgniotłyby i zniszczyły”5), natomiast
w okresach spokojniejszych do polskiej polityki szeroką ławą, z wielkim impe-

3 Cz. Miłosz, Polskie kontrasty, Kraków 1995, s. 20–21.
4 Wyrazistym zapisem takiego poczucia odosobnienia, kiedy trzeba było poświęcić się spra-
wie, jest tekst pieśni „My pierwsza brygada”. Niezależnie od oceny późniejszej ewolucji obozu
piłsudczykowskiego, to w tamtych – opisywanych przez tę pieśń – okolicznościach wykuwał się
etos i charakter najlepszej części elity politycznej okresu międzywojennego. Mówili żeśmy stu-
manieni/ Nie wierząc w to że chcieć to móc!/ Leliśmy krew osamotnieni/ (...) Inaczej się dziś
zapatrują/ I trafić chcą do naszych dusz,/ I mówią, że nas już szanują/ (...) Nie chcemy dziś
od was uznania,/ Ni waszych mów, ni waszych łez./ Skończyły się dni kołatania/ Do waszych
serc, do waszych kies. Ten ostatni wers ma również inną wersję: Skończyły się dni kołatania/
Do waszych serc, jebał was pies!
5 Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej, Kraków 1993, s. 5.
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tem, wkraczają owe „diabły nędzne, plugawe”. Ludzie podli i tchórzliwi stają się
nagle odważni i hałaśliwi, przypisują sobie wielkie zasługi; scena polityczna zalud-
nia się rewolucjonistami (ostatniej godziny) oraz „ojcami zwycięstwa”; zaludnia
się również cudotwórcami posiadającymi proste i zawsze niezawodne recepty na
wszelkie społeczne i gospodarcze dolegliwości. Prawdziwie zasłużeni rewolucjoni-
ści (nierzadko oskarżani, pomawiani, postponowani, wyszydzani) oraz prawdziwi
fachowcy (wykpiwani i niesłuchani), czują się w tym towarzystwie coraz bardziej
nieswojo i odsuwają się w cień. Nie powinno to zresztą dziwić, bo siłą rzeczy,
im bardziej „szumowina na wierzch wypływa”, tym bardziej szlachetność opada
na dno. Powtórzmy i podkreślmy; w polskiej polityce, w okresach stabilizacji,
w okresach historycznej hossy, z wielką ekspansywnością – co jest związane z „po-
laryzacją charakteru narodowego” – wkracza na scenę polityczną to gorsze, to
lepsze zaś ze sceny tej znika.

* * *

Spróbujmy teraz rozważyć, jakie są specyficzne cechy tej gorszej strony pol-
skości; czyli tych polskich „diabłów nędznych i plugawych”. Również i tym razem
zdajmy się na relację z zewnątrz. Będzie to karykatura, w znacznej mierze krzyw-
dząca, mająca jednak pewne cechy podobieństwa do oryginału. Fiodor Dostojew-
ski nie lubił Polaków; badacze jego twórczości podają różne przyczyny związane
z religią, filozofią i polityką6. Pomijają jednak zwykle przenikliwość psychologiczną
Dostojewskiego. Wydaje się, że trafnie podpatrzył i opisał dwie cechy „owego gor-
szego” Polaka (tak zwanego „Polaczka”); jest on pyszałkiem, pozerem, rezonerem
wobec równych i słabszych (nierzadko też oszustem, „fałszywym hrabią”) oraz jest
służalczy, uniżony wobec silniejszych. Mówiąc obrazowo: z jednej strony puszy się

6 Podkreślają, między innymi, miłość Dostojewskiego do caratu, którego nieprzejednanymi
wrogami byli polscy powstańcy (poznał ich na zesłaniu). Podkreślają też jego miłość do wschod-
niego chrześcijaństwa i niechęć do katolicyzmu, którego granicznymi przedstawicielami byli Po-
lacy. Irytowało go też dobre moralne samopoczucie współwięźniów Polaków, niewinnie – w swoim
mniemaniu – skrzywdzonych i poniżonych. To dobre samopoczucie „na dnie”, kłóciło się z jego
przekonaniem, że grzech pierworodny rozlewa się na całą ludzkość, a zatem nie ma niewinnie
skrzywdzonych. Zauważmy na marginesie, że religijny światopogląd Dostojewskiego jest wysoce
wyrafinowanym przejawem zderzenia „ducha rosyjskiego” z „duchem polskim”. Ten ostatni za-
wiera w sobie przekonanie o przychylności świata („polska zacność”), duch rosyjski zaś przekona-
nie o brutalnym pęknięciu, dualistycznym rozdarciu; takim oto, że świat został wydzierżawiony
diabłu. Pojawia się wtedy fatalizm, poczucie, że nie da się uniknąć poruszania po diabelskich to-
rowiskach; że należy współczuć biedakom i skrzywdzonym oraz tęsknić do dobra, ale w praktyce
zachować bezlitosność i twardość, albowiem i tak nic nie da się zrobić, aż do momentu, kiedy
przyjdzie ponownie Mesjasz i „wszystko wyprostuje”; czyli skończy się czas diabelskiej dzierżawy.
Dostojewskiego dodatkowo być może irytowało, że w rysach swoich dostrzegał podobieństwo do
owych wrogów najgorszych a nie do ruskich chłopów, z którymi na katordze się solidaryzował.
Zabijał więc z pasją w sobie Polaka, aby tym bardziej być prawosławnym Rusinem.
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i nadyma, z drugiej podlizuje. Otóż te dwie strony, te dwie twarze odpowiadają
– jak sądzę – dwóm istotnym przywarom, które można odnaleźć w polskim cha-
rakterze narodowym: mianowicie skłonności do warcholstwa i klientelizmu. Jakie
są korzenie historyczne tych przywar? Wydaje się, że należy się ich doszukiwać
w klęsce średniej szlachty i obozu egzekucyjnego na początku XVII wieku. Wtedy
to zdecydowaną przewagę w polskim życiu politycznym i gospodarczym zdobyła
magnateria, wprowadzając piramidalny system powiązań i zależności rodowych.
Apogeum tego systemu to wiek XVIII, czasy saskie i kultura sarmacka. Zacy-
tujmy Jędrzeja Kitowicza, aby wprowadzić w „klimat epoki” i pokazać – w sposób
możliwie krótki i barwny – jak wyglądały relację między panami i dworzanami
(czyli drobniejszą szlachtą); przy czym należy pamiętać, że były to relacje wie-
lopiętrowe i Pan mógł być w młodości dworzaninem większego Pana, a tamten
jeszcze większego.

Dworzanin respektowy [w przeciwieństwie do płatnego; J.B.] nie brał żadnych za-
sług prócz furażu na konie i strawnego na jednego człowieka lub dwóch ludzi. Po-
spolicie takowi dworzanie bywali synowie majętnych obywatelów, oddani do dworu
dla poloru i swego czasu dla promocji do urzędów ziemiańskich tudzież funkcyj
poselskich, deputackich i skarbowych, jakimi są: superintendencje i pisarstwa celne
bogatych komór; nareszcie dla złapania jakiego starostwa od króla JMci za pro-
mocją pana. (...) Przyjmując do służby bądź dworzanina, bądź dworskiego, każdy
pan uważał najprzód kształt osoby, potem porządki, z których sądzono o statku;
przymiotów doświadczano w czasie służby. Kogo natura udarowała urodą, kształ-
tem i miną dobrą, choć bez talentów, które zwyczajnie na wierszchu nie siedzą, ten
prędko wszędzie, gdzie się udał, znajdował służbę. Jeżeli zaś nie miał lepszej zalety,
tylko urodę i minę, niewiele estymowany, przesłużywszy rok, przenosił się od dworu
do dworu. Talenta dworzanina były: roztropność, obyczajność co do przystojności,
zręczność w wykonywaniu rozkazów pańskich i umiejętność robienia dobrze szablą,
gdzie tej bądź w interesie pańskim, bądź w swoim zażyć potrzeba było. (...) Za-
służonych dworzan dobrze panowie promowowali do fortuny, puszczając im wsie
w dzierżawy niskim kontraktem albo też bez kontraktu, do wiernych rąk, albo do-
żywociem bez opłaty, albo dobrym ożenieniem. Choć tedy dworzanie małą w samej
rzeczy brali płacą, wspierani jednak tymi sposobami od panów, którym służyli,
przychodzili do znacznej substancji i stawali się słusznymi obywatelami, ale z a
t o n a s e jm i k a c h, n a s e jma c h, n a t r y b un a ł a c h mu s i e l i ż a r l i w i e
s t aw a ć p r z y i n t e r e s a c h sw o i c h p r y n c y p a ł ów, j a k i e k o lw i e k o n e
b y ł y, b ą d ź s ł u s z n e, b ą d ź n i e s ł u s z n e (podkr. J.B.)7.

7 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951 (Ossolineum), s. 420,
421, 425.
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Taki typ zależności sprzyjał formowaniu się pewnych postaw, sprzyjał mia-
nowicie służalczości i uniżoności wobec Pana (należało „czapkować” i trzymać się
jego klamki) oraz warcholeniu w jego służbie. Opłacało się tedy schlebiać „do we-
wnątrz” i warcholić „na zewnątrz”. Szlachcic puszył się i warcholił w karczmach,
na trybunałach, sejmikach i sejmach w imieniu – w interesie i ku chwale – Pana,
będąc niczym barwne piórko w jego, pańskim, pawim ogonie; a im kompanija była
głośniejsza i bardziej bitna, tym ten ogon barwniejszy i większy. Takie zachowa-
nia z pokolenia na pokolenie były promowane i „weszły w krew”; weszły, innymi
słowy, w „kulturowy krwiobieg”.
Zróbmy teraz eksperyment myślowy i wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby

budowanie od podstaw systemu partyjnego (w demokracji przedstawicielskiej)
w społeczności złożonej z ludzi o opisanych wyżej cechach, czyli o skłonnościach
warcholskich, klienckich oraz posiadaczy mieszanki tych skłonności (czyli „ob-
rotowych” kliento-warchołów). Wydaje się, że można stworzyć prawdopodobny
model formowania się takiego systemu, który składałby się z trzyetapowego cy-
klu: rozdrobnienia, konsolidacji i „zamurowania” w systemie dualnym. Początek
to etap dominacji warcholenia; każdy warchoł myśli sobie, że będzie wielkim przy-
wódcą, że głoszone przez niego poglądy staną się narodowym dekalogiem, a jego
partyjka partią masową i rządzącą. Warchoły na tym etapie są nieprzejednane,
czupurne, hałaśliwe, skłonne do kłótni, podziałów, nieskłonne do kompromisów
(słowo „kompromis” łączą górnolotnie ze zdradą ideałów). Scena polityczna staje
się coraz bardziej skłócona i rozdrobniona (mnożą się kaskadowe rozłamy w sta-
rych partiach oraz powstają nowe partyjki o coraz bardziej osobliwych nazwach
i programach); parlament składa się z ogromnej liczy partii zawierających tylko
chwilowe sojusze; rządy powstają i upadają w błyskawicznym tempie. Proces roz-
drobnienia postępuje aż do granic chaosu; w wariancie skrajnym każdy poseł jest
przywódcą odrębnej partyjki (członkami zaś owych partyjek byliby równomiernie
rozmieszczeni charakterologiczni klienci). W ten sposób etap warcholenia natyka
się na „barierę wzrostu”, już bardziej rozdrobnić się nie da. Pojawia się też świa-
domość złudności marzeń o byciu przywódcą narodu oraz poczucie zagubienia
i bezsensu. Wtedy nadchodzi czas charakterologicznego klientelizmu; wahadło –
w tym dziejowym mechanizmie – rusza w przeciwną stronę. Niedawne warchoły
rozglądają się za panami; są skłonni podłączyć się pod jakiś większy strumień
polityczny, zrezygnować z wyłączności na rzecz przetrwania. Mamy tutaj zresztą
dwa warianty postaw. Zwykłe warchoły (warchoły obrotowe) uruchamiają swoją
drugą stronę (twarz kliencką) i zaczynają poszukiwanie patrona, natomiast war-
choły nieprzejednane albo stają na szczycie piramidy zwierzchności, stają się
nad-patronami, czyli przywódcami partii, albo „wypadają z gry” i trafiają na
margines życia politycznego (najbardziej wyraziści mogą pełnić – skądinąd ważną
w demokracji – rolę pozapartyjnych opinion liders). W ten sposób zaczyna się
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etap konsolidacji sceny politycznej; momentem przełomowym (katalizatorem kon-
solidacji) może być zmiana ordynacji wyborczej (na przykład dodanie progu do
proporcjonalnej albo przejście od proporcjonalnej do większościowej), może też
nim być zamach stanu. Etap konsolidacji kończy się wytworzeniem dwóch wiel-
kich partii. Zaczyna się w ten sposób etap trzeci, etap budowania i cementowania
systemu dualnego. Owe dwie partie, zderzając się ze sobą, „zwierają szeregi”,
stają się coraz bardziej sztywne i scentralizowane, w każdej pojawia się ścisła pi-
ramida zależności klienckich; stają się partiami wodzowskimi, na czele których
stają dwa – ostatecznie zwycięskie – warchoły nieprzejednane (nie muszą być
zresztą podobni; jeden może, na przykład, przypominać Fredrowskiego Cześnika
Raptusiewicza, drugi zaś Rejenta Milczka).
Potwierdzeniem trafności tego modelu wydają się dzieje polskiego parlamen-

taryzmu. Zwieńczeniem wielowiekowej ewolucji politycznej i ustrojowej I Rzeczy-
pospolitej było wyłonienie się dwóch bloków, dwóch wielkich magnackich koterii;
pod przewodem Czartoryskich i Potockich. Stronnictwa te nie tylko wypełniły całą
scenę polityczną, ale też skutecznie się wzajem blokowały, posługując się między
innymi posłusznymi warchołami. Jeszcze wyraźniej opisany wyżej schemat i me-
chanizm uwidacznia się w parlamentaryzmie II Rzeczypospolitej. Pierwszy Sejm
– wybrany w roku 1919 – był rozdrobniony, skonfliktowany, zasłynął nie tylko
rękoczynami, ale też pieniactwem oraz niekończącymi się dyskusjami. Wielu jed-
nak posłów to byli ideowi działacze niepodległościowi, którzy zaangażowali się
w sprawy publiczne jeszcze w czasach historycznej bessy, dlatego może Sejm ten
wykonał kolosalną pracę, tworząc fundamenty ustrojowe młodego państwa. Już
jednak jego historia wskazuje na postępujące rozdrobnienie; na początku skła-
dał się on z 9 podmiotów (partii, klubów), pod koniec kadencji już z 17. kolejny
Sejm (I Kadencji) składał się z 14 podmiotów. Z Sejmem tym wiąże się, przypo-
mnijmy, najtragiczniejsze chyba wydarzenie w dziejach polskiej demokracji, jaką
były publiczne – ale w Sejmie zapoczątkowane – ekscesy wokół osoby prezydenta
Gabriela Narutowicza. Był znieważany, obrzucany kamieniami, śniegiem i błotem,
a wreszcie zastrzelony przez fanatycznego przeciwnika. Piłsudski – którego śmierć
Narutowicza odmieniła wewnętrznie i zniechęciła do demokracji – nazwał ten
Sejm, w swoim dosadnym języku, „Sejmem korupcji”. Od Piłsudskiego pochodzi
też impuls konsolidacyjny (zamach majowy). Efekt konsolidacji jest podwójnie
dualny; polska scena polityczna pod koniec lat trzydziestych dzieli się na dwa
wielkie obozy: na obóz realnej władzy (sanacyjny) i na obóz władzy moralnej (en-
decja z Romanem Dmowskim na czele). Co więcej, obóz sanacyjny dzieli się na
dwie koterie: na grupę skupioną wokół prezydenta Mościckiego („Zamek”) oraz
wokół marszałka Rydza-Śmigłego („GISZ”).
W PRL, przy systemie w istocie mono-partyjnym, w okresie stabilizacji

(sprzyjającym angażowaniu się w politykę ludzi o niskich motywacjach) wytwo-
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rzyły się w partii dwie wielkie koterie powiązane więzami klienckimi, mianowicie
„partyzanci”, z patronem Mieczysławem Moczarem („kto nie z Mieciem, tego
zmieciem”) oraz „grupa katowicka” z patronem Edwardem Gierkiem. Zwycięstwo
Gierka pociągnęło za sobą, co zrozumiałe, awans – na wszystkich szczeblach hie-
rarchii partyjnej i rządowej – jego klientów i klientów jego klientów.
Dzieje III RP są wręcz doskonałą egzemplifikacją powyższego modelu. Sejm

kontraktowy – owiany jeszcze aurą ideowości – tworzy (podobnie jak przedwo-
jenny Sejm Ustawodawczy) fundamenty ustrojowe. Sejm pierwszej kadencji to
etap radykalnego rozdrobnienia (do Sejmu wchodzą 24 ugrupowania). Do polityki
zaś zaczynają garnąć się „nowi ludzie”, dostrzegający w niej szansę na błyskotliwą
karierę. Ustanowienie progu wyborczego w wyborach do Sejmu drugiej kadencji
zaczyna etap powolnej konsolidacji (przy czym prawica wcześniej się rozdrobniła
i wcześniej zaczęła etap konsolidacji, lewica później uległa dezintegracji, później
zatem nastąpił etap konsolidacji). Charakterystycznym wydarzeniem na styku
etapu dezintegracji i konsolidacji było powstanie i rozpad tak zwanego Konwentu
św. Katarzyny. Od mniej więcej 2005 roku można obserwować przejście do etapu
trzeciego, to znaczy tworzenia wyrazistego podziału dualnego. W ciągu ostat-
nich lat powstał dwubiegunowy układ, powodujący z jednej strony „zamrożenie
sceny politycznej”, z drugiej strony proces centralizacji w obydwu dominujących
partiach, które zaczęły przybierać kształt wodzowski, a w tle koteryjno-kliencki.
Zanika w nich otwarta debata polityczna (tak zwana „demokracja wewnątrzpar-
tyjna”), osoby niezgadzające się z wodzem-patronem – próbujące zachować in-
telektualną i aksjologiczną samodzielność – są odsuwane, degradowane, a nawet
wykluczane z partii. Pewien popularny politolog wyraził to w obrazowej formule,
że owi dwaj super-patroni „ukradli partie”8. Partie te zastygły w swoistym klin-
czu, czyniąc z lęku przed zwycięstwem przeciwnika główną rację swojego istnie-
nia; wyborcy głosują zatem w znaczniej mierze nie na partię X, ale przeciwko
partii Y (i vice versa). A skoro w systemie dualnym jedyną poważną alternatywą
jest kont-partia, wybór jest oczywisty. Chcąc – innymi słowy – zagrodzić drogę do
władzy partii X, należy głosować na partię Y. System ten jest dodatkowo wzmac-
niany, utrwalany, petryfikowany przez sposób finansowania partii politycznych. Za
głosami idą pieniądze, a pieniądze na medialnym rynku politycznym odgrywają
rolę znaczącą, jeśli nie decydującą.
Obserwując zwarcie owych dwóch dominujących partii, można dostrzec coraz

częściej pojawiający się typ pyszałka i warchoła działającego w służbie wodza-pa-

8 Politolog ten to Marek Migalski. Jego przypadek jest zresztą charakterystyczny; jako tak
zwany „niezależny ekspert” przyczyniał się do wzmocnienia pozycji patrona i otrzymał od niego
za to „promocję do funkcyj poselskich i skarbowych”, na koniec – jakby to pewnie ujął Ję-
drzej Kitowicz – w pysze swojej próbował pouczać Pana, a przez to zbesztany został i z partyi
wyrzucony.
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trona. Występują oni w mediach i uprawiają „harce słowne”. Zanika poważna
debata publiczna; walkę na argumenty zastępują połajanki, przerzucanie się epi-
tetami oraz mniej lub bardzie błyskotliwymi hasłami. Krótko mówiąc, erystyka
(chęć, aby moje było na wierzchu), wypiera dialektykę (czyli, tak zwaną, „me-
rytoryczną” dyskusję)9. Harcownicy używają ostrych, wyrazistych sformułowań
(wykutych zapewne wcześniej w partyjnej kuźni pijarowskiej); logika owych war-
cholich pojedynków wymaga wzmacniania przekazu, co prowadzi do brutalizacji
języka polityki; przeciwnik jest zawsze czarny, podły, zdradziecki, a jego poglądy,
zamiary i czyny są „porażające” (ostatnio to słówko, wyśmiane, zaczyna zanikać).
Prowadzi to do narastania czegoś, co język angielski oddaje jako hate speech. Języ-
kiem tym harcownicy zarażają opinię publiczną; ludzie zaczynają przez pryzmat
tego języka myśleć o polityce i politykach. Staropolski sens słowa „polityczny”
(będący połączeniem grzeczności, dyplomatyczności i inteligencji) zaczyna być
wypierany przez sens nowy: „polityczny” równa się „brutalny i cyniczny”. Wy-
pieranie dialektyki przez erystykę związane jest też z cynicznym poglądem na sens
polityki; polityka to sztuka zdobycia i utrzymania władzy; władza nie jest środ-
kiem, aby czynić jakieś wyższe dobro, ale celem samym w sobie (a raczej środkiem
do powodzenia osobistego). Skoro nie idzie o nic więcej jak o władzę, to nie ma
o czym dyskutować; wykluczony jest poważny i merytoryczny spór o owo dobro,
które miałoby być środkami politycznymi wprowadzane. Do zdobycia i utrzy-
mania władzy zdecydowanie lepiej nadają się – od nudnych dyskusji o celach
strategicznych i ideałach – erystyczne, medialne harce. A to pole do popisu dla
intelektualnych warchołów.
I tak oto niespodziewanie obudziliśmy się, po ponad dwudziestu latach de-

mokracji – zaczynając od kilkudziesięciu skłóconych partyjek działających w spo-
łeczeństwie względnie jednolitym – w systemie (prawie) dwupartyjnym, w tle któ-
rego występuje podzielone, nieufne, skonfliktowane społeczeństwo.

9 Oto przykłady takich sformułowań zebranych z ostatnich dwóch tygodni („zacieram” tutaj
„przynależność partyjną”, wszystkie jednak pochodzą od harcowników z obydwu dominujących
partii): „To obleśny rechot”, „Głupio brać udział w obchodach z X i Y”, „Sieją polityczny
ferment”, „Nie zdołali nawet podnieść rękawicy”, „Być zaatakowanym przez X i Y to cymesik”,
„Oni to maminsynki. Przyszłość należy do nas”, „Puścili, przy tej okazji, małego bączka”, „X wił
się jak przysłowiowy piskorz”, „Y jednym ruchem obrzucił błotem św. Pamięci Prezydenta i ją
również oblał pomyjami”, „X lubi podkreślać, że się ze mną różni, co czasami bywa wkurzające”,
„Y jest utkany ze strachu, kombinuje jak koń pod górę”, „Rządy X-sów to rządy patałachów”.
Trudno – wsłuchując się w tę poetykę – nie odnieść wrażenia, że wybitni politycy obydwu
partii przypominają dwie „bandy dzieciaków”, przekrzykujące się pod trzepakiem. Trudno też
nie pomyśleć o szwedzkim kanclerzu, Axelu Oxenstierna, który napisał w liście do potomka :
„Synu, gdybyś ty wiedział, jak małą mądrością świat jest rządzony”.
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Wnioski

Pierwszy. Warchoł jest zazwyczaj skłonny do klientelizmu; to druga część
jego natury. Dlatego też budowa koterii (klik, sitw) zawiera w sobie warchoła jako
element budulcowy, jako główny ludzki „zwornik systemu”, to znaczy taki „ele-
ment obrotowy”, który puszy się i warcholi w dół (wobec słabszych, ustawionych
niżej w hierarchii) i w bok (wobec członków innych koterii) i zarazem jest usłużny,
kliencki wobec stojących wyżej w hierarchii. Sądziłem, że owo odkrycie „podwój-
nego oblicza warchoła” – który przypomina w tym trochę przepołowionego Świę-
towita – jest moim unikalnym wkładem w antropologię polityki. Zapoznając się
jednak z literaturą dotyczącą warchołów, warcholstwa i warcholenia natknąłem się
na tekst profesora Kazimierza Dąbrowskiego, w którym jest owa podwójność cha-
rakterologiczna (warcholo-kliencka) dobitnie i klarownie opisana. Pozwolę sobie
zacytować fragmenty (przyznając profesorowi palmę pierwszeństwa):

(...)
13. Warchoł nigdy nie ma dążeń uporządkowanych, zhierarchizowanych. Kieruje się
zawsze tam, gdzie widzi swój interes i interes kliki.
14. Dla warchoła nie istnieje stałość dążeń rozwojowych. Z a t o z aw s z e i s t n i e j e
k l i k a, to znaczy grupa ludzi, mogąca chwilowo z nim współdziałać poza hierarchią
wartości, poza hierarchią celów, poza dobrem publicznym.
15. Działanie warchoła wydaje się czasem jak produkcja iskier, ale po dłuższej
obserwacji okazuje się, że jest to tylko dym bez ognia i to nie tylko bez ognia, ale
i bez iskier. Dym natomiast jest tutaj zjawiskiem trwałym. (...)
26. Warchoł jest najgorszą przeszkodą w autentycznej pracy społecznej. Zawsze
będzie stawiał swoje interesy wyżej od dobra innego człowieka i od dobra grupy
społecznej. Zawsze będzie szukał towarzystwa i poparcia tych, którzy aktualnie się
liczą i dysponują siłą. Samą swoją postawą, podobnie jak i zabiegami, działa de-
moralizująco i destrukcyjnie.
27. Szukanie łatwizn i okazji przypodobania się możnym. Utrącanie i niszczenie
słabych. Poniżanie i wyśmiewanie słabszych. Zabiegi o znalezienie się jak najbliżej
z tymi, którzy są silni i ważni. Strzeż się takich ludzi i takich sytuacji. Są one ważną
przeszkodą w rozwoju zdrowia psychicznego i moralności społecznej10.

Wniosek drugi. Profesor Dąbrowski pisze, że warchoły robią dym; ja bym do-
dał, że sieją wiatr i zbierają burzę, że konfliktują społeczeństwo, dzielą je i wzmac-
niają przez to władzę i wpływy (divide et impera). Nie idzie tutaj o sielankę
społeczeństwa jednolitego, czy o „wolę powszechną” wedle Rousseau; sądzę jed-
nak, że obok „partii interesu” – realizujących świadomie i otwarcie interesy po-

10 K. Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa 1979, s. 266–268.
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szczególnych części społeczeństwa („Partia Emerytów”, „Partia Kobiet”, „Par-
tia Ślązaków”, „Partia Robotników”) – powinny istnieć partie ogólnospołeczne
(ogólnonarodowe) próbujące – poprzez pryzmat różnych koncepcji gospodarczych,
ustrojowych i ideowych (etycznych) – harmonizować owe różne interesy; wzmac-
niać więzi społeczne, być rzecznikami jedności w tej wielości. Próbujące zatem
jak najdalej odejść od Polski skłóconej, zawistnej, „donosicielskiej”, nieufnej, po-
dejrzliwej, rzec można, Hobbesowskiej. Słowem świętym w takim podejściu jest
słowo „kompromis” i związane z nim poszukiwanie konsensusu, gotowość do wza-
jemnych ustępstw. Przeciwieństwem zaś jest sarmackie i warcholskie nastawienie
pieniackie: „Po moim trupie!”. Warto odnotować, że nasi przodkowie z epoki
przed-sarmackiej słynęli nie tyle z bitności, ile właśnie z umiejętności negocjacyj-
nych, z umiejętności zawierania kompromisów. „Polacy – pisze Jerzy Stempowski
– mieli się mylnie za wojowników, posiadając natomiast rzadki i nie doceniony
geniusz mediatorów”11.
Wniosek trzeci. Zamrożony (zaklinowany, zamurowany, spetryfikowany) sys-

tem dwupartyjny nie sprzyja demokracji. I nie idzie tutaj o prostą matematyczną
zależność, że musi być więcej niż dwie partie, aby demokracja sprawnie funkcjo-
nowała. Są kraje, gdzie owa dwójka dobrze się sprawdza (Wielka Brytania, USA).
Należy jednak wziąć pod uwagę specyfikę lokalną; zaryzykować można uogólnie-
nie, że system dwupartyjny nie sprzyja demokracji, kiedy mamy do czynienia
z dwiema partiami „wodzowskimi” (gdzie nie ma dyskusji wewnętrznych) oraz ze
słabo rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim. W takim przypadku w sferze
społecznej nie ma miejsca, nie ma forum (agory), na której mogłaby się odby-
wać poważna debata polityczna (wymiana myśli o politycznej taktyce, strategii,
ideologii i etyce). Nie ma takiego miejsca, powtórzmy, ani wewnątrz tych partii,
ani między nimi (bo tutaj dominuje erystyczny pijar), ani poza nimi, ze względu
na płytką warstwę społeczeństwa obywatelskiego (ludzie nie interesują się sferą
publiczną; zajmują się głównie – dodajmy jeszcze jedną karykaturę – „wiąza-
niem końca z końcem” oraz serialami i teleturniejami w TV). W takiej sytuacji
myślenie polityczne zamiera (czy też nie może się rozwinąć)12. Przeważa perspek-
tywa krótkoterminowa i szczegółowa; kto lepiej rozegra dane medialnie wydarze-
nie (jakąś katastrofę, aferę, skandal, itp.). Sztaby fachowców skoncentrowane na
takich potyczkach analizują z wielką czujnością drgnięcia słupków sondażowych.
Jest to, rzec można, zrozumiałe i logiczne; powstaje wzajemnie dopełniający się
system. W systemie kliencko-wodzowskim dominuje – powtórzmy – pojmowanie

11 J. Stempowski, Klimat życia, klimat literatury, Warszawa 1988, s. 201.
12 Zamierają również zasadnicze poszukiwania filozoficzne, ideowe, światopoglądowe. Pozostaje
tradycja, religia oraz konsumeryzm rozlewający się szeroko poprzez kulturę masową. W takim
polis nie ma agory, jest tylko świątynia i hipermarket.
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polityki jako sztuki zdobycia i utrzymania władzy, a nie jako środka, aby zrobić
coś dobrego. Patron zatem czuje się odpowiedzialny wobec klientów, jest bowiem
z nimi związany w sposób „symbiotyczny” (on ich popiera, ale i oni jego, a ta
symbioza oparta jest na posiadaniu władzy bądź na dążeniu do władzy), nie czuje
się natomiast odpowiedzialny wobec społeczeństwa, które jawi się jako „masa do
zmanipulowania”. To zaś wzmacnia ową „doraźną łataninę”, brak wizji daleko-
siężnych, brak koniecznych (i zwykle bolesnych) reform; krótko mówiąc, na scenie
politycznej występują partyjni wodzowie, „gracze”, ale nie ma na niej mężów
stanu. Polakom – twierdził Jerzy Giedroyc – można powiedzieć bolesną prawdę,
ale patron nie chce ryzykować.

Summary

This paper is an attempt to analyze the evolution of the Polish political
scene and the Polish political class with reference to certain features of the
Polish “national character” and the historical heritage connected with the
oligarchic political system of the end-tage Nobles’ Commonwealth. I argue that
in a society composed of people who display propensity for factiousness and
clientelism, the political scene evolves in a three-stage cycle: fragmentation,
consolidation, and fixing on the level of a dual system (two centralized “leader
parties”), which hampers the development of a civil society and makes it
difficult to hold any serious political debate.
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RECENZJE

Niemieckie Oświecenie i Moses Mendelssohn.
Spory filozoficzne i religijne

Ukazał się wybór pism jednego z najciekawszych myślicieli niemieckich dru-
giej połowy XVIII wieku – Mosesa Mendelssohna, w wyborze i tłumaczeniu
Radosława Kulinika i Tomasza Małyszka. To prawda, że filozofia niemieckiego
Aufklärung kojarzona jest głównie z postacią Kanta i (nieco rzadziej) Christiana
Wolffa, ale to prawda mocno niepełna. Niemiecka filozofia osiemnastego stule-
cia, choć nie jest tak spektakularnie znana jak francuska i brytyjska, zasługuje
na wnikliwą uwagę także dlatego, że okres jej tworzenia był czasem prawdzi-
wej nobilitacji filozofii, czasem jej rozpowszechniania w systemie edukacji, jej in-
spiracji do ważnych sporów intelektualnych, które angażowały najwybitniejsze
umysły epoki i użyźniały całą ówczesną kulturę; to wszystko budzić może i dzi-
siaj (a może przede wszystkim dzisiaj) wyłącznie uznanie i respekt. Z wielkim
trudem współczesnemu Europejczykowi udać by się mogło bowiem wyobrażenie
kultury, której wiodące periodyki przynoszą kolejne odsłony polemik na temat
struktury świata, smaku estetycznego, sztuki czy metod poznania, a nie (tak jak
dzisiaj w naszej zbanalizowanej popkulturze) wieści na tematy błahe, nieważne
i groteskowe.
Trudno precyzyjnie wyważać zasługi historyczne wielkich postaci kultury, ale

wydaje się, że niemieckie Oświecenie było w decydującym stopniu konsekwencją
wpływówWolffa; jego filozofia aż do czasu opublikowania przez Kanta Krytyk była
punktem odniesienia dla wszystkich prawie ówczesnych filozofów, zarówno entu-
zjastów, jak krytyków. A krytyków Wolff miał wpływowych, czego doświadczył
osobiście i dotkliwie. Zresztą to biograficzne wydarzenie z kariery Wolffa można
widzieć jako element walki, jaka wybuchła także w Niemczech między zwolen-
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nikami utrzymania tradycyjnego status quo religijnego a deistami i wszelkiego
rodzaju reformatorami oświeceniowymi. Otóż Wolff pod wpływem nacisku teolo-
gów luterańskich, oczerniających filozofa w oczach Fryderyka Wilhelma I, stracił
w 1723 roku stanowisko profesora uniwersytetu w Halle. Odzyskał je, gdy klepsy-
dra kulturowa zmieniła swoje położenie (za sprawą Fryderyka Wielkiego, filozofu-
jącego monarchy); stało się to w roku 1740. Można przyjąć, że od tego (symbolicz-
nego) momentu niemiecka myśl filozoficzna wchodzi do przestrzeni charakteryzu-
jącej się typowymi dla epoki oświeceniowej ideami. Rozum zajmuje główny fotel
na piedestale wcześniej wzniesionym w Anglii i Francji. Rozum staje się głównym
arbitrem kwestii zawiłych i skomplikowanych – dotyczy to również spraw wiary,
co było jednym z przekonań Christiana Wolffa.
Jednakże niemieckie Oświecenie za sprawą wpływu dziedzictwa Leibniza róż-

niło się od filozofii brytyjskiej czy francuskiej tamtej epoki. Akcenty były tu roz-
łożone nieco inaczej. Wystarczy wspomnieć, że deizm nie przybrał tu takich form
jak nad Sekwaną, a wcześniej na Wyspach Brytyjskich: niemieccy myśliciele nie
byli tak krytycznie nastawieni do tradycyjnej wiary odwołującej się do objawie-
nia jak ich antenaci zagraniczni; i nie byli tak antyklerykalni jak Toland, Tindal,
Collins czy Wolter i Diderot. Ta konstatacja dotyczy także Mendelssohna.
Gdzie należy szukać miejsca Mosesa Mendelssohna na filozoficznej mapie

niemieckiego Oświecenia? Jest rzeczą powszechnie znaną, że był on propagato-
rem i inicjatorem haskali – oświeceniowego ruchu integracji Żydów europejskich
z kulturami, w których przyszło im żyć; postulował, aby bez wyzbywania się
tożsamości narodowej Żydzi asymilowali się ze swoim kulturowo-społecznym oto-
czeniem. Ale nie to stanowisko przyczyniło się do rozgłosu Mendelssohna najbar-
dziej. Za swego życia był postrzegany rozmaicie, a często w sposób wzajemnie
się wykluczający: Johann Hamann zarzucał mu, że przeciwstawia judaizm (jako
zgodny z rozumem) chrześcijaństwu, zatem w ten sposób deprecjonuje chrześcijan,
z kolei Christoph Oetinger uważał go za prawie chrześcijanina. Miał też Mendels-
sohn zaciekłych wrogów, szczególnie w kręgach ortodoksji religijnej. Zaatakował
go Johann Caspar Lavater za sprzyjanie koncepcji palingenezy, przypomnianej
(z autorską argumentacją) przez Charlesa Bonneta. Lavater zaapelował do Men-
delssohna o odcięcie się od „błędnej” tezy Bonneta. Mendelssohn odpowiedział
w swoim stylu – ideą tolerancji i deklaracją pozostania przy judaizmie. Był to
jeden z głośniejszych ówczesnych sporów, czasami określany jako „sprawa Lava-
tera” (Lavater Affäre).
Drugi wielki spór, który w bilansie historycznym przyniósł mu jeszcze więk-

szy rozgłos, choć w realnym życiu związany był z nieprzyjemnościami wynika-
jącymi z nieprzejednanej postawy atakujących, to tak zwany Pantheismusstreit,
spór o panteizm. Publicznie rozgorzał w 1785 roku wraz z opublikowaniem przez
Friedricha Heinricha Jacobiego Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den
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Herrn Moses Mendelssohn (O doktrynie Spinozy w listach do Mosesa Mendels-
sohna). Już wcześniej Jacobi, filozof broniący tradycyjnej wiary objawionej, ata-
kował Gottholda Ephraima Lessinga w ogłaszanych drukiem tekstach, jak i pry-
watnej korespondencji. Bo też przedmiotem sporu był stosunek Lessinga do pan-
teizmu, a ściślej mówiąc do filozofii Spinozy. Otóż w prywatnej rozmowie Lessing
miał rzekomo powiedzieć Jacobiemu, że jest spinozystą (wiadomo to tylko z relacji
Jacobiego). Jacobi uznał to wyznanie za kamień obrazy, albowiem dla tego trady-
cjonalisty, jakim był Jacobi, Spinoza to panteizm, a panteizm to tyle co odmiana
ateizmu. Lessing nie mógł się już bronić przed zarzutem ateizmu i antychrześci-
jańskiej orientacji, bo spór ujrzał światło dzienne już po jego śmierci w 1781 roku.
Ciężar obrony Lessinga przyjął na siebie Mendelssohn, który przyjaźnił się z Les-
singiem przez wiele lat i który panteistą nie był.
Nie był także ateistą Lessing – wbrew oskarżeniom Jacobiego. Trudno go

nawet uznać za deistę. Owszem, kontynuował w pewnym stopniu filozofię Samu-
ela Reimarusa, oświeceniowego deisty niemieckiego (wydał pośmiertnie fragmenty
jego prac), ale nie ma w jego refleksji motywów typowych dla myśli deistycznej.
Lessing sądził, że wiara jest konsekwencją przeżycia wewnętrznego, i nie potrze-
buje uprawomocnienia, jakie dać może racjonalna analiza. Faktem jest, że w Biblii
nie upatrywał niepodważalnego źródła boskich komunikatów i w tym sensie inspi-
rował późniejsze, dziewiętnastowieczne krytyczne podejście do Pisma Świętego;
jednak jego ocena religii (także chrześcijańskiej) opierała się na tym, że wiara
może się odzwierciedlać w postępowaniu jednostek i społeczeństw; w tym wzglę-
dzie twierdził, że skutki religijności są dla moralności społecznej pozytywne. Ni-
niejszym był mniej krytyczny wobec tradycyjnego chrześcijaństwa niż filozofowie
deistyczni.
Publikację Jacobiego Mendelssohn odpierał w jednym ze swoich głównych

dzieł – Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes (Godziny po-
ranne albo rozważania o istnieniu Boga), opublikowanym w 1785 roku. Jak pi-
szą w jednym z komentarzy autorzy wyboru i tłumaczenia pism Mendelssohna,
publikacja Jacobiego Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Mo-
ses Mendelssohn bardzo go oburzyła: „Po licznych przygotowaniach w 1785 roku
zdecydował się ujawnić część prawdy o spotkaniach z Lessingiem i wspólnych
dyskusjach o filozofii Spinozy. Wydał wówczas swoje Morgenstunden, a niedługo
po tym, dzięki staraniom Engela, ukazała się pośmiertnie słynna mowa Mendels-
sohna An die Freunde Lessings. Początkowo Mendelssohn chciał zaprezentować
całą dysputę filozoficzną Jacobiego z Lessingiem oraz podać własne w tej spra-
wie argumenty. Ostatecznie uczynił to jednak tylko w An die Freunde Lessings.
Mowa publiczna Mendelssohna Do przyjaciół Lessinga nie ukazała się za jego ży-
cia. Jak wynika z relacji jego prywatnego lekarza Marcusa Herza, Mendelssohn
zmarł w bólach i cierpieniu 4 stycznia 1786 roku. Ostatecznej redakcji An die
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Freunde Lessings, a także napisania do niej ‘Przedmowy’, podjął się przyjaciel
Mendelssohna Johann Jacob Engel (...). Jej publikacja spotęgowała wywołany
przez Jacobiego spór. Powodem tego były oskarżenia Engela, skierowane w stronę
Jacobiego o to, iż ten spowodował bezpośrednio zgon Lessinga i Mendelssohna”.
Mendelssohn był myślicielem eklektycznym, jak wielu ówczesnych intelektu-

alistów niemieckich; łączył w swoich rozważaniach metafizycznych, epistemolo-
gicznych czy estetycznych filozofię Leibniza i Wolffa z koncepcjami Locke’a, Sha-
ftesbury’ego, Hume’a, A. G. Baumgartena. Czasami jego nazwisko wymienia się
w kontekście niemieckiego deizmu, ale ta opinia wydaje się jeszcze mniej trafna
niż w przypadku Lessinga. Niewątpliwie był przekonany o wielkiej sile rozumu,
i w tym sensie uprawiał to, co się nazywa teologią naturalną; ale jego teologia nie
była wymierzona w tradycjonalistycznie rozumiane objawienie. Pisał, że między
filozofią a religią nie ma sprzeczności, a w szczególności nie ma jej między rozu-
mem a przekonaniami judaizmu i chrześcijaństwa; próbował raczej ukazywać ich
zbieżność. Jako przeciwnik oświeceniowej filozofii francuskiej (uważał, że szkodzi
ona religii i moralności) często jest umieszczany w konserwatywnym nurcie filozofii
wolffiańskiej. Był też wyrafinowanym eseistą: sławę przyniosły mu teksty pisane
do periodyków literackich (redagowanych przez Friedricha Nicolaia), tak jak i póź-
niejsze prace filozoficzne. Cenił go bardzo Immanuel Kant, z którym Mendelssohn
korespondował przez prawie dwadzieścia lat; za objaw uznania należy uznać to,
że królewiecki filozof poświęcił temu żydowsko-niemieckiemu myślicielowi frag-
ment Krytyki czystego rozumu (Obalenie mendelssohnowskiego dowodu trwałości
duszy, B413–B426). W latach 1762–1763 konkurs ogłoszony przez Akademię Ber-
lińską uczynił z Kanta i Mendelssohna konkurentów walczących o najwyższe laury
przyznawane przez królewską komisję konkursową. Wygrał z nieznaczną przewagą
głosów Mendelssohn, który zgłosił Traktat o oczywistości w naukach metafizycz-
nych (Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften); Kant mu-
siał zadowolić się wyróżnieniem.
Moses Mendelssohn jest na ogół lokalizowany w obrębie tak zwanej filozofii

popularnej (Popularphilosophie), która była jednym z głównych nurtów filozo-
fii niemieckiej drugiej połowy XVIII wieku. Filozofowie popularni łączyli reflek-
sje Leibniza i Wolffa z (przede wszystkim) filozofią brytyjską. Charakteryzowała
ich eklektyczność i antysystemowość; zarazem, nie porzucając aspiracji nauko-
wych, starali się formułować swoje tezy i argumenty w sposób zrozumiały dla
jak największego audytorium kulturalnego. Oprócz Mendelssohna zaliczą się do
tego nurtu następujących myślicieli: Jean Baptiste Merian, Friedrich Nicolai, Ni-
colaus Tetens, Johann A. Eberhard, Christian Grave, Gotthold E. Lessing, Johann
J. Engel, Friedrich J. Riedel. Drugi nurt kształtował się w ramach filozofii racjona-
listycznej, tworzony przez przedstawicieli szkoła Wolffa; jej głównymi postaciami
byli: Adolf F. Hoffman, Alexander G. Baumgarten, Friedrich Baumeister, a po-
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średnio również Johann H. Lambert. Trzecią grupę stanowili filozofowie wiary
i uczucia: wspomniany już F. H. Jacobi, a także Johann G. Herder oraz Johann
G. Hamann.
Na książkę składa się osiem fragmentów z najważniejszych publikacji Men-

delssohna. Są to: O oczywistości w naukach metafizycznych, O niecielesności du-
szy (te rozważania poddał analizie Kant w Krytyce czystego rozumu), Jerozolima
albo o władzy religijnej i judaizmie, O doskonałych obowiązkach, W kwestii: co
znaczy oświecać, Godziny poranne albo rozważania o istnieniu Boga, Do przyja-
ciół Lessinga oraz recenzja rozprawy Johanna Heinricha Lamberta Nowy Orga-
non. Każde tłumaczenie jest uzupełnione komentarzem autorów wyboru, w któ-
rym zarysowane jest tło historyczno-intelektualne i objaśniane aluzje historyczne
w tekstach Mendelssohna, bez czego niektóre fragmenty byłyby niejasne. Więk-
szość fragmentów ukazuje się w polskim przekładzie po raz pierwszy (trzy były
wcześniej publikowane). Na uwagę zasługuje także to, iż do publikacji jej auto-
rzy dołączyli cenną wskazówkę bibliograficzną. Otóż w końcowej części Wyboru
pism filozoficznych Mendelssohna znajdujemy zestawienie najważniejszych prac
tego filozofa oraz edycji jego dzieł; nadto autorzy podają namiary bibliograficzne
prac o Mendelssohnie (książek, komentarzy, artykułów) i to zarówno w językach
obcych (głównie niemieckim) jak i polskim. Dzięki publikacji pism Mendelssohna
zyskujemy nowy w polskiej literaturze filozoficznej kompas do orientacji w reflek-
sji filozofa zasługującego bez wątpienia na pamięć, jak i w bogatej literaturze na
temat jego twórczości. To niezaprzeczalnie dobry początek.

Moses Mendelssohn, Wybór pism filozoficznych, przełożyli, wstępem
i wprowadzeniami oraz komentarzami opatrzyli Radosław Kuliniak
i Tomasz Małyszek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013,
ss. 255.

Sławomir Raube
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