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Tahir Uluç, PhD Associate Professor

Redakcja:
dr hab. Sławomir Raube (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Krasucka, dr Agata Rozumko (sekretarze)
dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB (redaktor językowy)
dr Kirk Palmer (redaktor językowy, native speaker)

Korekta:
Zespół

Projekt okładki i strony tytułowej:
Tomasz Czarnawski

Redakcja techniczna i skład:
Stanisław Żukowski

ADRES REDAKCJI:
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
e-mail: smraube@wp.pl
http://filologia.uwb.edu.pl/idea/idea.htm

ISSN 0860–4487

c© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15–097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, tel. 857457120
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl, e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl

Druk i oprawa: Hot Art, Białystok



SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
DAWID BIEDRZYŃSKI: Pojęcie harmonii w filozofii Empedoklesa . . . . . . . 5
MICHAŁ KAMIŃSKI: Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znacze-

nie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji
i samobójstwa wspomaganego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

PAWEŁ ŁUGIEWICZ: Zarys filozoficznej doktryny Henry’ego More’a . . . . 39
MARTA SZYMAŃSKA-LEWOSZEWSKA: Miejsce teorii widzenia w filo-

zofii George’a Berkeleya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
JACEK SURZYN: Immanuel Kant i ontologiczny dowód na istnienie Boga 77
MARKUS LIPOWICZ: Idea sprawiedliwości w myśli Karola Marksa . . . . . . 97
TOMASZ KNAPIK: Geneza kryzysu cywilizacji w myśli wybranych przed-

stawicieli polskiej filozofii okresu międzywojennego . . . . . . . . . . . . . 119
SŁAWOMIR RAUBE: Kultura jako ekwilibium. Krytyczna filozofia Ernsta

Cassirera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
TOMASZ SIKORA: Koncepcja mitów politycznych w filozofii Ernsta Cas-

sirera i jej aktualność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
LESZEK KOPCIUCH: Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu

etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
BOGUMIŁ STRĄCZEK: Kim jest człowiek? Girard i Patočka o podnosze-
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

DAWID BIEDRZYŃSKI
(Katowice)

POJĘCIE HARMONII W FILOZOFII EMPEDOKLESA

Empedokles jest myślicielem kontynuującym zrewolucjonizowaną już przez
Parmenidesa z Elei filozofię grecką. Kontynuacja ta jest jednak z jednej strony
usankcjonowana „znakami prawdy” przedstawionymi przez Parmenidesa, a z dru-
giej strony stanowi rozwinięcie myśli milezyjskich filozofów przyrody. Empedokles
odpowiada na pytania o podstawę świata, jego źródło, sposób powstania, ale i jego
kształt – strukturę.
Archai Empedoklesa w odróżnieniu od archai filozofów z Miletu zostają wy-

raźnie podzielone na dwie grupy, na zasady czynne i bierne. Przy czym każda
z zasad brana oddzielnie może zostać opisana tak, jak to eon opisał Parmenides,
a zatem i poznanie prawdziwe będzie u Empedoklesa wiązało się z poznaniem
poszczególnych archai. Ale poznanie struktury świata-kosmosu to dodatkowo roz-
poznanie zharmonizowanego współistnienia elementów biernych w „okresie przej-
ściowym” między całkowitym zjednoczeniem, a całkowitym rozproszeniem. Do
grupy zasad biernych zalicza on ogień, powietrze, ziemię oraz wodę. Te elementy
określa mianem korzeni wszechrzeczywistości, jak przedstawia to fragment B6:
„Posłuchaj najpierw o czterech korzeniach wszystkich rzeczy: Zeus błyszczący,
Hera życiodajna, a także Ajdoneus i Nestis, która łzami zasila źródła śmiertel-
nych”1 – Zeus to ogień, Hera symbolizuje powietrze, Hades ziemię, a Nestis wodę.
Cztery żywioły stanowią archai Empedoklesa. Mamy do czynienia zatem ze zwie-
lokrotnieniem tego, co stanowi podstawę rzeczywistości – zwielokrotnieniu w sto-
sunku do jednej zasady przyjmowanej przez poszczególnych filozofów milezyjskich

1 Diels, B6.
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– obojętne, czy zasadą była woda, apeiron albo powietrze – była to jedna za-
sada. Jedyność zasady z immanentnym jej ruchem była gwarantem ładu ta panta
z zasady generowanego. Dlatego właśnie mogli filozofowie (a na pewno Anaksy-
menes2) określać świat mianem kosmosu. Zwielokrotnienie zasad (bez względu
na ich liczbę) i pozbawienie ich sił światotwórczych z konieczności likwidowało
możliwość powstania świata w jakiejkolwiek postaci, a więc i likwidowało koniecz-
ność istnienia harmonii (zarówno o statusie ontycznym jak i relacyjnym). Ogląd
zmysłowy wykluczał jednak taką możliwość – kosmos jest. Zachowanie zatem dla
zasad ich statusu bytów z wszystkimi cechami prawdy-bytu determinowało wpro-
wadzenie zasad czynnych. Empedokles wprowadza dwie zasady czynne – są to
Miłość oraz Nienawiść. We fragmencie B 17 przeczytamy, że „...raz wszystko się
jednoczy dzięki miłości, to znowu z powrotem oddziela się każdy element uno-
szony wrogą nienawiścią”3. Empedokles zatem nie tylko dzieli zasady na czynne
i bierne, ale pozbawia je immanentnego im ruchu. Sankcjonuje natomiast dwie
zasady jako te, ze względu na które naprzemiennie w zależności od dominacji jed-
nej z nich, istnieje ruch. Zaskakującym jest sama mnogość zasad czynnych. Jak
wiadomo zasady wcześniejszych filozofów oprócz generowania świata stanowiły
dla niego jednocześnie miarę i proporcję, a zatem powstawanie i ginięcie świata
oraz jego struktura były harmonijne – wyznaczone przez samą arche.
O rozróżnieniu pomiędzy arche a zasadą porządkującą możemy mówić

w przypadku Heraklita, gdzie do czynienia mamy z zasadą-ogniem oraz logosem.
Ogień i logos są w wizji świata Heraklita ściśle powiązane, ale jak zwraca uwagę
Janina Gajda „Jest rzeczą oczywistą, iż jedności tej nie można pojmować jako
jedności organicznej, nierozdzielnej”4.
Dla Empedoklesa poszczególne zasady nie są światotwórcze. Światotwórcze

są archai czynne występujące jako wzajemnie sobie przeciwne, a zatem w relacji,
ale posiadające definicyjnie tę samą istotę – powodujące ruch, który nie jest im
immanentny. Z relacji przeciwieństwa wynika, iż jest to ruch o przeciwnych wek-
torach, przy czym zaznaczyć trzeba, iż brak oddziaływania pomiędzy zasadami
czynnymi, a jedynie ich działanie na zasady bierne jest kolejnym dowodem na ich
dogłębnie inny od zasad biernych status ontyczny.
Żadna z zasad czynnych, potraktowana samoistnie, czyli przy wykluczeniu

działania zasady przeciwnej, nie posiada możliwości kreacyjnych świata – ko-
smosu. Sama Nienawiść jest źródłem ruchu archai biernych, ale ruchu rozpra-
szającego. Konsekwencja takiego ruchu i takiego działania Nienawiści jest har-
monia czwórwielości archai zpartykularyzowanych w poszczególne archai – jedna.

2 Zob. Diels, B2.
3 Diels, B17.
4 Janina Gajda, Filozofia przedplatońska, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 89.
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Filozof z Akragantu pisze, iż „... oddziela się każdy element unoszony wrogą siłą
nienawiści”5. Wydaje się, że mówienie o harmonii w takim wypadku jest upraw-
nione ze względu na uporządkowanie zasad biernych.
Sama zasada – Miłość – konstytuuje natomiast ruch jednoczący. Poszcze-

gólne zasady bierne w coraz większym stopniu jednoczą się, aby ostatecznie stwo-
rzyć całość, w której niemożliwe jest rozróżnienie poszczególnych archai biernych.
Wynikiem jednoczenia jest Sfairos (ΣφαØροc). Bardzo istotny jest fragment B 27:
„Tam nie rozróżnia się zwinnych członków słońca ani żywotności gęsto porośniętej
ziemi, jak również morza; tak dalece okrągły Sfairos tkwi mocno w grubej powłoce
Harmonii, radosny w otaczającej go samotności”6. W przytoczonym fragmencie
pojawia się bardzo ważne pojęcie Harmonii (<Αρµονίηc). Przy analizie tekstu po-
ematu O naturze można na to pojęcie natknąć się kilkakrotnie w kontekstowo
zróżnicowanych fragmentach, co może wskazywać na zróżnicowanie znaczeniowe
i używanie przez filozofa pojęcia harmonii w sposób niejednoznaczny.
Poniżej przedstawiam schemat ontyczny zbudowany w oparciu o fragmenty

dzieła Empedoklesa.

ΖεÌc �ργ�c VΗρη τε φερέσβιοc

(ogień) (powietrze)
pierwszy obszar pośredni

obszar zjednoczenia obszar rozproszenia

CzwórwielośćSfairos
ΣφαØροc
Harmonia

drugi obszar pośredni

obszar harmonii Świata – kosmosu
>Αιδωνεύc Ν¨στίc

(ziemia) (woda)

5 Diels, B 17.
6 Tamże, B 27.
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Miłość i Nienawiść mieszczą się w schemacie przeciwieństw jako zharmonizo-
wane. Dlatego istnieje możliwość odniesienia do tego, co otacza i otaczanego, co
wyraźnie sugeruje fragment B 17: „...ogień, woda, ziemia i niezmierzony obszar
powietrza, a także zgubna nienawiść z dala od nich, równa we wszystkich kierun-
kach, oraz miłość między nimi jednakowo długa i szeroka”. Schemat uwyraźnia
funkcje zasad czynnych:
1. Nienawiść – to, co ogarniające i partykularyzujące.
2. Miłość – to, co centralizujące i łączące.

Harmonia

1. Harmonia w Miłości (zjednoczenie o charakterze ontycznym i zjednoczenie
elementów „dla siebie”)

Przywołajmy jeszcze raz znamienny fragment B 27: „Tam nie rozróżnia się
zwinnych członków słońca ani żywotności gęsto porośniętej ziemi, jak również mo-
rza; tak dalece okrągły Sfairos tkwi mocno w grubej powłoce Harmonii, radosny
w otaczającej go samotności”7. Pierwotne znaczenie słowa harmonia odwoływało
się do łączenia, dopasowania rzeczy. Później związane było z muzyką, strojeniem
instrumentu i dostrojeniem, współbrzmieniem (symfonia) odpowiednich tonów.
Kluczowa, jak wskazaliśmy to wcześniej, była harmonia dla Pitagorejczyków (har-
monia, isonomia, kosmos). Przywołany fragment Empedoklesa ujawnia pewne na-
wiązania do poematu O naturze Parmenidesa, gdzie we fragmencie B 8 znajdują
się takie sformułowania dotyczące bytu (to eon):

„nieporuszony jest w granicach swych wielkich okowów”

„...przemożna bowiem Ananke
w pętach swych granic go trzyma, co zewsząd go okalają”

„..Nic przecież nie jest ani nie będzie
innego oprócz bytu, ponieważ go Moira tak zespoliła,
by cały trwał i nieruchomo...”8

Zwróćmy uwagę na to, iż Harmonia we fragmencie B 27 pełni rolę gra-
nicy dla Sfairosa, jest tym, co go otacza, jest „grubą powłoką”, a więc i jest

7 Tamże.
8 Więcej na temat związku Sfairosa i to eon u Parmenidesa poniżej.
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z nim, jako granica, bezpośrednio związana. Powłoka stanowi granicę, w któ-
rej utrzymywany jest Sfairos – a zatem Harmonia wyznacza granicę dla bytu
utrzymując go w swoich okowach. Przekroczenie tej granicy zaburza, dysharmo-
nizuje całkowite, absolutne zjednoczenie elementów stanowiących materię wszech-
-całości. Zjednoczenie w Sfairosie jest usankcjonowane Harmonią rozumianą nie
jako relacja-równowaga pomiędzy poszczególnymi biernymi elementami, ale jako
ontyczny warunek jedność elementów jakościowo przekraczający same elementy
– można ją nazwać granicą jakościową. Owa jedność to właśnie Sfairos. W ta-
kim wypadku Harmonia jest niczym innym jak właśnie zasadą-Miłością. Za po-
twierdzenie tego stwierdzenia można uznać fragment B 122 poematu Oczyszcze-
nia, gdzie znajdujemy poddane personalizacji takie przeciwieństwa jak Piekność
i Brzydota, Pośpiech i Opieszałość, Prawda i Niepewność, a pośród nich „łak-
nącej krwi Niezgodzie” przeciwstawiona jest „Harmonia o poważnym spojrze-
niu”. Samo współ-istnienie elementów nie gwarantuje zaistnienia Sfairosa. Sfairos
jako byt-jedność wszystkich elementów oraz jako byt-jedno może zaistnieć jako
odmienny jakościowo tylko w granicy wyznaczonej przez zasadę-Miłość, która
nadto jest w przypadku bycia granicą absolutnego jedna-zharmonizowania na-
zwana właśnie Harmonią9.

2. Harmonia w Nienawiści (zjednoczenie elementów „w sobie”)

Kwestia ta jest o tyle problematyczna, że Empedokles nigdzie expressis ver-
bis nie wyraża poglądu, jakoby w momencie zwycięstwa Nienawiści spełniała się,
realizowała jakaś harmonia. W świetle jednak zachowanych fragmentów pisma
filozofa staje się jasne, że takowa harmonia ma miejsce. Nienawiść jest zasadą
nie tylko rozdzielającą, elementem rozpraszającym, ale również elementem ogar-
niającym – ukazującym zatem granicę zewnętrzną, w obrębie której możliwe jest
rodzenie się i umieranie (jako mieszanie – µίξιc oraz wymiana – διάllαξίc). Czy-
tamy we fragmencie B 17, że „...raz jedno wyrosło z wielości jako jedyne, to znowu
się podzieliło, ażeby z jedności powstała wielość: ogień, woda, ziemia i niezmie-
rzony obszar powietrza, a także zgubna Nienawiść z dala od nich, równa we
wszystkich kierunkach...”10. Można wysnuć wniosek, iż granica jest naturalną
konsekwencją działania zasady-Nienawiści oraz jednoczenia się zasad biernych
w archai-jedna. Maksymalne rozdzielenie elementów biernych stanowi o zakoń-
czeniu ruchu rozpraszającego. Stan takiego rozdzielenia jest utrzymywany dzięki
ciągłemu działaniu Nienawiści na elementy bierne, ale to właśnie zasady bierne

9 Dodatkowe potwierdzenie tej tezy znajdzie się poniżej przy analizie Harmonii w Świecie-
-kosmosie.
10 Diels, B 17.
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wyznaczają granicę rozdzielenia – arche-Kotos może w dalszym ciągu być „z dala
od nich”, tzn. cały czas, nieprzerwanie jest źródłem ruchu decentralizującego, ale
już nie realizowanego z powodu dopełnienia rozdzielenia jedności w czwórwielość
archai-jedn. Okazuje się jednak, iż w momencie „zwycięstwa” Miłości, Nienawiść
również „oddala się” do krańcowych granic zewnętrznych. Jest to wyraźnie przed-
stawione we fragmencie B 35: „...Jednakże wiele rzeczy pozostało nie zmieszanych
obok tych, które się nawzajem wymieszały, a mianowicie te wszystkie, które nie-
nawiść trzymała siłą w zawieszeniu, gdyż jeszcze niezupełnie odsunęła się od nich
do najdalszych granic koła...” oraz B 36: „Podczas gdy wszystko się łączyło,
nienawiść przesunęła się aż do krańcowych granic”11. Można w takim wy-
padku postawić tezę o dwuaspektowości zasady-Nienawiści (ale i zasady-Miłości)
– jako zasadzie ontologicznej – ogarniającej i jako „sile Nienawiści” – przenikającej
zasady bierne.
Jeśli harmonia ma stanowić odpowiedni stosunek części do całość lub też

odpowiednią proporcję jednostek, elementów, to będzie ona występować u Empe-
doklesa jako coś wtórnego, nie będącego warunkiem ustanawiającym ani wyzna-
czającym przemiany materii rzeczywistości. Elementy bierne w momencie roz-
członkowania nie pozostają do siebie w żadnej relacji pozytywnej oprócz re-
lacji rozdzielenia i stąd też nie można mówić o występowaniu harmonii. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, iż poszczególne, wymieszane wcześniej, cząstki12 ele-
mentów biernych jednoczą się w poszczególne archai-jedna. Każde arche-jedno
jest odpowiednikiem (elementem analogicznym) Sfairosa. I w takim właśnie
ujęciu harmonia jest to stosunek cząstek poszczególnych elementów biernych
do całości, jaką tworzą te cząstki w odpowiednich arche-jednach pod wpły-
wem Nienawiści.
A zatem możemy mówić o harmonii (w przypadku zwycięstwa arche-Miłości)

ze względu na Sfairosa usankcjonowaną okowami Miłości-Harmonii (a skoro po-
nadto odbywa się to w odpowiednim [sprawiedliwie wyznaczonym] czasie wyzna-
czonym przez „wielką przysięgę”13, to porównanie „ grubej powłoki Harmonii”
do „więzów Dike” z poematu Parmenidesa wydaje się jak najbardziej upraw-
nione). Natomiast w momencie zwycięstwa zasady-Nienawiści harmonia jest ze
względu na archai-jedna utrzymywana w sile Nienawiści i granicach absolutnego
rozszczepienia elementów biernych.

11 Diels, B 36
12 Należy pamiętać, iż pojęcie „cząstka” używamy w sposób przenośny. „Korzenie wszech-
całości” można traktować w sposób analogiczny do światła – zarówno jako korpuskuły, jak
i fale, co oddaje specyficzny model myślenia presokratyków, w którym brak rozróżnienia na
dualizujące „momenty” materialny i niematerialny.
13 Tamże, B 30.
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3. Harmonia w Świecie-kosmosie (symetryczne zmieszanie cząstek

archai-jedn)

Powstawanie i ginięcie w sensie creatio ex nihilo oraz przejścia bytu w nie-byt
nie pojawiają się w myśli starożytnej Grecji. Również wyraźnie neguje taką moż-
liwość Empedokles zaznaczając, że „nie ma żadnych narodzin czegokolwiek, co
jest śmiertelne, ani nie jest jakimś końcem nieszczęsna śmierć. Jest tylko mie-
szanie się i wymiana tego, co było zmieszane. Narodziny to tylko wyraz nada-
wany temu procesowi przez ludzi”14. Wszystkie przemiany, jakie można zaobser-
wować w świecie i te, które można wykoncypować umysłem na podstawie danych
zmysłowych są według filozofa mieszaniem się, wymianą, a zatem różnicowaniem
ilościowym zasad biernych pod wpływem zasad czynnych. Cały cykl przemiany
ta panta od Sfairosa do czwórwielości można podzielić na kilka etapów. Umownie
można przyjąć, że pierwszym z nich jest etap Sfairosa – całkowitego zjednocze-
nia elementów biernych. Drugi etap to „pierwsza faza pośrednia”. Trzeci etap
to stadium świata – kosmosu, w którym elementy bierne zmieszane są tak, iż
powstaje z nich świat, jaki może być przez nas obserwowany. Kolejny etap do
„druga faza pośrednia”. I wreszcie zwycięstwo nienawiści, czyli etap całkowitego
rozdzielenia elementów biernych od siebie i wyłonienie się czwórwielości. Następ-
nie cykl przemian ta panta biegnie w drugą stronę – od czwórwielości do ponow-
nego zjednoczenia.

Świat – kosmos

I etap przejściowy II etap przejściowy

Sfairos Czwórwielość

IV etap przejściowy III etap przejściowy

Świat – kosmos

Zatem w ciągu całego cyklu przemian dwa razy dochodzi do uformowania
świata-kosmosu. I tylko w tych dwu etapach mamy do czynienia z harmonią

14 Tamże, B 8.
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w pełnym tego słowa znaczeniu, ale i z Miłością rozumianą jako Harmonia. Rów-
noważne oddziaływanie sił zasad czynnych doprowadza w tych wypadkach do
zharmonizowanego wymieszania cząstek zasad biernych i powstania świata ta-
kiego, jaki jawi się w oglądzie zmysłowym. Równosilne oddziaływanie zasad czyn-
nych przenosi się na powstałe byty, które same będąc odpowiednio (harmonijnie)
skonstruowane również harmonijnie działają (funkcjonują). Połączenie w struk-
turalnie prawidłowe byty-jednostki, choć ma miejsce w momencie równoważnego
oddziaływania obu zasad czynnych, to jednak jest uzależnione (w tym specyficz-
nym momencie powstania świata-kosmosu) od zasady-Miłości. Potwierdzeniem tej
tezy są dwa fragmenty – B 17 oraz B 96. We fragmencie B 17 możemy przeczy-
tać, że „Wszak ona (scil. Miłość) jest uznawana za naturalną skłonność członków
ludzkich; to dzięki niej myślą oni o miłości i działają harmonijnie. Nazywają
ją rozkoszą i Afrodytą”15. Działanie harmonijne to prawdopodobnie takie, które
utrzymuje prawidłową strukturę bytu i nie pozwala na jej rozpad – deharmoniza-
cję w obrębie granicy wyznaczonej przez Miłość-harmonię. Otóż każdy pojedynczy
byt w świecie-kosmosie jest strukturą, na którą składają się ingrediencje w postaci
cząstek zasad biernych wymieszane w odpowiednich proporcjach. Jednakże sama
taka struktura jest nietrwałym i przypadkowym (wynikającym z oddziaływania
zasad czynnych) wymieszaniem cząstek podatnych na bądź to rozdzielenie (Niena-
wiść), bądź całkowite zjednoczenie (w Sfairosie). Jednakowoż cząstki ze względu
na siłę Miłości („...miłość między nimi jednakowo długa i szeroka...”) tworzą upo-
rządkowane struktury, jak możemy przeczytać we fragmencie B98 „A ziemia spo-
tkała się w częściach prawie równych z następującymi elementami: z Hefajstosem,
z wodą, i z jasno błyszczącym eterem; zarzuciła kotwicę we wspaniałych portach
Kypris w stosunku bądź nieco większym, bądź nieco mniejszym, i z tego zrodziła
się zarówno krew, jak i inne rodzaje ciała”16, a trwałość owym strukturom za-
pewniają okowy Miłości – „Ale życzliwa ziemia otrzymała w swych obszernych
zagłębieniach dwie spośród ośmiu części błyszczącej Nestis, a cztery Hefajstosa.
I z tego powstały białe kości, połączone razem w sposób cudowny spoidłem
Harmonii”17.
Jak zauważa Adam Krokiewicz „zdaje się, że filozof – poeta rozumiał przez

ów lep (lep Harmonii-Miłości – D.B.) siłę proporcjonalnego związku drobin-skład-
ników w ich stosunku: 1. do siebie nawzajem (realne połączenie różnojakościowych
składników) i 2. do całości ich wspólnego układu. Układy takie, posiadające swo-
iste własności konstrukcyjne, może »lepić« tylko Miłość”18. Miłość jako Harmonia

15 Tamże, B 17.
16 Tamże, B 98.
17 Tamże, B 96.
18 Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Wyd. Aletheia, Warszawa 2000, s. 185.
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jednoczy jedynie różnorodność a nie tożsamość jakościową – innymi słowy sta-
nowi nieprzekraczalną granicę dla harmonijnie zjednoczonych różno-jakościowych
cząstek w danym bycie-jednie (ostateczne i całkowite zjednoczenie to Sfairos).
A zatem każdy pojedynczy byt jest analogonem samego Sfairosa. Wobec tego ist-
nienie Świata jako uporządkowanego jest możliwe przede wszystkim dzięki temu,
iż pojedyncze byty-struktury trwają przez miłość (granicę, Harmonię) i z powodu
miłości (pod jej wpływem). Przenikająca byty siła miłości sprawia, iż działają
one harmonijnie, a zatem rozumnie. W takim wypadku jasny staje się fragment,
w którym Empedokles stwierdza, iż „...wszystkie rzeczy mają świadomość i uczest-
niczą w myśleniu”19, a także „Dzięki woli Tyche wszystko zostało obdarzone rozu-
mem”20 – właśnie dlatego, że dynamika przemian w obrębie granic wyznaczonych
przez Miłość jest kierowana samą zasadą-Miłością, choć pamiętajmy, że przemiany
w obrębie ta panta możliwe są tylko dzięki współoddziaływaniu obu czynnych za-
sad. Można zatem stwierdzić, iż Miłość i Nienawiść stanowią nie tylko źródło
ruchu, ale są również zasadami regulującymi prawidłowe przemiany elementów
biernych – stanowią zatem zasady „miarodajne”, wyznaczające miarę – „tak więc
w miarę, jak jedno zwykło powstawać z wielości, a znowu z rozpadu jedności
wielość się tworzy...”21, a zatem Miłość i Nienawiść w toku powtarzalnych prze-
mian tworzą dynamiczną strukturę – globalny Kosmos w swej harmonii obejmu-
jący całość, ta panta. Można zatem wskazać na dwie analogiczne sobie harmonie
– „globalną” (przemiany ta panta) i „lokalną” występującą w świecie-kosmosie,
przy czym zaistnienie harmonii „lokalnej” jest możliwe dzięki koniecznemu jej
wpisaniu w dynamikę przemian ta panta – „Przeważają one kolejno w obrocie
koła, giną jedne w drugich i wzrastają według kolejności wyznaczonej losem”22,
ale losem (koniecznością), który jest konsekwencją oddziaływania sił zasad czyn-
nych – jak to potwierdza fragment A 45, gdzie czytamy, iż Empedokles „...nazy-
wał konieczność – Miłością w połączeniu z Waśnią”23. Warto przywołać pewne
trafne spostrzeżenie Arystotelesa, który stwierdza o Empedoklesie, iż „...w myśl
jego poglądu Miłość często rozdziela, a Nienawiść łączy”24. Jak zostało wskazane
powyżej działanie każdej z zasad czynnych jest dwoiste. Miłość łączy elementy
bierne w całość Sfairosa, ale jednocześnie osiągnięcie tego stanu zjednoczenia wy-
musza rozdzielanie pomniejszych uporządkowanych struktur-jednobytów. Waśń

19 Diels, B 216.
20 Tamże, B 103.
21 Tamże, B 26.
22 Tamże.
23 Tamże, A 45.
24 Arystoteles, Metafizyka, przeł. M. Krąpiec i A. Maryniarczyk, Wyd. KUL, Lublin 1996, I,
985.
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natomiast wymusza rozpad poszczególnych członków aczkolwiek jest to konieczne
w drodze do uporządkowania i ujednolicenia cząstek zasad biernych w homo-
geniczne archai-jedna.

Sfairos

Empedokles etap całkowitego zjednoczenia „korzeni wszechcałości” określa
jako ΣφαØροc. Ta specyficzna forma zjednoczenia stanowi jedno z ekstremum w ca-
łości przemian obejmujących ta panta. Koncepcja zjednoczenia elementów, stano-
wiących substrat rzeczywistości, w jedną całość, która stanowi kulę, odsyła nie-
chybnie do parmenidiańskiej koncepcji sfairoeides, czyli kulistokształtności. Ta-
kiej proweniencji Sfairosa doszukują się między innymi autorzy Filozofii przed-
sokratejskiej pisząc: „Wzorem opisu Kuli [...] niewątpliwie są wiersze Parmeni-
desa”25. W podobnym tonie wypowiada się J. Burnet zwracając uwagę na fakt,
iż „Empedokles repeats, almost in the same words, the Eleatic argument for
the sole reality and indestructibility of »what is«; and his idea of the »Sphere«
seems to be derived from the Parmenidean description of reality”26; podobnie
S. Świeżawski, który pisze: „Empedokles jest w wielu punktach kontynuatorem
myśli Parmenidesa. Podobnie jak eleata uważa on zatem, że świat – przynajmniej
w jednej ze swoich faz – jest sferyczny”27. Dla K. Leśniaka natomiast Sfairos
Empedoklesa „żywo przypomina jedność kulistą Parmenidesa”28. Jednakże, jak
trafnie zauważa w dalszej części wywodu J. Burneta kula bytu Parmenidesa jest
dla Empedoklesa przede wszystkim impulsem do własnych badań29. Należy się
zatem raczej odwołać do samego kształtu Sfairosa, do kuli, czy też raczej sfery
i na tej podstawie próbować dookreślić tok myślenia, który doprowadził filozofa
do takiego właśnie kształtu „jednej wszystko-łączącej sfery”30.

25 G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, przeł. J. Lang, Wyd. PWN,
Poznań 1999, s. 294.
26 John Burnet, Early Greek Philosophy, Wyd. A&C Black, London 1920, s. 163.
27 Stanisław Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasyczne, Wyd. PWN, Warszawa–Wroc-
ław 2000, s. 34.
28 K. Leśniak, Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wyd. Wiedza Powszechna, War-
szawa 1972, s. 110.
29 “Given the sphere of Parmenides, he seems to have said, how are we to get from it to the
world we know? How are we to introduce motion into the immovable plenum?”. John Burnet,
dz. cyt., s. 163.
30 Zob. Friedrich Ueberweg, History of philosophy, Vol. I, Wyd. Charles Scribner’s Sons, New
York 1909, s. 62.
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W pismach między innymi Platona jak i innych filozofów starożytnych po-
jawia się ważny dla nas rys, w którym kula i sfera opisywane są jako posiada-
jące pewne określone cechy, które ostatecznie prowadzą do nazwania takiego wła-
śnie kształtu mianem doskonałego. U Platona możemy znaleźć stwierdzenie, które
brzmi następująco: „Zaczem wytoczył bóg świat na okrągło, w postaci kuli, on się
w każdym kierunku ciągnie równie daleko od środka aż do krańców. To kształt
najdoskonalszy ze wszystkich [zaznaczenie – D.B.], najzupełniej wszędzie do
siebie podobny. Uważał, że taki kształt jednostajny jest bez porównania piękniej-
szy od niejednostajnego”31. W podobnym tonie wypowiada się Arystoteles pisząc,
iż „[...] okrąg przede wszystkim jest jedną linią, gdyż to jest całością i czymś skoń-
czonym”32 oraz „Nadto byty kulistokształtne muszą mieć granicę. Mają bowiem
miejsca skrajne, skoro mają środek, od którego one są najbardziej oddalone. Byt
zaś kulistokształtny ma środek. Kulistokształtne zaś jest to, co się ma jednakowo
od środka do krańców”33. Ponadto Diogenes Laertios przekazuje nam informację
jakoby Pitagoras miał stwierdzić, że „najpiękniejszą ze wszystkich brył jest kula,
a ze wszystkich płaszczyzn – koło”34. W powyższych fragmentach możemy od-
naleźć określenia zarówno matematyczne – definicja sfery i okręgu, jak również
translokację cech (z opisu matematycznego) w postaci funkcji (nazwijmy ją funk-
cją onto-formalną) z osi formalnej na oś realną. Oś formalna to matematyczny opis
(definicja), który zostaje zreinterpretowany (czy dokładniej – ekstrapolowany)
w opis ontologiczny (ewentualnie estetyczny – kula „jest najpiękniejszą z brył”),
co owocuje opisem bytu w pewnych pojęciach takich jak: jednolity, skończony
(posiadający granicę), tożsamy. Definicja sfery generuje te pojęcia, a ich konse-
kwencją jest wyprowadzenie kategorii doskonałości, natomiast dzięki możliwości
zastosowania wspomnianej wyżej funkcji, naturalnym jest przypisanie bytowi do-
skonałemu cech opisywanych przez te pojęcia. Warto zwrócić uwagę, że właśnie
w takich kategoriach (znakach prawda) opisuje prawdę-byt Parmenides. Podobnie
postępuje Empedokles, u którego również wspomniane kategorie występują.
Po pierwsze Sfairos filozofa z Akragas jest kulą. Wyrażone to zostało explicite

kilkakrotnie w sformułowaniach „okrągły Sfairos” (ΣφαØροc κυκlοτερ�c) oraz „był
kulą” (σφαØροc êην). Skoncentrowanie elementów w jedną całość przyjmuje zatem
geometryczny kształt kuli. W związku z tym określeniem konieczne jest zastoso-
wanie definicji kuli do opisu ontologicznego (zastosowanie funkcji onto-formalnej).

31 Platon, Timaios, przeł. W. Witwicki, Wyd. Tower Press, Gdańsk 2000, s. 188.
32 Arystoteles, dz. cyt., I, 1016 b.
33 Tenże, O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu, przeł. L. Regner. W.: Arystoteles, Dzieła
wszystkie, t. IV. Wyd. PWN, Warszawa 1993, 978 a.
34 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, przeł. W. Olszewski i B. Kupis,
Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 479.
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Warto teraz zaznaczyć, iż (tak samo jak w przypadku Parmenidesa) bliższy bę-
dzie Empedoklesowi obraz sfery raczej niż kuli. W ramach określenia sfery mieści
się wskazanie na równoodległość. Innymi słowy, jeśli dwa dowolne punkty znaj-
dują się na sferze, to są równoodległe od środka35. Sfera zatem niejako z defini-
cji jest czymś jednolitym, niezróżnicowanym. Poszczególny, wyróżniony na sferze
punkt, daje się opisać w dokładnie taki sam sposób jak dowolny inny do tej sfery
przynależący, a zatem nie będzie nadużyciem mówienie o deskryptywnej tożsa-
mości tychże punktów. Pamiętajmy jednak, iż punkty nie są „samowyróżnialne”
– ich wyodrębnienie jest tylko naszą myślową konstrukcją. Deskryptywna tożsa-
mość wyodrębnionych w procesie abstrahowania punktów świadczy o immanent-
nej dla sfery jednorodności, spoistości i tożsamości. Zauważa to również Empe-
dokles i o Sfairosie pisze: „Tam nie rozróżnia się zwinnych członków słońca ani
żywotności gęsto porośniętej ziemi, jak również morza [...]”, jak również „Jest
on równy samemu sobie we wszystkich kierunkach [...]” oraz „Nie wyrastają mu
z pleców dwie odnogi, nie ma nóg ani zwinnych kolan, ani członków rodnych, lecz
był kulą równą sobie we wszystkich kierunkach”. Kluczowymi dla nas sformuło-
waniami są „nie rozróżnia się” (οÖτ΄[...] διείδεται) oraz „równy sobie we wszystkich
kierunkach” (<πάντοθεν> Úσοc áαυτÀι) i wcześniejsze – „równy” (Úσοc). Możli-
wość realnego „rozróżnienia” (wyróżnienia) jakiegoś elementu wymaga istnienia
„tła” odmiennego od wyróżnianego elementu, a zatem Sfairos jest wewnętrznie
całkowicie jednolity, co potwierdza stwierdzenie Empedoklesa o „całkowitej bez-
graniczności” (πάµπαν �πείρων) sfery-bytu. Fraza ta jednak wydaje się sprzeczna
z założeniem o kolistości Sfairosa. Zwraca na to uwagę Guthrie, który pisze: „Ano-
ther coupe of line (fr. 28), which after the Empedocles manner repeat phrases from
elsewhere in the poem but put one fresh poin into their context, state that the
Sphere is »altogether whitout limit«. Empedocles must hale aimed his at the em-
phatic limitation of the sperical whole by Parmenides, but we do not possess [...]
his reason for the change. It is clear however that he saw no incompatibility be-
tween limitlessness [...] and spherical shape”36. Przedstawioną niespójność da się
jednak zniwelować. Zauważmy, iż „bezgraniczność” jest konieczną konsekwencją,
jeśli tylko zostanie odczytana w kontekście jednolitości zjednoczenia. Sfairos nie
różnicuje się wewnętrznie, a zatem musi być również wewnętrznie bezgraniczny,

35 Warto zauważyć, iż zupełnie inny rodzaj definicji przyjmuje Euklides definiując kulę, a więc
figurę mocno związaną ze sferą. Euklides opisuje kulę jako bryłę obrotową powstałą przez obrót
półkola wokół osi obrotu, która staje się osią kuli. „ιζ΄. ∆ιάµετροc δà τ¨c σφαίραc âστÈν εÎθεØά
τιc δι� τοÜ κέντρου �γµένη καÈ περατουµένη âφ> áκάτερα τ� µέρη Íπä τ¨c âπιφανείαc τ¨c σφαίραc”
(14. A sphere is the figure enclosed when, the diameter of a semicircle remaining [fixed], the
semicircle is carried around, and again established at the same (position) from which it began to
be moved). W.: Euklides, Euclid’s elements of geometry, trans. R. Fitzpatrick. Ks. 11, def. 14.
36 W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Vol. II, Wyd. Cambridge University Press,
London 1965, s. 170.
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gdyż jakiekolwiek peirata wewnętrzne musiałyby rozdzielać elementy, a zatem pro-
wadzić do zróżnicowania, co jest niedopuszczalne.
Kolejnym ważnym stwierdzeniem jest „równość we wszystkich kierunkach”.

To określenie dobitnie wyraża i wysuwa na pierwszy plan nie „bycie kulą”, ale
„bycie sferą”. To właśnie w sferze, a nie w kuli mamy do czynienia z równo-
odległością. Ponadto chociaż zarówno kształt kuli jak i sfery gwarantują spełnienie
warunku jednolitości, to jednak tylko w sferze nie można dokonać wyróżnienia na
granicę i to, co ograniczane – są one całkowicie i bezwzględnie złączone w jedno.
I chociaż kula też nie wyklucza takiego rozwiązania (można traktować granicę
kuli jako z nią całkowicie połączoną), to jednak tylko sfera (jako samoistna, nie
jako część kuli) w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość postawienia pytania
o zróżnicowanie granica – to, co ograniczone.
Warto ponadto zauważyć, że sfera Empedoklesa jest nie tylko „równa we

wszystkich kierunkach”, ale również jest sferą „równą sobie (Úσοc áαυτÀι) [za-
znaczenie – D. B.] we wszystkich kierunkach”. Można stwierdzić, iż Úσοc áαυτÀι,
to nic innego jak wyrażenie zasady tożsamości. Sfairos jako sfera jest całkowicie
jednolitym, idealnym zjednoczeniem, który dookreślony zostaje jako tożsamy –
będący sobą w pełni i nie dający się porównać (a zatem jedyny w dany sposób
zdefiniowany [opisany]). Jest to tożsamość wyrażona wobec Sfairosa jako będą-
cego jednem (to hen) i jedynym jako zawierającym w sobie całość (ta panta).
W połączeniu z opisem jedno-bytu Sfairosa jako „radosnego w otaczającej go sa-
motności” otrzymujemy na nowo sformułowaną ontologiczną zasadę sprzeczności
wypowiedzianą przez Parmenidesa. Sfairos jest tożsamą, niezróżnicowaną cało-
ścią, poza którą nie ma już nic, gdyż wszystko, co istnieje, istnieje jako Sfairos,
gdyż obejmuje (zawiera) wszystko, a poza wszystkim, co jest, nie może być już
nic innego.

The concept of harmony in Empedocles’ philosophy

Summary

This article contains an analysis of the concept of harmony in Empedocles’
philosophical framework. The term itself appears several times in his poem
On nature in different meanings. The concept of harmony is portrayed in this
article in relation to active principles of Love and Repulsion and four passive
principles. Moreover, harmony is discussed from the perspective of balance
between the individual passive elements and from the perspective of the ontical
condition for the unity of archai.

Key words: harmonia, kosmos, archai, ta panta, sfairos, harmony, universe,
archai, ta panta, sfairos

Słowa kluczowe: harmonia, kosmos, archai, wszystko, sfera
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Bd. 1–3. Zürich 1985.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, przeł. W. Olszewski i B. Kupis,
Wyd. PWN, Warszawa 1984.

Euklides, Euclid’s elements of geometry. Trans. R. Fitzpatrick. Published by Richard
Fitzpatrick, 2007.

Gajda J., Filozofia przedplatońska, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Guthrie W.K.C., A history of Greek Philosophy, vol. II, Cambridge University Press,
London 1965.

Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, przeł. J. Lang, Wyd.
PWN, Poznań 1999.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Wyd. Aletheia, Warszawa 2000.

Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1972.

Platon, Timaios, przeł. W. Witwicki, Wyd. Tower Press, Gdańsk 2000.

Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasyczne, Wyd. PWN, Warszawa–Wrocław
2000.

The fragments of Empedocles. Translated into english verse by William Ellery Leonard,
The Open Court Publishing Company, Chicago 1908.

Ueberweg F., History of Philosophy vol. I, Charles Scribner’s Sons, New York 1909.

Dawid Biedrzyński – absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie
Śląskim. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.



IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

MICHAŁ KAMIŃSKI
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POGLĄDY SENEKI NA TEMAT SAMOBÓJSTWA
I ICH ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ DEBATY
W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI EUTANAZJI

I SAMOBÓJSTWA WSPOMAGANEGO

Nie chciał żyć, kto nie chce umrzeć.
Życie bowiem zostało dane pod warunkiem śmierci.
Ku niej idziemy. Dlatego głupotą jest lękać się jej,
ponieważ boimy się tego co niepewne,
na to co pewne czekamy.

Seneka

1. Wstęp

Spór wokół problemu śmierci i zagadnień jej towarzyszących sięga już cza-
sów starożytnych. Nie oznacza to jednak, że starożytność wyczerpuje ten temat
zarówno w zakresie rozważań filozoficznych, jak i stosunku prawa do samobój-
stwa. Wręcz przeciwnie – problem decydowania o własnej śmierci był przedmio-
tem rozważań na przestrzeni kolejnych wieków tak na gruncie filozofii czy teologii,
jak i etyki, a wreszcie prawa. Również współcześnie samobójstwo jest tematem
otwartym, zaś spory wokół jego dopuszczalności nie milkną. W ostatnich latach
samobójstwo stało się zagadnieniem szczególnie aktualnym dla instytucji stano-
wiących prawo w całej Europie. Dyskusje na temat prawa nie tylko do życia, ale
również do śmierci, odżyły za sprawą legalizacji samobójstwa przez rząd Albanii,
który to ustawą o prawach osób nieuleczalnie chorych w 1999 roku, jako pierwszy
kraj europejski, zalegalizował eutanazję:

Euthanasia means accelerated death of the person who suffers from an incurable di-
sease, triggering fatal or serious physical abnormality, which aggravates the mental,
emotional or physical state of the patient (terminal illness), and that can be caused
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in different ways and from different subjects, under the clear and continuous desire
of the patient, with the only interest of giving an end to his sufferings1.

Środkami eutanazji jest przyspieszenie śmierci osoby, która cierpi z powodu nie-
uleczalnej choroby, powodującej śmierć lub poważne nieprawidłowości fizyczne po-
głębiając negatywny stan psychiczny, emocjonalny i fizyczny pacjenta. Może być
przeprowadzona na różne sposoby i z różnych powodów, jednak na wyraźną i nie-
przerwaną prośbę zainteresowanego dając kres jego cierpieniom.

Usankcjonowanie eutanazji przez Albanię spowodowało podjęcie tematu
prawa do śmierci przez prawodastwo krajów europejskich, zaś na przestrzeni ostat-
nich 15 lat tą samą drogą poszła również Belgia, Luksemburg i Holandia oraz,
z pewnymi wyjątkami, Szwajcaria i Niemcy. Kraje te to jedynie wierzchołek góry
lodowej, gdyż obecnie nad legalizacją eutanazji pracuje również Litwa. Europa
nie jest też jedynym kontynentem, na którym dopuszcza się śmierć na żądanie
i z pewnością listę tę uzupełnić może Japonia czy niektóre stany USA.
Problem eutanazji jest jednak złożony i możemy rozważać go przynajmniej

w dwóch aspektach. Pierwszym jest prawo do śmierci, gdzie zainteresowany sam
może decydować o czasie i sposobie odejścia. W tym kontekście rozważać mo-
żemy czysto teoretycznie na temat etycznych czy moralnych podstaw oraz ana-
lizować koncepcje filozoficzne lub religijne, które dają szereg argumentów na to,
czy prawo do samounicestwienia jest tym, co leży w gestii człowieka. Drugim
aspektem, o wiele bardziej złożnym, jest praktyczne przeprowadzenie eutanazji.
Pomoc w popełnieniu samobójstwa (assisted suicide) to nie tylko problem etycz-
nych czy moralnych przekonań motywowanych przez posiadany system wartości,
ale także problem prawny i odpowiedzialności karnej za sprawstwo i współspraw-
stwo (art. 18 kk), za przygotowanie (art. 16 kk) i pomocnictwo (art. 19 kk).
Jak zatem widzimy eutanazja obecnie to nie tylko problem przekonań, ale

przede wszystkim odpowiedzialności za pomoc w jej przeprowadzeniu. Problem
odpowiedzialności za współudział nie pojawia się jednak wyłącznie w dzisiejszych
czasach, ale ma swój rodowód już w starożytności. Choć z aktu samobójstwa czę-
sto czyniono widowisko, to jednak w większości przypadków prawnie ten czyn był
zabroniony, toteż i często pozorowany, jako śmierć niezamierzona. Samobójca „nie
pozbawił się jednak życia w sposób nagły; kazał sobie przeciąć żyły, lecz według
upodobania je podwiązywał, potem znów otwierał i przemawiał do przyjaciół, nie
mówiąc nic poważnego ani takiego, czym by mógł sobie sławę stateczności pozy-
skać. [...] Zasiadł do uczty, oddał się drzemce, aby śmierć, aczkolwiek wymuszona,
do przypadkowej była podobna”2.

1 http://www.diritto.it/docs/32741-euthanasia-last-life-right-and-albanian-legislation?page=1.
2 Tacyt, Dzieła, przeł. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 381.
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Nie sposób jednak zaprzeczyć, że jednocześnie już u Starożytnych dopusz-
czane było prawo do decydowania o własnej śmierci. Nie była to jednak decyzja
podejmowana spontanicznie, ale poprzedzona szeregiem kryteriów, jakie należało
spełnić, aby móc targnąć się na własne życie.
Niniejszy artykuł ma przedstawić, jak do zagadnienia samobójstwa podcho-

dzili stoicy. Jakie argumenty z poglądów Zenona z Kition, Seneki czy Marka Aure-
liusza na korzyść śmierci eutanatycznej możemy przytoczyć również w dzisiejszych
debatach na temat prawa do decydowania o własnej śmierci.
Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy samo-

bójstwo powinno być prawnie dopuszczane. A jeśli tak, to w jakich przypadkach.
Ponieważ jednymi z pierwszych myślicieli, którzy wprowadzili dopuszczalność eu-
tanazji (bez względu na stan zdrowia) byli stoicy, to właśnie na ich poglądach będę
starał się ująć te sytuacje, w których nad samobójstwem warto się bliżej zastano-
wić. Ponieważ jednak każdy nurt czy szkoła opiera się na myśli swoich przedsta-
wicieli, to poza ogólnym rysem stoickiego pojmowania świata i problemu śmierci,
przedstawię poglądy w tym zakresie trzech najbardziej znaczących stoików: Ze-
nona z Kition, Seneki oraz Marka Aureliusza. Wybór ten nie jest przypadkowy,
gdyż każdy z nich oprócz wkładu indywidualnego w problem tanatyzmu, repre-
zentuje kolejno następująco po sobie okresy szkoły stoickiej. Szczególne miejsce
zajmować tutaj będzie Seneka, jako przedstawiciel dojrzałego okresu rozwoju sto-
icyzmu, dlatego w jego przypadku osobno przedstawionym jest problem śmierci
i stosunku do niej oraz problem samobójstwa, jako rodzaju wywołania śmierci.
Następnie przedstawię poglądy Marka Aureliusza, jako przedstawiciela schyłko-
wego etapu szkoły stoickiej, jednocześnie wykazując, jak bardzo te poglądy na
śmierć i samobójstwo pozostają aktualne również dzisiaj, posiadając ponadcza-
sowy wymiar problemu.
Celem niniejszego artykułu obok przybliżenia poglądów stoików, głównie

w osobie Seneki i Aureliusza, jest również wykazanie, jak bardzo zakaz stosowania
eutanazji wkracza w sferę wolności człowieka.

2. Stoicka gotowość na śmierć

Właściwa argumentacja, a co za tym idzie również rozumienie stoickich poglą-
dów, ma swoje źródło w panteistycznym widzeniu świata, które było podstawą do
ukształtowania materialistycznej koncepcji przyrody, a co za tym idzie również
materialnego istnienia duszy i człowieka. Stoicki świat posiada rozumny i celo-
wościowy charakter, zaś istotami, które ten cel nadają i sprawiają, że w ogóle
możliwe są jakiekolwiek przemiany, są między innymi ludzie. W ten sposób ma-
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teria nabiera jednocześnie cech duchowych, zaś świat duchowy istnieje nie poza
światem materialnym, ale w nim. Materializm ten różnił się jednak od atomizmu
tym, że stoicki świat rozumiany był organistycznie, jako zespolony układ części,
które stanowią całość i w tej całości funkcjonują jako jeden organizm.
To rozwiązało problem dualizmu duszy i ciała czyniąc z duszy ludzkiej skład-

nik wszechświata, a nie indywidualną przypadłość. „Dusze ludzkie są wprawdzie
cielesne, ale są ciałami pneumatycznymi, których ruch toniczny ma wysokie na-
pięcie. Nie są wieczne, ale są trwalsze od ciał [...] dusze mędrców trwają aż po
pożar świata. Stąd zadanie człowieka [...] żyć zgodnie z wszechświatem i być wier-
nym prawu, które całą naturą rządzi”3. Pogląd taki czyni też istotę ludzką bytem
o ściśle określonym istnieniu w czasie, bez perspektywy życia wiecznego w for-
mie duchowej. Wedle stoików istoty ludzkie nie biorą udziału w indywidualnej
wędrówce duszy po zaświatach, ale trwają jedynie tutaj, zaś sposób ich życia po-
zwala wypełnić porządek świata. Jednocześnie sprowadzenie człowieka wyłącznie
do materii wyznacza też jemu nową rolę, jako elementu wielkiej jedni. Do niej
to człowiek wraca po śmierci jako kosmicznej całości i w niej rozpływa się na
wieczność. Życie polega więc na zgodności, na zharmonizowaniu się z naturą, któ-
rej człowiek nie jest władcą, ale jednie częścią.
Wprawdzie dusze ludzkie nie są już wiecznymi bytami, jak to było u po-

przedników, ale potrafią trwać jeszcze po śmierci, zaś czas ich trwania zależy
od napięć, jakie dusza zdobywa podczas życia. Sens życia i śmierci to właśnie
powrót do wszechświata jako całości. Człowiek nabiera nowego znaczenia, nie jest
istotą indywidualną, ale częścią składową wielkiego organizmu i tym samym nie
może pozostawać w opozycji do tego, co z naturą zgodne; a skoro śmierć jest na-
turalna, to żaden mądry człowiek nie powinien się lękać śmierci i wzbraniać przed
jej nadejściem.
Wyjątek w rozproszeniu w materii stanowią osoby oświecone, zwane mędr-

cami lub filozofami, gdyż reprezentują grupę o najwyższym poziomie świadomo-
ści. Są to osoby, które pozostają gotowe, aby w każdym dowolnym momencie
pozostawić to życie i wyjść ku śmierci. Postawa taka wcale nie jest łatwa, gdyż
to właśnie w obliczu śmierci człowiek najbardziej pragnie żyć. Przecież „owoce
są najsmaczniejsze, kiedy się kończą. Dzieciństwo najpiękniejsze jest, kiedy się
z niego wyrasta. Pijakom największą przyjemność sprawia ostatni kielich wina,
ten, który ich pogrąża, który wieńczy pijaństwo. Wszelka rozkosz odsuwa na sam
koniec to, co ma w sobie najmilszego. Najprzyjemniejszy jest wiek już pode-
szły, ale jeszcze nie podupadły. A nawet i ów, uważam, stojący na samej kra-
wędzi życia, ma swoje przyjemności. Albo już samo to zastępuje przyjemności,

3 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1968, s. 145.
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że wcale się nie odczuwa ich braku”4. Do śmierci należy się więc długo przygoto-
wywać poznając mechanizmy wszechświata, a wówczas poznając samych siebie,
bez sprzeciwu dla prawa natury, będziemy pierwsi, aby pójść na powrót tam,
skąd przyszliśmy.
Teoria wiecznego powrotu, jaka pojawia się w poglądach stoików, rzuca zu-

pełnie inne światło na problem śmierci. Stoicyzm w pewnym względzie zawiera
podobną konstrukcję, jak ma to miejsce w koncepcjach wcześniejszych, z tą róż-
nicą, że np. u Arystotelesa człowiek oprócz tego, że jest istotą społeczną, jest też
istotą państwową. Ma służyć dobru państwa i przez państwo jest zdominowany.
Nie bóg, ale obowiązki państwowe mają hamować człowieka przed samobójstwem.
U stoików człowiek również jest istotą społeczną, ale w państwie jest jedynie osa-
dzony, co oznacza większą swobodę decydowania o swoim losie. Owszem, obywatel
jest zaangażowany w losy ojczyzny, ale ma też prawo decydować o swoim odejściu,
kiedy tym obowiązkom nie może sprostać.
Stoikom drogę do autodestrukcji dodatkowo ułatwia wolnościowy i niezależ-

nościowy stosunek człowieka do sił wyższych. Człowiek bowiem nie żyje z misją
zbawienia swojej duszy, nie jest on kierowany przez żadne bóstwo, które w swoim
zamyśle posiada względem człowieka jakiś wyjątkowy plan i tym samym wyłącz-
ność do decydowania o momencie jego śmierci. Życie zostaje wypełnione w okre-
ślonym momencie, po którym nie ma powodu, aby zawieszonym w przestrzeni
kurczowo trzymać się życia. Nie oznacza to jednak, że samobójstwo było aprobo-
wane w dowolnym momencie życia.
Dla założyciela szkoły stoickiej Zenona z Kition akt ten był dopuszczalny

tylko w wybranych przypadkach. Do podstawowych należało zniedołężnienie po-
wodowane wiekiem lub chorobą, co stanowi punkt oparcia dla współczesnych
debat na temat legalizacji eutanazji, jako procesu umożliwiającego zachowanie
prawa do godnego i świadomego umierania. Inne argumenty, jakie podaje szkoła
stoicka, traciły na wartości wraz z ewolucją światopoglądową i świadomościową
społeczeństwa europejskiego. Np. utrata czci czy honoru, jako powód do odebra-
nia sobie życia, stanowiła argument jeszcze do XIX wieku, zaś w Japonii jest nim
do dziś. Najczęściej jednak pojawiającym się powodem targnięcia na własne życie
jest dla stoików ananke czyli przymus lub pewna konieczność, po którą sięgnął
np. Seneka.
Przyzwolenie na śmierć rozszerza się nie tylko o zagadnienia niedołęstwa czy

pasywności organów, ale również o niechęć do dalszego życia. Samobójstwo u sto-
ików w schyłkowym okresie istnienia szkoły osiąga taką skrajność, że ich poglądy
etyczne w tym zakresie często określa się już tylko mianem eskapizmu, gdyż sa-
mobójstwo stało się sposobem na ucieczkę od niedogodności, a nie jak pierwotnie

4 Seneka, Myśli, przeł. S. Stabryła, Gdańsk 2000, s. 157.



24 MICHAŁ KAMIŃSKI

chciano skróceniem cierpień w chorobie. Bez względu na to, czy powodem będzie
niechęć czy lęk, samobójstwo pozostaje kwestią wolnego wyboru i tym samym jest
ono wpisane w ramy pojęcia wolności.
Wolność wyrażona w ten specyficzny sposób stanowi przywilej, z którego

można skorzystać, co oczywiście nie oznacza konieczności czy przymusu sięgania
po tę możliwość. Wprawdzie istnieją zagrożenia nadużyć, ale tak naprawdę to,
co stanowi problem, to nie sama legalizacja eutanazji, co sposób jej przeprowa-
dzenia. O możliwość dobrowolnego odejścia w czasach rozwoju starożytnej filozofii
szczególnie zabiegali stoicy czyniąc z samobójstwa niekwestionowany wyraz wol-
ności i manifestacji wolnej woli.
Stoicyzm w filozofii nie świadczy więc o obojętności wobec świata, ale jest

osiągnięciem najwyższego stanu świadomości, który człowiek może osiągnąć. Owa
niewrażliwość na ból i cierpienie, a przy tym zgoda na wszelkie nieprzyjemności,
świadczyć ma o osiągnięciu cnoty, a nie obojętności. Człowiek wyzbyty pragnień
i emocji osiąga prawdziwą wolność. Mędrca nie ograniczają te same niskie po-
budki i namiętności, z jakimi zmaga się przeciętna osoba. „Jest [on] wyzwolony
spod praw rodzaju ludzkiego, jemu jednemu są podległe wszystkie stulecia jak
gdyby jakiemuś bogu”5. Mędrzec może tego dokonać tylko dlatego, że wyzbywa
się wszelkich afektów, jako czynników sztucznych i szkodliwych. Apatia jest więc
drogą do doskonałości i przygotowaniem na śmierć, gdyż dzięki niej człowiek jest
pogodzony, czysty i wolny, a zatem gotowy, aby dokonać swego żywota zamykając
cykl, w jakim tkwi. Jak łatwo można spostrzec, życie polega na przygotowywaniu
i wyczekiwaniu śmierci.
Apatia w stoicyzmie nabiera pozytywnego wydźwięku, jest ona beznamięt-

nością, którą wypełniony powinien być człowiek. Umysł pozbawiony namiętności
pozostaje prawdziwie wolny i zdolny do działania dla większej idei, a nie jedynie
osobistych pobudek. Najgorszą trucizną, jaka nas trawi, jest smutek, gdyż najczę-
ściej rodzi on współczucie, a to znów zawraca mędrca z drogi rozumu na drogę
emocji. Te zaś świadczą o niższym szczeblu rozwoju wewnętrznego, gdyż rozum
winien kierować się rozsądkiem, a nie emocjami6.
Filozof osiąga więc pełnię swojego życia tutaj, a nie w innym wymiarze

bytu. Życie na ziemi jest jedno, dane raz i służy do osiągnięcia cnoty jako
celu. Pogląd ten naznacza wyraźną rozbieżność pomiędzy stoikami a wcześniej-
szą szkołą grecką, gdzie dusza ludzka dopiero po śmierci mogła się realizować.
Śmierć ciała u poprzedników otwiera kolejny etap życia w nowej formie, u stoików

5 Seneka, Dialogi, tłum. S. Stabryła, Warszawa 1998, s. 148.
6 Na dominacji rozsądku nad emocjami opiera się stoicka etyka, w której liczą się intencje
a nie afekty.
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jest ona dopełnieniem życia. Problem w tym, że najczęściej wola życia u czło-
wieka jest tak silna, że śmierci stają naprzeciw emocje, które sprzeciwiają się
rozumowi. Ten, kto nie osiągnął doskonałego stanu poznania natury, kto staje
naprzeciw życiu, będzie unikać śmierci szukając sposobności, aby przeżyć ko-
lejny dzień lub rozpalając nadzieję na drugie życie. „Zasługuje na refleksję za-
sadniczo dwojaka reakcja myśli filozoficznej na fatum śmierci ludzkiej. Jeden
nurt skłania się ku uporczywej obronie naturalnego prawa do życia; z melan-
cholią, obawą, a nawet strachem rozważa realność śmierci osobniczej. [...] Drugi
nurt [...] przyjmuje ją jako zjawisko konieczne, nieuchronne, wpisane w odwieczne
prawidłowości kosmosu. Jego zwolennicy zachęcają do przyjmowania śmierci
ze spokojem, zrozumieniem, bez obaw z godnością, jakiej należy oczekiwać od
istoty rozumnej”7. I właśnie ten drugi pogląd wyrażać będzie stanowisko Seneki
do śmierci.

2. Śmierć w poglądach Seneki

Na poglądy dotyczące śmierci i jej rodzaju, jakim jest samobójstwo, składają
się u Seneki dwa czynniki. Pierwszym jest stoicki fundament etyczny, drugim
– życie własne u boku cesarza Nerona, którego wychowaniem, a potem pełniąc
rolę doradcy, zajmował się Burrus i właśnie Seneka. Rządy, jakie sprawował Ne-
ron, zmusiły Senekę do opuszczenia pałacu, zaś ostatecznie został przez Nerona
oskarżony o udział w spisku. Właśnie ten czynnik nie pozostaje bez znaczenia
dla zapatrywań na śmierć przez filozofa. I nie chodzi tutaj tylko o pozanaturalne
postrzeganie śmierci, ale traktowanie jej jako ucieczki i najwyższego wymiaru wy-
zwolenia od ludzkiej niesprawiedliwości i tyrani.
Śmierć nabiera zatem nowego wymiaru. Nie jest ona cierpieniem i udręką, nie

napawa lękiem, ale jest czymś długo oczekiwanym, co stanowi ukoronowanie życia.
„W samej śmierci nie ma nic nieprzyjemnego. To, co miałoby doznać nieprzyjem-
ności, musi bowiem istnieć. Jeśli ogarnia cię żądza dłuższego życia, pomyśl, że nic,
co znika z oczu wchłonięte przez Naturę, z której się wyłoniło i z której wkrótce
znów się wyłoni, nie ulega całkowitemu zniszczeniu: osiąga tylko swój kres, lecz
nie przepada, a śmierć, która przeraża nas i od której się wymawiamy, przerywa
życie, ale nie wydziera. Nadejdzie znowu dzień, który nas przywróci na światło,
a przed którym wielu by się wzbraniało, gdyby ich miał znowu sprowadzić bez
zatarcia dawnej pamięci”8. Nie oznacza to jednak, że każda śmierć jest dobra,

7 Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, Lublin 1995, s. 94.
8 Seneka, Myśli.., wyd. cyt., s. 165.
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gdyż do śmierci należy się przygotować mądrze na drodze cnoty. Śmierć wpisana
w przyszłość życia staje się jego celem. Jest tym, czego uchwycić nie można, a co
niewątpliwie istnieje.
W spektaklu śmierci uczestniczymy każdego dnia. Z każdym dniem jakaś

część nas odchodzi i z wolna umieramy. Na przestrzeni lat możemy powiedzieć,
że wielu śmierciom ulegliśmy, najpierw przechodząc z noworodków w dzieci, na-
stępnie stając się młodzieńcami, ludźmi dorosłymi, aż wreszcie starcami. Śmierć
to proces płynnego i nieodczuwalnego przechodzenia jednego stanu w drugi, aż
do czasu, kiedy wchodzimy w ostatni etap życia. „Umieramy co dzień. Co dzień
bowiem tracimy jakąś cząstkę życia, a nawet wtedy, kiedy rośniemy, życie ma-
leje. Najpierw mija niemowlęctwo, potem dzieciństwo, a wreszcie młodość. Każda
miniona chwila aż po dzień wczorajszy jest już na zawsze stracona; nawet ten
dzień, który właśnie przeżywamy, musimy dzielić ze śmiercią. Jak klepsydry nie
opróżnia ostatnia kropla, lecz wszystka przedtem wysączona woda, tak i na-
szej śmierci nie powoduje dopiero ostatnia godzina, w której przestajemy ist-
nieć, lecz ona ją tylko dopełnia: doszliśmy do niej, ale szliśmy długo”9. Niepo-
jętym jest, że oto, kiedy czeka na nas to ostatnie przejście, wówczas pojawia
się w nas lęk. Również niewytłumaczalnym jest spotykane wśród ludzi zasko-
czenie niespodziewalności tego zjawiska. Śmierć jest cząstką jak ziarna w klep-
sydrze, a jej dokonanie to zbiór wszystkich ziaren, a nie tylko konsekwencja
tego ostatniego.
Dlaczego zatem człowiek lęka się śmierci? Bo „oto największa część życia

upływa nam na niewłaściwym działaniu, znaczna na bezczynności, a całe życie
na czynieniu czego innego, niżby należało. Kogóż mi wskażesz, dla kogo czas przed-
stawiałby jakąś wartość, kto by cenił każdy dzień, kto by sobie zdawał sprawę,
że codziennie umiera? Błąd nasz polega na tym, że śmierć dopiero przewidujemy:
tymczasem ona w dużym stopniu już się dokonała. Każdą chwilę życia, która jest
za nami, zagarnia śmierć”10. Sprzeciw wobec śmierci jest sprzeciwem wobec prze-
żytego życia, wobec niewłaściwie wykorzystanego czasu i zmarnowanych szans.
Buntuje się ten, kto nie godzi się z życiem, kto nie godzi się z konsekwencjami
jakie pojawiły się w momencie śmierci, a te przecież nie są wynikiem przejścia do
nicości, ale skutkiem tego, że źle przeżyliśmy swoje życie. Nie ma zatem uzasad-
nienia wobec buntu przeciw śmierci. Życie to przecież pogodzenie się ze śmiercią,
to oczekiwanie na śmierć i każdy, kto wybiera życie, wybiera też śmierć „kto nie
chce umierać, nie chciał też żyć”11.

9 Seneka, Listy..., wyd. cyt., s. 161.
10 Tamże, s. 156.
11 Tamże, s. 138.
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Lęk przed śmiercią jest oczywiście czymś naturalnym. To emocje, które tar-
gają każdym, kto odczuwa jakiś brak i stara się ów brak uzupełnić życiem po
śmierci czy to ideą nagrody czy kary, transformacji itd. Mędrzec jest pogodzony
ze śmiercią, gdyż na tym ziemskim etapie osiągnął on wszystko czego pragnął,
zaś tym maksymalnym wyznacznikiem, jaki można osiągnąć, jest cnota, stano-
wiąca wartość samą w sobie. Jest ona nagrodą, której nie trzeba już poszukiwać
w zaświatach tworząc baśniowe krainy na wzór Platona czy Epikura. I nawet,
jeśli cnocie towarzyszy szczęście, jako rodzaj namiętności, to wysuwa się ono
na drugi plan. Jednak w porównaniu do Epikura czy innych filozofów, szczę-
ście jest czymś pobocznym, co towarzyszy cnocie, a nie odwrotnie. Odwróce-
nie tej zasady charakteryzuje właśnie Senekę, dla którego cnota powinna być
wolna od wszelkich namiętności, gdyż te biorą się nie z rozsądku, ale z błę-
dów rozumu.
Dla stoików namiętności – emocje są największą zgubą zarówno dla umy-

słu, jak i dla ducha. Stanem doskonałym byłoby ich całkowite wyeliminowanie,
wówczas rozum byłby wolny i mógł prawdziwie oceniać rzeczywistość. Również
w przypadku śmierci, kiedy pojawia się rozpacz po utracie kogoś bliskiego, rozum
dopuszcza do siebie żal i mami umysł. Człowiek w takim stanie nie może racjonal-
nie myśleć i podejmować decyzji, gdyż rozsądek jest przyćmiony przez emocje. Jest
bowiem niedorzecznym rozpaczać nad czymś, nad czym nie panujemy i na co nie
mamy żadnego wpływu. We współczesnych debatach na temat śmierci, zwłaszcza
eutanatycznej, pojawia się stosunkowo często wyrażony w formie obaw, powyższy
argument stoicki. Strach dotyczy wypaczenia natury ludzkiej, zobojętnienia w po-
dejściu do cierpienia i śmierci drugiego człowieka i właśnie ta obojętność, mająca
powodować przedmiotowe podejście do życia drugiego człowieka, jest przedmio-
tem dysputy na temat wartości ludzkiej i godności człowieka we współczesnych
etykach i koncepcjach społecznych. Uważa się, że legalizacja eutanazji prowa-
dzić będzie do sukcesywnego eliminowania jednostek chorych i nieprzydatnych
społeczeństwu, jednak obawy przed takim zagrożeniem niewiele mają wspólnego
ze stoicyzmem, który bardziej kładł akcent na problem możliwości decydowania
o własnym losie, a nie decydowania za kogoś.
Unikanie emocji nie ma przecież prowadzić do oziębłości empatycznej, ale

racjonalnego zmierzania się z zastanym problemem. Tym bardziej, jeśli o jego
pojawieniu wiemy z wyprzedzeniem, a skoro śmierć jest nieuniknionym etapem,
to rozpacz nad śmiercią jest jak rozpacz nad tym, że po lecie nadchodzi jesień.
Toteż prawdziwie wolni i spokojni są ci, którzy nie myślą o tym, jakby o życie wal-
czyć i pozostawać tutaj jak najdłużej. „Spokojnego życia nie może mieć nikt, kto
zanadto myśli o przedłużeniu go, kto zalicza długie życie do wielkich dóbr. Nad
tym codziennie rozmyślaj, abyś mógł spokojnie porzucić życie, którego wielu tak
kurczowo się chwyta i czepia, jak owi, których uniósł rwący prąd rzeki, czepiają
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się cierni i ostrych skał. Wielu nieszczęśników miota się pomiędzy obawą śmierci
a udrękami życia: i nie chcą żyć, i umrzeć nie potrafią. A więc uprzyjemniaj sobie
życie, odpędzając wszelki niepokój o nie. Żadne dobro nie cieszy posiadacza, jeżeli
on w duszy nie jest przygotowany na straty. Ale też żadna strata nie jest łatwiej-
sza do zniesienia niż taka, w której nie odczuwa się już braku rzeczy straconej”12.
Na śmierć należy zatem być przygotowanym i żyć w oczekiwaniu, jakby w każdej
chwili miała nadejść, a kiedy nadejdzie – z radością ją przyjąć. Wówczas pogo-
dzeni i pełni spokoju możemy iść dalej. Możemy przejść ostatni etap śmierci, aby
rozproszyć się w wiecznej nicości. Całkowity brak lęku przed śmiercią i obojęt-
ność wobec życia, ale też i obojętność wobec życia innych prowadzi do idealnego
stanu apatii. Wszystkie bowiem problemy biorą się z emocji i właśnie nad nimi
powinniśmy nauczyć się panować.
Lęk przed bezdusznym traktowaniem pacjenta i jego życia nie wyrasta zatem

z poglądów filozoficznych, ale z indywidualnego stosunku do otoczenia. Stoicy sta-
rali się pogodzić ze śmiercią i traktować ją jako coś naturalnego i towarzyszącego
nam każdego dnia, przez co trudno reagować emocjonalnie na coś, co dokonuje
się w każdym momencie. Legalizacja eutanazji oraz brak odpowiedzialności karnej
za pomoc w samobójstwie nie oznacza przecież, że zwiększy się ilość samobójstw
wspomaganych. Stoicyzm ma nas zbliżyć do racjonalnego postrzegania śmierci,
a nie jej masowej produkcji, czego obawiają się tak liczne grupy społeczne.

3. O samobójstwie

Poglądy etyczne Seneki zostały wybrane głównie z dwóch powodów: pierw-
szym jest ilość zachowanego materiału, który jest na tyle obszerny, aby nie budził
wątpliwości. Drugim powodem jest okres, w którym przyszło mu żyć. Druga po-
łowa pierwszego wieku to okres dojrzały szkoły stoickiej, a co za tym idzie, mamy
do czynienia z uformowanymi już poglądami etycznymi. Samobójstwo jako jeden
ze sposobów umierania nie jest obcy również Senece, zaś sposób pojmowania samo-
bójstwa diametralnie różni go od wcześniejszych filozofów, np. Platona. Różnica
ta jest fundamentalna, gdyż o ile Seneka upatrywał w samobójstwie sposobu na
sprzeciw wobec życia i ucieczkę od życiowego trudu i ratunek dla duszy: „miarą
wolności mędrca jest śmierć, która zawsze pozwala uniknąć groźby zniewolenia
duszy”13, o tyle Platon uważał, że człowiek w żadnym wypadku nie powinien

12 Tamże, s. 154.
13 Karłowicz D., Problem samobójstwa. Refleksje nad oceną moralną samobójstwa u starożyt-
nych filozofów, „Znak”, 12, 1997, s. 100.
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sam decydować o swojej śmierci: „toż nauka tajemna mówi o tej sprawie, że my,
ludzie, jesteśmy niejako w więzieniu i nie wolno z niego siebie samego wyzwalać
ani uciekać”14 15. Jak zatem zauważamy, Platon godzi się na walkę, Seneka na
ucieczkę. To znów stało się podstawą do tego, aby śmierć samobójczą uznać za
godny sposób ucieczki i zachowania wolności duszy przed złym władcą i jego tyra-
nią. „Śmierć albo niszczy nas, albo oswobadza. Wyzwolonym, po zdjęciu ciężaru,
pozostaje to co lepsze, zniszczonym nie pozostaje nic. I dobro wtedy, i zło jednako
ginie na zawsze”16.
Samobójstwo staje się sposobem na życie. Seneka staje również w opozycji

do poglądów epikurejskich, gdyż ci rozumem panowali nad emocjami, aby sta-
wić czoło śmierci. Seneka zaś dąży do panowania rozumowego nad emocjami, aby
śmierci wyjść naprzeciw. „Filozof dąży do takiego stanu ducha, w którym czło-
wiek dzięki sile swojego rozumu, dzięki rozmyślaniom, dzięki głębokiemu prze-
konaniu, że śmierć nie jest złem samym w sobie, do tego stopnia osłabi w sobie
instynktowne przywiązanie do życia, że z całym spokojem umysłu będzie mógł de-
cydować: żyć czy też umierać”17. Śmierć samobójcza jest darem, z którego każdy
może skorzystać, kiedy życie stanie się dla niego nie do zniesienia. To coś abso-
lutnie prywatnego, indywidualnego, o czym mamy pełne prawo decydować wedle
własnego uznania. Żaden władca, żadne prawa stanowione nie mogą nam zabrać
tego jedynego prawa decydowania o sobie. Prawo do samobójstwa jest prawem
naturalnym i wynika z prawa do życia. Śmierć jest jednocześnie tym, co zrównuje
wszystkich, dzięki niej wprowadza się poczucie równości i sprawiedliwości. „Dla
stoickich szermierzy praw rozumu śmierć była ucieczką od nieuniknionego na pa-
dole ziemskim zła. Dla chętnych do takiej ucieczki drzwi są stale otwarte. Przeto
nie skarga na boleści życia, lecz samobójstwo jest właściwym rozwiązaniem docze-
snych dolegliwości człowieka”18. W ten oto sposób otrzymujemy etykę otwartych
drzwi, gdzie śmierć jest tęsknotą, której człowiek wypatruje już od chwili naro-
dzin. Jednocześnie śmierć nie powinna przyprawiać żywych o smutne myśli czy
nastroje. Nie można przecież żałować tych co umarli, tak samo, jak nie żałuje się
tych, którzy się nie urodzili. Żal związany z procesem umierania jest sprzeczny
z rozumem i naturą ludzkiej egzystencji.
Samobójstwo jest więc nie tylko czymś dozwolonym, ale i w niektórych sy-

tuacjach pożądanym, a jego aprobata sięga znacznie dalej, niż tylko do sposobu
rozwiązania niechęci przeżywania prozaicznych trosk i problemów. Samobójstwo

14 Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, t. 1, Kęty 2005, s. 632.
15 Por. też Platon, Fedon VI.C i XII.E.
16 Seneka, Myśli..., wyd. cyt., s. 161.
17 Seneka, Dialogi..., wyd. cyt., s. 129.
18 Tokarczyk R., dz. cyt., s. 96.
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jest wskazane i uznane za coś naturalnego w przypadku utraty zdrowia lub zdol-
ności służenia społeczeństwu. Tym samym otrzymujemy tutaj jedno z pierwszych
stanowisk, które propaguje samobójstwa eutanatyczne dokonywane zarówno przez
samego zainteresowanego, jak i wspomagane, czyli na jego wyraźną prośbę z po-
mocą innych osób. Zarówno poglądy Seneki, jak i cała doktryna stoicka opiera się
na umiejętności odważnego i godnego umierania w oparciu o siłę rozumu. Racjo-
nalizm i trzeźwa ocena rzeczywistości z wyłączeniem emocji ma pozwolić ocenić
moment, w którym nie ma już sensu utrzymywać życia za wszelką cenę. Życia,
z którego już nic nie wynika i które nikomu nie jest potrzebne. W ten oto sposób
śmierć staje się sposobem na zakończenie indywidualnych przykrości, jakie nie-
sie życie, ale też jest uwolnieniem innych od przykrego obowiązku sprawowania
opieki nad osobami pozbawionymi samodzielności. W obliczu wyjątkowej udręki,
jaką jest życie, wręcz zaleca się odejście z tego świata. Jeśli ktoś jest schorowany,
niedołężny lub źle się czuje oraz kiedy jest w nim to przeczucie o dokonaniu się
jego żywota, nie powinien kurczowo trzymać się życia. I długość lat, jakie spędzi-
liśmy na tym świecie, nie ma znaczenia. Gotowość na śmierć to nie kwestia tego
czy ktoś wiekiem jest starcem czy młodzieńcem, ale wewnętrznej gotowości na to,
aby odejść.
Nie oznacza to jednak, że spotykać będziemy u Seneki aprobatę wszelkiej

formy samobójstwa czy samobójstwa wspomaganego. Samobójstwo jest formą
uwolnienia się od udręki życia, ale nie może być decyzją podejmowaną pochop-
nie i pod wpływem emocji. „Nawet wtedy, kiedy rozum doradza nam skończyć
ze sobą, ani zbyt pochopnie, ani zbyt pospiesznie nie można ulegać temu popę-
dowi. Dzielny i mądry człowiek nie powinien uciekać z życia, ale odchodzić. Lecz
przede wszystkim należy unikać tego uczucia, które ogarnia wielu: żądzy śmierci.
Istnieje bowiem, mój Lucyliuszu, jakiś nieszczęsny pociąg duszy do śmierci, po-
dobnie jak i do innych rzeczy, często opanowujący ludzi szlachetnych i o wielkich
zdolnościach, a często także tchórzów i gnuśnych: tamci gardzą życiem, ci nie wy-
trzymują jego ciężaru. Niektórych też nachodzi przesyt robienia i oglądania wciąż
tego samego, i nie tyle nienawiść do życia, ile odraza”19. Jak zatem widać po-
wodów do samobójstwa jest wiele, jednak żaden z nich nie jest potępiany, gdyż
sam czyn nie jest uznawany przez stoików za coś zdrożnego, potępiany jest stan,
w jakim się go dopuszcza, czyli podejmowanie samobójstwa na skutek emocji. Bar-
dziej też nieetycznym i nieludzkim jest uporczywe trzymanie kogoś przy życiu, niż
pozwolenie mu odejść.

19 Seneka, Myśli..., wyd. cyt., s. 161.



POGLĄDY SENEKI NA TEMAT SAMOBÓJSTWA I ICH ZNACZENIE... 31

4. Marek Aureliusz jako kontynuator poglądów Seneki

W krąg zagadnień filozoficznych Aureliusza wprowadza nas refleksja nad mi-
stycznym cyklem życia i śmierci. Spotykamy tutaj kontynuację stoickiej koncepcji
nicości, do której zmierza człowiek, jak i poglądu na śmierć jako element na-
tury, przed którym nie ma potrzeby się bronić. Sama śmierć tłumaczona jest jako
„rozpadnięcie się w pył, jeżeli przyjmujesz atomy. A gdy przyjmujesz jedność, to
jest to nicość lub przemiana”20. Śmierć, jest więc rozproszeniem, którego celem
jest wieczna zmienność. Przechodzenie z jednego stanu w drugi. Śmierci nie na-
leży się bać, bo „kto boi się śmierci, boi się albo braku odczuwania, albo zmiany
odczuwania. [...] a jeżeli inaczej będzie odczuwał, to będzie innym stworzeniem,
ale żyć nie przestanie”21. Jeśli człowiek nic nie będzie odczuwać, to pozbawiony
smutku i radości po prostu przestanie istnieć. Ulegnie rozproszeniu w nicość. Jest
to nieco zmodyfikowany pogląd Seneki, u którego apatia była podstawą do wej-
ścia na drogę cnoty. U Aureliusza jest ona sygnałem ostrzegawczym przed tym, że
popadamy w nicość. Lęk przed śmiercią u Seneki bierze się z lęku przed niespeł-
nieniem lub niewłaściwym przeżyciem życia. Jest emocją, która zaburza poznanie
rozumowe. Aureliusz widzi w lęku przeistoczenie, a z doświadczenia śmierci na-
leży odczuwać radość tak samo, jak z trosk, bo świadczą one o zdolności do oceny
i odczuwania. Radości i smutki są nieodłącznym elementem życia, walka z nimi
to jak walka z tym, co jest naturalne. Nie sposób zatem przeżyć życie wyselekcjo-
nowawszy troski czy radości tak samo, jak nie sposób przeżyć życie bez śmierci.
Z tego też powodu nie można gardzić śmiercią, gdyż jest ona elementem natury,
który otrzymał każdy z nas: „Śmiercią nie gardź – owszem, niech ci miła będzie,
bo i ona jest jednym z objawów woli natury. Śmierć jest czymś takim jak to, że
stałeś się młodzieńcem i postarzałeś się, że dorosłeś i dojrzałeś, otrzymałeś zęby,
brodę, włosy siwe, jak płodzenie, brzemienność i rodzenie i inne objawy działalno-
ści natury, które przynoszą z sobą okresy życia twego. Jest więc rzeczą człowieka
myślącego nie zachowywać się wobec śmierci ani obojętnie, ani odpychająco, ani
lekceważąco, owszem, czekać na nią spokojnie, jako na jeden z objawów działa-
nia natury. A z tym uczuciem, z jakim teraz czekasz na wyjście potomka z łona
swej żony, oczekuj pory, w której dusza twa wyjdzie z tej oto obłsonki”22. Po-
dobnie jak u Seneki zauważamy tutaj stoicką gotowość na śmierć i traktowanie
jej jako tego, czego nie powinno się unikać, kiedy nadchodzi jej czas. Śmierć to
wielostopniowy cykl, w którym uczestniczymy od dawna i nie ma potrzeby się

20 Aureliusz M., Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Kęty 2008, s. 60.
21 Tamże, s. 75.
22 Tamże, s. 77.
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jej bać tak, jak nie boimy się tego, co oczywiste i naturalne. Śmierć sama nas
znajdzie, tak samo, jak wielokrotnie znajdowała nas wcześniej. Jedyne, co każdo-
razowo zabieramy z sobą dalej, to świadomość. Należy więc ćwiczyć świadomość,
rozum i pamięć, gdyż nie to, co mamy, ani kim jesteśmy, kształtuje nasze dusze
i przechodzi w kolejne stany.
Nie ma więc najmniejszego sensu zamartwiać się o to, co będzie później. Ży-

jemy tutaj i teraz. Jest to dany nam czas, aby pracować nad sobą, bo tylko to, kim
jesteśmy tutaj i czego dla swojego rozwoju dokonamy teraz, będzie służyć nam
tam. A tam staniemy, kiedy rola, jaką mamy do odegrania w przedstawieniu, zo-
stanie wyczerpana. „Tak, jak aktora usuwa ze sceny pretor, który go przyjął”23

tak i my zostaniemy usunięci. A jeśli ktoś podnosi bunt, że oto odegrał w życiu
tylko trzy akty, a nie pięć, to i to dobrze. Widocznie w jego „życiu trzy akty two-
rzą całość. Bo kiedy się ma skończyć, wyznacza ów, kto przedtem zespół ułożył,
a teraz rozpuszcza. Ty zaś ani w jednym, ani w drugim udziału nie brałeś. Odejdź
więc łagodnie. Łagodny bowiem jest i ten, kto cię zwalnia”24. A gdy zwolnieni
zostaniemy, staniemy po drugiej stronie nie nadzy nawet, ale wyposażeni jedy-
nie w rozum, który nam służy tak samo tutaj, jak i będzie służyć tam. Nie jest
więc ważnym, co się posiada, jakie dobra gromadzi i jakie funkcje piastuje. Ważne
jest to, jak wyćwiczymy w bojach życia nasz rozum, gdyż będzie to jedyny oręż
i jedyny dobytek, jaki z sobą zabierzemy w dalszą podróż.
Dalsza podróż to oczywiście powrót do jedności z wszechświatem, kiedy to

człowiek zostanie rozproszony na poszczególne elementy: „Składam się z pier-
wiastka przyczyny i tworzywa. Ani jedno, ani drugie nie zmarnieje w nic, tak
jak nie powstało z niczego. Każda więc moja cząstka przez przemianę przejdzie
w jakąś cząstkę wszechświata. A owa znowu w inną jakąś cząstkę wszechświata się
zmieni, i tak w nieskończoność. Taką to przemianą i ja powstałem, i moi rodzice,
i tak wstecz w nieskończoność”25. Mądrość polega więc na gotowości przyjęcia
śmierci i na opanowaniu przed nią lęku. Tymczasem doświadczenie uczy nas, że
w przypadku niebezpieczeństwa zagrożenia życia ogarnia nas strach, wpadamy
w popłoch i rozpaczamy nad utratą życia. „Powodem jest to, że brak nam wszel-
kich dóbr wewnętrznych, i dlatego cierpimy z powodu utraty życia. Nie pozostała
w nas żadna jego cząstka: minęło ono i bezpowrotnie odeszło. Nikt nie troszczy
się o to, jak żyć dobrze, lecz jak żyć długo, jakkolwiek wszyscy mogą się zdobyć
na dobre życie, a nikt nie może sprawić, że będzie żył długo”26.

23 Tamże, s. 106.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 43–44.
26 Seneka, Myśli, wyd. cyt., s. 160.
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Niezależność od śmierci, brak wpływu na proces umierania zbliża nas do
niej, pozwala z nią się oswajać i obcować, niczym z niewidzialnym członkiem ro-
dziny. Im wygodniejsze jest nasze życie, im więcej w nim planów i zamierzeń, tym
trudniej jest się nam z nim rozstać. Wówczas „albo tu żyjesz i już się do życia
przyzwyczaiłeś, albo sam się wynosisz na tamten świat i tego chciałeś, albo umie-
rasz i służbę swą odbyłeś”27. Możliwości są zatem trojakie, ale czy to oznacza,
że Aureliusz, podobnie zresztą jak stoicy, jest zwolennikiem samobójstwa, jako
sposobu na rozwiązanie problemu życia? Samobójstwo jest doskonałym rozwią-
zaniem, jeśli umysł zawodzi, siły nas opuszczają, zaś organizm nadal trzyma się
życia. Wówczas człowiek, póki jeszcze myślenie go nie opuściło, powinien powziąć
decyzję, czy warto usilnie pozostawać na deskach teatru, skoro rola już odegrana.
„Gdy się bowiem zacznie dziecinnieć, pozostanie wprawdzie zdolność oddychania
i karmienia się, i tworzenia wyobrażeń, i pożądanie itd., ale gaśnie zdolność wła-
dania sobą samym i umiejętnego zdawania sobie sprawy z obowiązków, i porząd-
kowania zjawisk, i zdolność osądzania, czy już należy stąd wynieść się samemu,
i to wszystko, co w wysokim stopniu wymaga umysłu wyćwiczonego. Należy się
więc spieszyć, i to nie tylko dlatego, że każdej chwili bliżsi stajemy się śmierci,
ale i dlatego, że ustaje zdolność wnikania w zdarzenia i ich zrozumienia”28. Za-
tem kiedy nie możemy samodzielnie funkcjonować, kiedy nie możemy wypełniać
naszych obowiązków lub kiedy po prostu rola, jaką mieliśmy do spełnia, została
wypełniona, powinniśmy odejść z tego świata tak, jak marynarz schodzi z okrętu,
kiedy po wyznaczonej podróży dobija do ostatniego portu. Samobójstwo jednak
powinno być popełniane, podobnie jak u Seneki, zgodnie z rozumem, bez emocji
i w przemyślany sposób. „Jak byś po śmierci chciał, by ci życie było upłynęło,
tak żyć tu na ziemi możesz. A gdyby ci na to nie pozwalano, to ustąp z życia.
Tak jednak, jakbyś nie odczuwał żadnej przykrości. Dym tu – więc odchodzę.
Czemuż to uważasz za rzecz wielką? Ale jak długo nic takiego mnie stąd nie wy-
pędza, dobrowolnie pozostaję i nikt mi nie wzbroni czynić tego, co chcę. A chcę
tego, co jest zgodne z naturą stworzenia obdarzonego rozumem, do współżycia
przeznaczonego”29.
Stoickie podejście do śmierci oraz stosunek do samobójstwa jest kontrower-

syjny głównie dlatego, że jest to stanowisko radykalne i stanowi skrajną wersję
poglądów poprzedników, którzy nawet jeśli akceptowali akt samobójczy, to nie
był on rozpatrywany jako indywidualny sposób na zakończenie złego życia, ale
jak np. w przypadku Arystotelesa, w kontekście społecznym.

27 Aureliusz M., wyd. cyt., s. 88.
28 Tamże, s. 24.
29 Tamże, s. 46.
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Człowiek dla Arystotelesa jest istotą społeczną, stworzeniem politycznym i co
za tym idzie, jego odejście powinno być rozpatrywane na tle korzyści lub straty,
jaka się z tym wiąże dla większości. Samobójstwo, to ucieczka od obowiązków,
jakie każdy obywatel ma względem państwa. Jest ono tolerowane, kiedy staje się
ostatecznością, ale kiedy ma służyć wyłącznie za ucieczkę przed troskami, wów-
czas jest zwykłym tchórzostwem. U Seneki jest ono wyrazem wolności i prawa do
samodecydowania o swoim losie. „Rozmyślaj o śmierci. Ten, kto tak mówi, każe
rozmyślać o wolności. Kto nauczył się śmierci, oduczył się niewoli. Znajduje się on
ponad wszelką władzą, a w każdym razie całkowicie poza nią. Czymże dla niego
więzienie, kajdany, kraty? Ma przecież otwarte drzwi. Jest tylko jeden łańcuch,
który nas skuwa: miłość życia, której wprawdzie nie należy całkiem od siebie od-
pychać, lecz jednak trzeba ją zmniejszać, aby wtedy, kiedy zażąda konieczność,
nic nas nie krępowało ani nie przeszkadzało nam nic, przez co bylibyśmy mniej
gotowi zrobić natychmiast, co i tak kiedyś będziemy musieli zrobić”30. Pamiętać
jednak należy, że wprawdzie samobójstwo jest doniosłym, ale nie jedynym rodza-
jem śmierci. Z pewnością jednak nie możemy rozpatrywać go wyłącznie w kategorii
ucieczki czy rezygnacji. Nie taka była intencja stoików. Dla nich samobójstwo to
akt wymagający dojrzałości i odwagi, aby wiedzieć, kiedy z godnością należy się
wycofać. „Wielka to rzecz, Lucyliuszu, i wymaga długiej nauki: odejść spokoj-
nie, kiedy nadchodzi owa nieunikniona chwila. W innych rodzajach śmierci tkwi
choćby szczypta nadziei: choroba ustępuje, pożar gaśnie, cało uchodzą przywa-
leni, jak się zdawało, gruzami; morze z tą samą siłą, z jaką pochłania rozbitków,
wyrzuca ich nietkniętych; żołnierz cofa miecz znad samego karku ofiary: lecz ten,
kogo starość wiedzie ku śmierci, nie ma się czego spodziewać. Tej jednej śmierci
nic nie przeszkodzi. Żaden inny koniec nie jest mniej bolesny, ale żaden bardziej
przewlekły”31. Toteż tych, którzy uparcie chcieli żyć odwlekając czas śmierci, nie
warto nawet wspominać. Życie jest nie po to, aby korzystać z dóbr, ale by szukać
prawdy, zaś człowiek „taką przedstawia wartość, jaką mają przedmioty jego sta-
rań”32. Toteż zmierzając ku śmierci należy tak żyć, aby „niczego nie żałować,
skromnie wszystko przyjmować i tracić”33, bo „skoro niepodobna zapanować nad
światem, trzeba zapanować nad sobą”34.
Samobójstwo, jako sposób na rozwiązanie problemów egzystencjalnych, znaj-

duje u każdego inne wytłumaczenie. Na poglądy Seneki wpływ miała sytuacja
polityczna, w której cokolwiek jest lepsze, niż pozostanie tutaj pod władzą Ne-

30 Seneka, Myśli..., wyd. cyt., s. 162.
31 Tamże, 163.
32 Aureliusz M., Rozmyślania, wyd. cyt., s. 72.
33 Tamże, s. 89.
34 Tatarkiewicz W., Historia..., wyd. cyt., s. 132.
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rona. Marek Aureliusz swoje widzenie śmierci i cierpienia budował przez pryzmat
śmierci Faustyny. W obu przypadkach śmierć jest furtką do wolności w sytuacji
całkowitego zniewolenia i niezadowolenia z życia.

5. Dzisiejszy problem samobójstw

Współcześnie samobójstwo na wzór jego stoickiego rozmienia może posłu-
żyć jako argument usprawiedliwiający śmierć wspomaganą, gdzie świadomość za-
interesowanego domaga się, by odejść z tego świata, ale fizyczny stan zdrowia
uniemożliwia, aby dokonać tego osobiście. Z całym przekonaniem możemy więc
powiedzieć, że filozofia stoicka dała podwaliny pod to, co dziś nazywamy euta-
nazją i prawem do godnej śmierci. „Usiłowała dowieść, że samobójstwo nie tylko
da się wyjątkowo uzgodnić z wymogami etyki, ale stanowi ich prostą i ostateczną
konsekwencję. Do tego wszakże konieczny jest odpowiednio dobrany punkt wyj-
ścia. U stoików rolę tę pełni teza, że źródło i siła twórcza moralnego postępowania
człowieka polega na działaniu zgodnym z jego naturą i powszechnym porządkiem
świata”35. Dzisiejsze koncepcje eutanatyczne dozwalają śmierć, jednak z ograni-
czeniem miejsca, gdyż nie wszystkie kraje w swoich regulacjach prawnych godzą
się na to rozwiązanie, oraz wyłącznie w skrajnych przypadkach. Jedynym ograni-
czeniem dla Stoików było podejmowanie takiej decyzji w emocjach oraz fakt, że
przywilej ten przysługiwał wyłącznie mędrcom, czyli wybranej grupie społecznej.
Dzisiaj zaledwie kilka krajów otworzyło prawną możliwość do godnej śmierci,

której powodem do wykonania jest własne wyrażenie woli. Chociaż Stoicy dali
nam cały katalog przypadków, w jakich powinniśmy pogodzić się z kresem swojego
życia, nadal stosowane są uporczywe terapie utrzymywania przy życiu, chociaż
wiadomo, że ma żadnych rokowań na poprawę.
Prawo do śmierci wydaje się być tak oczywistym, jak prawo do swobod-

nego dysponowania własnym majątkiem. Nic jednak bardziej mylnego. Prawo do
śmierci ogranicza się wyłączenie do warunków, w jakich powinien umierać czło-
wiek. Nie ma ono nic wspólnego z możliwością wyboru, sposobu czy czasu, a je-
dynie z warunkami w jakich człowiek powinien odchodzić. Mimo usilnych próśb
chorych o skrócenie ich cierpień i pomoc w odejściu, ignoruje się te potrzeby
i na siłę utrzymuje przy życiu. Zwolennicy eutanazji w odmowie pomocy przy
samobójstwie powołują się tutaj na szereg argumentów mających przemawiać za
dozwoleniem eutanazji. W debatach pojawia tak pojęcie wolnej woli, jak i ce-
lowość utrzymywania przy życiu osób, które nigdy nie odzyskają świadomości,

35 Ślipko T., Etyczny problem samobójstwa, Kraków 2008, s. 11.
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aż po względy ekonomiczne. Dla przeciwników podstawowym argumentem jest
prawo do życia i boska wyłączność do decydowania o śmierci.
Sporadyczne przypadki powrotu do zdrowia, nadużycia itp. mogą stanowić

argument przeciw eutanazji, jednak w momencie oświadczenia woli przy pełni
władz umysłowych i z wyraźnej inicjatywy zainteresowanego, powinno brać się
pod uwagę wyłącznie pragnienie osoby, która chce się dopuścić samobójstwa. Nie-
stety w większości krajów pod uwagę bierze się wyłącznie martwą literę prawa,
a nie prośbę chorego. Problem ten w zasadzie nie istnieje dla osób mogących
samodzielnie egzystować, ale w przypadku tych, którzy nie mogą tego dokonać
samodzielnie, etyka otwartych drzwi nie jest możliwa, zaś zainteresowanie ich sy-
tuacją zaczyna się dopiero wówczas, kiedy kierują oni do sądów prośbę o wydanie
zgody na eutanazję. Wówczas to jesteśmy świadkami gwałtownego zainteresowa-
nia się takimi osobami i ich losem.
Organizowanie im czasu, szukanie zajęć i tworzenie aury bycia potrzebnym

jest w gruncie rzeczy środkiem doraźnym. Nie rozwiązuje to problemu bezradności
wobec życia, całkowitego uzależnienia od innych lub perspektywy niedołęstwa czy
pozostawania w stanie wegetatywno-pasywnym. Dlatego właśnie, nawet w dzisiej-
szych czasach, warto wziąć pod uwagę poglądy stoików w ocenie dopuszczalności
samobójstwa, chociażby jako możliwości skrócenia cierpienia. Opowiedzenie się
za stosowaniem eutanazji nie oznacza przecież konieczności korzystania z tego
środka, zaś realnym problemem nie jest kwestia legalizacji, ale sposób i okolicz-
ności sięgania po tę możliwość.
Stoicy opowiadali się za samobójstwem w sytuacjach, które obecnie wydawać

się nam mogą zbyt błahe, aby z tego powodu kończyć życie, jednak problem
zdrowotny pozostaje aktualny do dziś i właśnie z tego powodu należy wziąć pod
uwagę, czy nie byłoby właściwym, aby eutanazja i samobójstwo wspomagane
były prawnie dozwolone, gdyż za literą prawa powinna w pierwszej kolejności iść
wola osoby pragnącej zakończyć swoje życie. Prawo tym samym powinno mieć
tutaj zupełnie inne zastosowanie i zamiast ścigać tych, którzy przeprowadzają
eutanazję lub w inny sposób udzielają pomocy w samobójstwie, powinno chronić
osoby podejmujące te trudną również dla siebie decyzję, aby ich wola została
spełniona, zaś intencje właściwie odebrane.

Seneca’s views on suicide and its relevance to the contemporary debate
on the acceptability of euthanasia and assisted suicide

Summary

The main purpose of this article is to analyse the ideas presented and
formulated by Seneca the Younger and Marcus Aurelius on topics related to
suicide. At the same time I also try to present their importance and validity in
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various debates based on both legal and philosophical aspects to allow assisted
suicide and euthanasia.
Assisted death (suicide) presents a serious issue in a legal sense, as we

witness some sort of collision between our statement of will in relation to our
life, and, on the other hand, attempting suicide or aiding someone to commit
suicide, both of which are considered criminal offences in a large number of
legal systems around the world.
In numerous debates on assisted suicide it needs to be remembered that

even in liberal thoughts emphasized by Stoics there are certain limitations and
restrictions.
However, this article is not only concerned with Stoics’ thoughts and

arguments in favour of assisted suicide in everyday life but it is also an attempt
to emphasize the legal aspects of aiding someone in committing suicide. Finally,
the article brings up the question of how far the law should interfere into
a human will despite protecting it and turning a will into an offence.

Key words: assisted suicide, assisted death, death, euthanasia, manslaughter,
liability, joint liability, abetting, stoicism

Słowa kluczowe: samobójstwo wspomagane, asystent śmierci, śmierć, euta-
nazja, zabójstwo, sprawstwo i współsprawstwo, stoicyzm
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Jeśli przyjrzeć się obrazowi filozofii XVII-wiecznej, nietrudno ulec wrażeniu,
że w tym okresie nie tylko kategorie scholastyczne, ale i renesansowe (zakładające
prymat metafizyki i teologii w refleksji filozoficznej) przestały być kategoriami
obowiązującymi z powodu René Descartesa, który w swej filozofii oddzielił po-
rządek nadprzyrodzony od porządku doksalnego (tzn. od domeny przyrodoznaw-
stwa), przyczyniając się tym samym do wyznaczenia nowego paradygmatu w fi-
lozofii. Owo przesunięcie filozoficznego środka ciężkości zainicjowało nowożytną
teorię poznania, z czasem coraz bardziej dystansującą się względem metafizycz-
nego typu pewności. Chociaż słusznie się przyjmuje, że racjonalizm i empiryzm
to kantowskie „dwa pnie poznania”, to jednak można stwierdzić, że kartezjański
mechanicyzm uprawomocnił wszelkie empirystyczne trendy, jakie zdominowały
angielską myśl w XVII i XVIII wieku. Idąc tym tropem nietrudno dojść do wnio-
sku, że jeden z ojców empiryzmu – Thomas Hobbes był w dużej mierze zależny
właśnie od Descartesa. Hobbes niewątpliwie ze swoją naturalistyczną filozofią zna-
lazł się we właściwym miejscu i czasie, gdyż wówczas w Anglii autorytet religii
podupadał z powodu bestialskich i krwawych wojen religijnych, a także z po-
wodu doktryny kalwinizmu, którego eschatologiczny determinizm odrzucał wielu
ludzi. Nic dziwnego, że empirystyczni filozofowie widzieli rozwiązanie w „powrocie
do zjawisk”. Inna sprawa, że – jak ukazuje to perspektywa historyczna – empi-
ryzm i naturalizm zapowiadały sceptycyzm, zaś sceptycyzm zapowiadał ateizm.
Już w XVII wieku niektórzy myśliciele dostrzegali w empiryzmie „pułapkę ate-
istyczną” i nie wahali się nazywać otwarcie Hobbesa ateistą. Ci myśliciele zara-
zem czuli potrzebę neutralizacji ateizmu i obrony duchowości. Byli to tzw. „pla-
tonicy z Cambridge”: Ralph Cudworth (1617–1688), Henry More (1614–1687),
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Benjamin Whichcote (1609–1681), Nathaniel Culverwell (1619–1651), John Smith
(1618–1652) oraz Peter Sterry (1613–1672). Należy zaznaczyć, iż filozofowie ci byli
przede wszystkim chrześcijanami, a konkretnie anglikańskimi duchownymi zwią-
zanymi z uniwersytetem w Cambridge, zaś „platonikami” byli dlatego, iż w celu
obrony chrześcijańskich prawd sięgali do szeroko rozumianej tradycji platońskiej.
Po drugie, jak wskazują na to niektórzy badacze, należałoby ich raczej nazwać
„plotynikami”, gdyż wiele przemawia za tym, że ich główną inspiracją był Plo-
tyn i neoplatonicy, a nie Platon. Sławomir Raube pisze, że „angielscy filozofo-
wie postrzegali tradycję platońską jako najważniejszy filar refleksji w ogóle, była
ona bowiem tworzona przez ‘najlepszych i najbardziej uduchowionych spośród
filozofów’”, ale zarazem wcześniej zauważa: „Istotnie, jeśli uwzględnić liczbę za-
pożyczeń i cytatów, tekst Plotyna okazuje się tym źródłem, z którego platonicy
z Cambridge czerpali częściej niż z tekstów Platona; jednak jeszcze częściej po-
woływali się na neoplatoników mniejszych. Pozycję Plotyna postrzegali zgodnie
z opinią Porfiriusza, że w Enneadach zawarta jest myśl stoików, perypatetyków,
metafizyka Arystotelesa oraz filozofia samego Platona”1. Podobnie ocenia plato-
ników John Henry Muirhead2. Z kolei ujęcia nie akcentujące nadto roli Plotyna
kosztem roli Platona można odnaleźć w podręczniku do historii filozofii Fredericka
Coplestona3 oraz w tekście Sarah Hutton (będącym częścią podręcznika pod re-
dakcją Richarda Popkina)4. Mimo wszystko platonicy z Cambridge, chociaż szu-
kali inspiracji głównie u myślicieli, którzy byli twórcami systemów filozoficznych
(przyjmując, iż Platon przedstawił pełny i skończony system w swojej agrapha
dogmata, zaś u Plotyna system jest albo przedstawiony w Enneadach, albo funk-
cjonuje niejako „poza kadrem” rzeczonego dzieła5), to jednak sami nie wypraco-
wali, czy jako kolektyw, czy indywidualnie, spójnego systemu, co zauważa Raube6.

1 S. Raube, Deus explicatus. Stworzenie i Bóg w myśli Ralpha Cudwortha, Białystok 2000,
s. 9.
2 J. H. Muirhead, The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, Londyn 1931, s. 27.
Autor pisze tam (przekł własny): „Coleridge stwierdził o nich, że byli oni ‘raczej plotynikami,
aniżeli platonikami’, zaś profesor Stewart zwrócił uwagę na mieszankę religii chrześcijańskiej
i filozofii platońskiej w ‘doktrynie doświadczenia i ekstazy’”.
3 F. Copleston, Historia filozofii, tom V, przeł. J. Pasek, P. Józefowicz, Warszawa 2008, s. 52.
4 S. Hutton, Platonicy z Cambridge, w: R. H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej,
przeł. M. Kaczyński, Poznań 2003, s. 382
5 Istnieją naukowcy, którzy przyjmują, że Enneady przedstawiają gotowy system Plotyna, lecz
jest także pewne grono badaczy kwestionujących systemowość dzieła. Przykładowo, Agnieszka
Woszczyk w pracy Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna stwierdza, że system jest
w Enneadach jedynie „założony”, a także zwraca uwagę na badania Paula Henry’ego, który
doszedł do wniosku, że istniała być może ezoteryczna część filozofii Plotyna, jego własna „nauka
niepisana”. Patrz: A. Woszczyk, Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna, Katowice
2007, s. 23, s. 30–31.
6 S. Raube, dz. cyt., Białystok 2000, s. 171.
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Nie można przy tym powiedzieć, że nie tworzyli spójnej grupy, ponieważ niewąt-
pliwie łączyło ich bardzo wiele. Po pierwsze, jak już zostało zauważone, wszyscy
platonicy byli duchownymi. Po drugie, wszyscy oni poszukiwali uzasadnienia dla
wiary chrześcijańskiej w filozofii pogańskiej z platonizmem na czele. Po trzecie,
prowadzili polemikę z dominującymi w tamtym czasie w Anglii nurtami filozoficz-
nymi, przede wszystkim atakując mechanistyczną filozofię przyrody Descartesa
i naturalizm Hobbesa. Po czwarte, byli oni w takim samym stopniu filozofami co
teologami, gdyż uważali, że głównym przedmiotem obu dyscyplin jest Bóg, wo-
bec tego obie dyscypliny się pokrywają7. Po piąte, byli w swoim chrześcijaństwie
nieortodoksyjni i dystansowali się od popularnego wówczas w Anglii kalwinizmu,
ale nie darzyli sympatią także odłamów kontynentalnych z katolicyzmem na czele,
uważali za to, że zręby prawdy o Bogu można znaleźć także w religiach innych
niż chrześcijaństwo (co sprawiło, że nazywano ich „tolerancjanami”8) i postulo-
wali „religię naturalną”, „naturalny monoteizm”, którego śladów potrafili nawet
się doszukać w pogańskich politeizmach; wreszcie nie obawiali się przedstawiać
swoich własnych rozwiązań, często reinterpretujących chrześcijańskie dogmaty.
Spośród wszystkich platoników z Cambridge Henry More był pisarzem naj-

bardziej płodnym. O ile Ralph Cudworth za życia wydał tylko jedne dzieło, o tyle
More wydał ich dziesiątki, z czego znaczna część przetrwała do dzisiejszych cza-
sów. Na tej podstawie można pokusić się o mniej lub bardziej rzetelną próbę
rekonstrukcji jego myśli, która stopniowo dojrzewała i przechodziła przez różne
fazy. Autor niniejszego tekstu proponuje trójpodział twórczości More’a na okres
poetycki (wczesny), filozoficzny (dojrzały) oraz profetyczny (późny). W trosce
o zachowanie chronologicznej przejrzystości poszczególne okresy opisane zostaną
po kolei, przy czym najwięcej uwagi – co jest oczywiste – zostanie poświęcone
drugiemu z nich. Zasadniczo można stwierdzić, że wątki platońskie (czy też neo-
platońskie) obecne były w myśleniu More’a aż do końca, pomimo iż jego rzekomy
platonizm jawi się jako kwestia dyskusyjna. Jak to zostanie bowiem w dalszej
części tego rozdziału przedstawione, More nie tylko nie zdołał przezwyciężyć apo-
rii związanej z chrześcijańskim dualizmem Boga i stworzenia9, ale dodatkowo ją
pogłębił, wprowadzając wewnątrz stworzenia dualizm duszy i ciała. Wynikało to

7 J. H. Muirhead, dz. cyt., s. 25.
8 F. Copleston, dz. cyt., s. 53.
9 Autor niniejszego tekstu uznaje ów dualizm za aporetyczny, bazując na monistycznej inter-
pretacji platońskiego dialogu Parmenides (Platon, Parmenides, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999).
W dialogu tym bowiem Platon poddaje krytyce swą teorię idei w wydaniu klasycznym (patrz
np. fragmenty 133b, 134 d-e) wykazując, że „teoria dwóch światów”, tj. skrajne oddzielenie
od siebie poziomów eidos i physis prowadzi do ich wzajemnej niepoznawalności, a także unie-
możliwia temu, co noetyczne, przyczynowe warunkowanie tego, co zmysłowe. Wynika z tego,
że Platon, odrzuciwszy dualizm metafizyczny w Parmenidesie, przeszedł albo na stanowisko
pluralistyczne (patrz np. S. Blandzi, Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszuki-
wanie ontologii idei w Parmenidesie, Warszawa 1992) albo monistyczne (jak chcieli neoplato-
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z faktu, że More jako być może jedyny spośród platoników z Cambridge był na
pewnym etapie autentycznym zwolennikiem myśli Descartesa i do końca życia
pewne kartezjańskie naleciałości były w taki czy inny sposób w jego filozoficznym
światopoglądzie obecne. Z drugiej jednak strony Henry More, podobnie jak jego
„towarzysz w sprawie” Cudworth, zdołał zaproponować parę koncepcji, które sy-
tuowały go daleko poza chrześcijańską ortodoksją, a które by nie powstały bez
wyraźnej inspiracji szeroko pojętym platonizmem.
We wczesnej fazie swojej twórczości More nie pisał prozą, a wierszem, dlatego

też autor tekstu uznał, że całkiem zasadne będzie określenie tego okresu w jego ży-
ciu mianem okresu poetyckiego. Jego „filozoficzne poematy” zostały w latach 40.
XVII w. wydane w dwóch kompilacjach: Psychodia Platonica; or a Platonicall
Song of the Soul (1642 r.) i Philosophical Poems (1647 r.). Zwłaszcza ten pierw-
szy zbiór wydaje się szczególnie istotny, gdyż zawiera wczesne poglądy More’a na
temat duszy, które stały się podstawą jego późniejszych rozstrzygnięć. Psychodia
Platonica dzieli się zasadniczo na cztery części. Pierwsza, Psychozoia opisuje „ży-
wot duszy”. Druga, Psychathanasia mówi o nieśmiertelności duszy i jej boskim
pochodzeniu. Trzecia, Antipsychopannychia występuje przeciw nauce o zaśnię-
ciu duszy po śmierci. Wreszcie czwarta, Antimonopsychia argumentuje przeciwko
doktrynie monopsychizmu, utrzymującej, że wieczna jest tylko jedna dusza ludz-
kości, a indywidualne dusze ludzkie są śmiertelne (wyznawali ją m.in. XIII-wiecz-
ni awerroiści łacińscy: Siger z Brabantu i Boecjusz z Dacji). Trzecia i czwarta
część zbioru mają więc charakter bardziej polemiczny, z kolei pierwsza i druga
prezentują konkretne koncepcje samego More’a. Platonik wyraził w nich bowiem
swą wiarę w preegzystencję dusz, reinkarnację i apokatastazę (z jednej strony in-
spirując się filozofią Plotyna, a z drugiej – teologią Orygenesa). More w swoich
wierszach co prawda bezpośrednio odwołuje się do Plotyna10, jednak być może

nicy pogańscy, z Plotynem i Proklosem na czele). W odniesieniu do dogmatyki chrześcijańskiej
nietrudno natomiast zauważyć, że dualizm „Bóg-stworzenie” jest w zasadzie wariacją na te-
mat platońskiego dualizmu „idee-rzeczy”, tj. analogicznym mechanizmem, w którym występują
po prostu inne zmienne. Teza ta nie jest pozbawiona racjonalnych podstaw, jako że przyjęcie
takowego dualizmu rodzi w następstwie identyczne problemy.
10 Patrz: T. Campbell, Specimens of the British Poets, Londyn 1941, s. 297–298. W rzeczo-
nej książce można przeczytać fragment pochodzącego z Psychozoi wiersza Henry’ego More’a
pt. The Pre-Existency of the Soul:

For I would sing the pre-existency
Of human souls and live once o’er again
By recollection and quick memory
All that is passed since first we all began.
But all too shallow be my wits to scan
So deep a point and mind too dull to climb
So dark a matter. But thou more than man
Aread, thou sacred soul of Plotin dear
Tell me what mortals are. Tell what of old they were.
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w większym stopniu wpłynął na niego Orygenes, co w swoim artykule w Stanfordz-
kiej Encyklopedii Filozofii sugeruje John Henry: „Jego Platońskie upieranie się
przy nieśmiertelności duszy zawiodło go do odrzucenia mniemania, iż każda indy-
widualna dusza ludzka została stworzona przy swym poczęciu, na korzyść stanowi-
ska Orygenesa, że wszystkie intelektualne natury zostały stworzone równorzędnie
i jednakowo na początku wieczności”11. Zaraz potem dodaje: „[...] More także
przejął wiarę Orygenesa w powszechne zbawienie – ideę [głoszącą], że wszystkie
dusze mogą w końcu zostać zbawione i nagrodzone niebiańskim blaskiem. Ponow-
nie, była to idea, która wydawała się More’owi być jedynym dającym się obro-
nić stanowiskiem, i przeto jednym [z tych], które muszą być częścią prawdziwej
wiary”12. Wobec tego, skoro dla More’a autentynczna wiara chrześcijańska dawała
się ukonstytuować jedynie w oparciu o te (wybitnie przecież nieortodoksyjne) dok-
tryny, zaś Orygenes był dlań tak ważną inspiracją, będzie całkiem słuszne podjęcie
dygresji na temat autora O zasadach i podanie kilku cytatów z rzeczonego dzieła
celem przedstawienia patrystycznych korzeni wizji platonika z Cambridge.
Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że Orygenes, pomimo, iż odebrał

filozoficzne wykształcenie w Aleksandrii pod kierunkiem Ammoniosa Sakkasa, nie
był filozofem, a raczej teologiem, któremu przyświecały ewidentnie apologetyczne
cele. Nie powinno zatem dziwić, że nie zawsze wyciągał logiczne konsekwencje ze
swoich wypowiedzi i popadał z samym sobą w sprzeczności. W wielu przypadkach
ponadto uzasadniał swoje doktryny głównie pomagając sobie biblijnymi cyta-
tami, i nie będąc w stanie wyjść poza tą metodę argumentacji. Jest to widoczne
właśnie we wspomnianych koncepcjach. Przykładowo, koncepcja preegzystencji
dusz zostaje przez Orygenesa (wypowiadającego się tutaj z dużą ostrożnością)
przedstawiona następująco: „Trzeba teraz rozważyć, czy owe istoty, które zgodnie
z tokiem rozumowania mają duszę i rozum, otrzymały duszę z ciałem już wów-
czas, gdy według słów Pisma ‘Bóg uczynił dwa duże światła jaśniejące, większe,
żeby rządziło dniem i mniejsze, żeby rządziło nocą, oraz gwiazdy’, czy też Bóg nie
stworzył ich równocześnie z ciałami, lecz z zewnątrz umieścił ducha w stworzonych
ciałach. Co do mnie, to podejrzewam, że duch został umieszczony w ciałach z ze-
wnątrz, warto jednak będzie wykazać to na podstawie Pisma”13. Idei tej dowodził
następnie nawiązując do Księgi Rodzaju (25, 23–26), gdzie jest mowa o tym, że
już będąc w łonie matki Jakub został umiłowany przez Boga, a jego brat Ezaw
odrzucony, i na tej – z filozoficznego punktu widzenia raczej niezbyt przekonującej
– podstawie wyprowadzał wniosek, że jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to nie mógł

11 J. Henry, Henry More, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/
entries/henry-more/, 15.03.2013. Cyt. fragment w przekł. własnym.
12 Tamże. Cyt. fragment w przekł. własnym.
13 Orygenes, O zasadach, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 1996, s. 118.
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przed narodzinami jednego ukochać, a drugiego znienawidzić, ale jego stosunek do
nich wynikał z ich wcześniejszych uczynków. O ile jednak preegzystencja dusz jest
przezeń słabo uargumentowana, tak śledząc Orygenesa koncepcję apokatastazy
można łatwo doszukać się aporii, które co prawda nie stawiają pod znakiem za-
pytania samej koncepcji, ale dosyć mocno kwestionują przejrzystość myśli autora
dzieła. Sama apokatastaza została przezeń wyłożona m.in. w następującym frag-
mencie: „Bo przecież odnowienie nieba i ziemi, przemiana postaci tego świata oraz
odmiana niebios przygotowana jest bez wątpienia dla tych, którzy idąc wyżej okre-
śloną drogą, dążą do owego szczęśliwego kresu. Kresowi temu, jak powiedziano,
mają być poddani również wrogowie, a stwierdzono, iż w końcu tym ‘Bóg jest
wszystkim we wszystkim’”14.
W tym fragmencie Orygenes zdaje się mówić o powszechnym zbawieniu dusz

rozumnych, to jest hierarchii anielskich, ludzi oraz demonów. W innym miejscu
jednak używa on o wiele mocniejszych słów, wyraźnie sugerując, jakoby soterii
miała dostąpić całość stworzonego bytu: „Zresztą wówczas, gdy świat wymagał
zróżnicowania, materia w różnych kształtach posłusznie poddała się Bogu jako
swemu Panu i Stworzycielowi, ażeby wytworzył z niej różnorakie postaci rzeczy
niebieskich i ziemskich. Można więc zrozumieć, że kiedy rzeczy zapragną być jed-
nością, taką, jaką stanowi Ojciec i Syn, wówczas nie będzie już różnorodności
tam, gdzie wszystko jest jednością”15. Tymczasem dwie strony wcześniej można
znaleźć zastrzeżenie, że ostatecznej jedności nie odziedziczą ani zwierzęta, ani
materia nieożywiona. Wniosek jest prosty: Orygenes zaprzeczył sam sobie. Jak
się zatem wydaje, apokatastaza w jego ujęciu dotyczy tylko i wyłącznie powrotu
dusz rozumnych do stanu jedności z Bogiem. W każdym razie, Orygenes chociaż
w jednym aspekcie mógł mieć – w opinii autora niniejszego tekstu – rację. Wiele
bowiem wskazuje, że zdawał sobie on sprawę, iż preegzystencja dusz oraz apo-
katastaza nie dają się utrzymać bez przyjęcia reinkarnacji, a zatem, że był jej
zwolennikiem. Świadczy o tym pierwszy z przytoczonych cytatów, lecz także na-
stępujący: „Zważmy jednak, że nie stanie się to nagle, lecz powoli i stopniowo,
w ciągu wielu nieprzeliczonych wieków, gdy poszczególne istoty z wolna osią-
gną nawrócenie i poprawę; jedne byty wyprzedzą inne i szybciej biec będą do
szczytu doskonałości, inne będą szły tuż za nimi, a jeszcze inne dotrą tam dużo
później”16. Jest to jednak dość problematyczna kwestia, gdyż Orygenes, jakkol-
wiek w cytowanym dziele zdaje się bronić wędrówki dusz, tak w innych tekstach
m.in. w Przeciw Celsusowi, stwierdza coś przeciwnego. W odczuciu autora ni-
niejszego tekstu są to pozory, gdyż Orygenes w swej polemice krytykuje myśl

14 Tamże, s. 111.
15 Tamże, s. 313.
16 Tamże, s. 314–315
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pogańską, a podane w przypisie fragmenty wyraźnie sugerują, że neguje on re-
inkarnację w ujęciu pogańskim, to jest dopuszczającą możliwość odrodzenia się
w ciele zwierzęcia, ale nie reinkarnację w ogóle17. W każdym razie nie ulega wąt-
pliwości, że – niezależnie od wszelkich trudności związanych z reinkarnacją – kon-
cepcja apokatastazy jest w ramach patrystyki chrześcijańskiej kojarzona z Ory-
genesem. Warto jednak dodać, że już u św. Klemensa Aleksandryjskiego (który
był – tak jak Ammonios Sakkas – nauczycielem Orygenesa) można znaleźć intu-
icję dotyczącą uniwersalnego zbawienia. Eschatologiczna nauka autoraO zasadach
ponadto znalazła w następnych stuleciach wielu kontynuatorów, którzy dzisiaj są
uznawani – pomimo wszelkich odstępstw od ortodoksji – za wybitnych teologów
lub filozofów. Byli to m.in. św. Grzegorz z Nyssy (ok. 335–395 n.e.), Pseudo-Dio-
nizy Areopagita (V/VI w.), Maksym Wyznawca (ok. 580–662) oraz Jan Szkot
Eriugena (ok. 810–877). Myśliciele ci rozumieli apokatastazę w kategoriach neo-
platońskich (dialektyka wypływu i powrotu) i nie bez powodu są zaliczani do tzw.
neoplatoników chrześcijańskich (aczkolwiek prawdopodobnie wszyscy oni odrzu-
cali doktrynę wędrówki dusz). Oficjalnie apokatastaza została potępiona na dru-
gim soborze w Konstantynopolu w 553 r. (a przynajmniej taka jej wersja, która
zakładała, że w niebie pośród zbawionych znajdą się źli ludzie i szatani). Wtedy
również zostały potępione w piętnastu anatematyzmach poglądy Orygenesa i jego
zwolenników. Jego dzieła jednak przetrwały, co pozwoliło je odkryć Henry’emu
More’owi tysiąc lat później i zostać tym samym w pewnej mierze jego duchowym
spadkobiercą.
Powyższa dygresja o Orygenesie i koncepcji apokatastazy miała na celu po-

kazanie korzeni wczesnych poglądów Henry’ego More’a, wyłożonych w jego fi-
lozoficznych poematach. Jak więc widać, był on wówczas nie tylko zależny od
neoplatonizmu z Plotynem na czele, ale także od myślicieli patrystycznych. Już
w tamtym czasie w myśleniu platonika z Cambridge występowało postrzeganie
ciała i duszy w sposób dualistyczny, jednak decydującym momentem miało się
okazać zapoznanie się z myślą Descartesa. Jak podaje Joanna Usakiewicz, More
przeczytał jego dzieła około roku 1644, a na przełomie lat 1648–1649, wyraźnie
zafascynowany Descartesem, prowadził z nim korespondencję18. Mimo swojego
uwielbienia dla umysłu francuskiego filozofa miał jednak od początku względem

17 Tenże, Przeciw Celsusowi, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1977, fragmenty III 75, IV 83,
V 49, VII 32, VIII 30. Warto zauważyć, ze w VII 32 Orygenes nie neguje reinkarnacji jako
takiej, ale stwierdza, że broniona przez Celsusa teoria wędrówki dusz jest „źle pojęta”. Bardziej
problematyczny jest fragment VIII 30, gdzie jest napisane: „Nie wierzymy w wędrówkę dusz
ani w to, że dusze wchodzą w ciała nierozumnych zwierząt”. Mimo wszystko wydaje się bardzo
prawdopodobne, że Orygenes zanegował jedynie reinkarnację w rozumieniu pogańskim, własną
koncepcję reinkarnacji pojmując w innych kategoriach, tj. w kategoriach zmartwychwstania.
18 J. Usakiewicz, Bonum et (im)mutabilitas. Myśl filozoficzna Anne Conway, Białystok 2002,
s. 14.
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niego sporo zastrzeżeń. Widział w nim bowiem sprzymierzeńca w walce o stwo-
rzenie teologii racjonalnej (gdyż Descartes przedstawił dowód ontologiczny na
istnienie Boga, a także uparcie bronił istnienia duszy), lecz szybko zauważył,
że jego mechanicyzm jest zbyt materialistyczny, że różnią się co do rozumienia
ciała i duszy oraz problemu istnienia próżni, a także nie potrafił zaakceptować
dokonanej przez Descartesa negacji dusz zwierzęcych. Niestety, jako iż listy te
zostały wydane tylko po łacinie, autor jest zmuszony przedstawić ową wymianę
zarzutów jedynie w oparciu o referencję Joanny Usakiewicz19. A zatem, bazując
na rzeczonym źródle, można przedstawić pięć zasadniczych punktów będących
kością niezgody między More’m a Descartesem. Po pierwsze, Descartes uważał,
że definicja substancji rozciągłej zamyka się w pojęciu ciała, zaś dusza – bę-
dąca substancją myślącą – nie była utożsamiona z żadną przestrzennością. Pisał
o tym w swych Medytacjach o pierwszej filozofii: „I chociaż może (a raczej na
pewno – jak to później powiem) posiadam ciało, które ze mną jest bardzo ści-
śle złączone, niemniej jednak jest rzeczą pewną, że zaiste ja jestem czymś bar-
dzo różnym od mego ciała i bez niego mogę istnieć – ponieważ z jednej strony
posiadam jasną i wyraźną ideę siebie samego jako rzeczy myślącej tylko, a nie
rozciągłej, a z drugiej strony wyraźną ideę ciała jako rzeczy rozciągłej tylko,
a nie myślącej”20.
More nie mógł się z tym rozróżnieniem zgodzić, gdyż w jego rozumieniu ist-

nieć oznaczało zajmować jakąś przestrzeń, ergo uważał, że jeśli istnieje dusza, to
musi z konieczności także być rozciągła. Wobec tego i Bóg musi być w jakiś sposób
rozciągły, będąc najwyższym duchem. Kartezjańska dusza była zaś, według rozu-
mienia More’a, nigdzie (tj. nie zajmowała żadnej przestrzeni), więc jej istnienie
stawało się problematyczne. W odpowiedzi na list More’a Descartes odpowiedział,
że można przypisać Bogu rozciągłość, jednak z zastrzeżeniem, że nie będzie to
prawdziwa rozciągłość, a tylko analogiczna rozciągłość. Raczej nie zadowoliła ta
odpowiedź platonika z Cambridge, nie będąca niczym więcej jak tylko zabiegiem
semantycznym. Drugim punktem poróżnienia między nimi było rozumienie sa-
mego ciała. More uważał bowiem, że ciało posiada nie tylko samą rozciągłość, ale
też m.in. kształt, miękkość lub twardość, ciepłość lub zimność, a także nieprze-
nikalność. Descartes w odpowiedzi stwierdził, że ludzie postrzegają właściwości
ciał, lecz sama natura ciała zamyka się w pojęciu rozciągłości. Jego odpowiedź
była zresztą potwierdzeniem rozstrzygnięć, do których doszedł dużo wcześniej
w Medytacjach, gdzie dokonał rozróżnienia pomiędzy naturą ciała a jego właści-

19 Tamże, s. 130–133.
20 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. K. Ajdukiewicz, M. Ajdukiewicz, Kęty
2001, s. 93–94.
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wościami21. Istota tego rozróżnienia polega – jak się wydaje – na tym, że ciała
oczywiście posiadają różne kształty, różne wielkości itd., więc nie muszą wszyst-
kie bez wyjątku posiadać tego-konkretnego-kształtu czy tej-konkretnej-wielkości,
lecz muszą – wszystkie bez wyjątku – być substancjami rozciągłymi. Kolejną,
trzecią już kwestią, co do której More miał zastrzeżenia, był problem próżni.
Descartes uważał bowiem, że próżnia nie istnieje, i podawał za przykład naczy-
nie wypełnione substancją. Według niego, jeśli z naczynia usunęlibyśmy wszelką
substancję, jego ściany z konieczności musiałyby do siebie przylec. Nie przyle-
gają, bo w naczyniu zawsze jest jakaś substancja, nawet jeśli są to cząstki nie-
widzialne. More argumentował, że próżnia istnieje, a istnieje ona w taki sposób,
że wypełnia ją rozciągłość Boga. Idąc dalej: czwartą kwestią, która niepokoiła
filozofa z Cambridge, była kwestia posiadania przez zwierzęta duszy. Descartes
miał zwierzęta za automaty, których zachowania były całkowicie zdeterminowane
przez integralne mechanizmy. Swe stanowisko uzasadniał faktem, że zwierzęta nie
posługują się mową, a zatem nie myślą. A skoro nie myślą, to i duszy nie mają.
Uważał przy tym, że, w oparciu o powyższe stwierdzenia, człowiek nie powinien
mieć wyrzutów sumienia przy zabijaniu ich. Descartes swoją intuicję dotyczącą
zwierząt wyraził wprost m.in. w Rozprawie o metodzie22. Swoją drogą, każe się to
zastanowić nad słynną kartezjańską maksymą cogito ergo sum, zważywszy na to,
że myślenie uzależnia on od mowy. Możnaby więc zmodyfikować jego słynną tezę
do następującej postaci: „1) Mówię, więc myślę; 2) Myślę, więc jestem człowie-
kiem”. Oczywiście mogłaby ona zaistnieć dopiero wtórnie wobec dokonanej przez
Descartesa redukcji, kiedy już istnienie świata zewnętrznego zostało przezeń wy-
kazane. Wreszcie, po piąte, More nie mógł zgodzić się z Descartesem co do jego
postrzegania ciała jako aktywnego źródła ruchu. Sprzeciwiał się jego poglądowi, że
mechanizmy w ciele wystarczają do zaistnienia poruszeń i uważał, iż to dusza po-
rusza ciało, które jest z natury całkowicie bierne. I to zasadniczo tyle, jeśli chodzi
o polemikę między obydwoma filozofami. Należy koniecznie dodać, że o ile More
początkowo był zwolennikiem Descartesa, mimo wszelkich zastrzeżeń co do jego
poglądów (to on w dużym stopniu wprowadził jego myśl na angielskie uniwersy-
tety), tak po upływie paru lat, gdy już Descartes nie żył, doszedł do wniosku, że
największe z kartezjańskich aporii (a zatem: utożsamienie rozciągłości wyłącznie
z ciałem, zredukowanie poruszeń materii do mechanizmów, a nawet zaprzeczenie,
jakoby zwierzęta posiadały duszę) stawiały całą jego filozofię (u której podstaw
przecież legła afirmacja duszy pojętej jako substancja myśląca, będąca najoczy-
wistszą z dostępnych poznaniu prawd) pod znakiem zapytania – gdyż właśnie owe
aporie sprawiały, że istnienie duszy przestawało być takie oczywiste. John Henry

21 Tamże, s. 83.
22 Tenże, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński-Boy, Kęty 2002, s. 48–49.
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pisze o tym następująco: „Przyjęło się, że More zaczął jako stronnik Descartesa
i stał się bardziej krytyczny względem jego filozofii, jak jego własna filozofia doj-
rzała. Jest już jednak teraz uznane, że More był zawsze krytyczny wobec pewnych
aspektów kartezjanizmu, i że rosnąco negatywny stosunek do kartezjanizmu od-
zwierciedla rosnącą świadomość, że błędy Descartesa (jak postrzegał je More)
nie były po prostu niepowodzeniami, które mogły być poprawione na drodze fi-
lozoficznej negocjacji, ale były definiującymi charakterystykami kartezjanizmu,
szczególnie gdy filozofia [Descartesa] została rozwinięta przez jego zwolenników,
po jego przedwczesnej śmierci”23. Pierwsze z przedstawionych powyżej zastrze-
żeń względem kartezjanizmu More podniósł w swej dojrzałej publikacji z 1671 r.
– Enchiridion metaphysicum, gdzie oficjalnie nazwał samego Descartesa, jak i jego
zwolenników mianem „nullibistów” (z łac. nullibi – nigdzie), sugerując przez to,
że kartezjańska nauka o duszy (redukująca rozciągłość do ciał) prowadzi do wnio-
sku, że duszy nie ma nigdzie, ergo: duszy nie ma wcale. A skoro nie ma duszy,
to i nie ma najwyższego ducha, zatem nie ma Boga. Nie ma wątpliwości, że na tym
etapie More już odrzucił kartezjanizm i uznał go ostatecznie za filozofię sprzyja-
jącą ateizmowi (a który – podobnie jak Ralph Cudworth – usiłował zwalczać).
Czy aby na pewno?
Jak już wspomniano, More nigdy się do końca nie wyzbył myślenia w kar-

tezjańskich kategoriach, o czym świadczy fakt, że w jego dojrzałej myśli stale
był obecny dualizm duszy i ciała. Niemniej można stwierdzić, że jego fascynacja
myślą Descartesa była fascynacją przejściową, sytuującą się pomiędzy etapem po-
etyckim a etapem filozoficznym. Były wiersze, następnie były listy, a po listach
miał nadejść czas dojrzałych oraz poważnych dzieł, podkreślających znaczenie
postaci More’a jako przede wszystkim filozofa. Autor tekstu umownie przyjmuje,
że etap stricte filozoficzny w życiu platonika trwał od połowy lat 50. do połowy
lat 70. XVII wieku. Zostały wówczas opublikowane najważniejsze dzieła More’a,
zawierające jego kluczowe koncepcje. Były to m.in.: An Antidote Against Athe-
ism (1655 r.), The Immortality of the Soul (1659 r.), Enchiridion ethicum (1667 r.),
Divine Dialogues (1668 r.) i wspomniany już Enchiridion metaphysicum (1671 r.).
Zostaną teraz, w oparciu o te publikacje, a także w oparciu o literaturę po-
mocniczą, przedstawione wybrane zagadnienia, które w opinii autora tekstu są
szczególnie istotne dla zrozumienia podstaw myśli Henry’ego More’a. Będą to:
1) rozważania na temat duszy, 2) koncepcja Ducha Natury (The Spirit of Na-
ture), 3) dowody na istnienie Boga, 4) tzw. teologia konieczności i 5) koncepcja
nieskończonej przestrzeni.
Rozważania More’a na temat duszy zostały przede wszystkim zawarte

w dziele The Immortality of the Soul, ale jest to także istotna część An Antidote

23 J. Henry, art. cyt. Cyt. fragment w przekł. własnym.



ZARYS FILOZOFICZNEJ DOKTRYNY HENRY’EGO MORE’A 49

Against Atheism oraz Enchiridion metaphysicum. Jak już zostało wspomniane,
do końca swej filozoficznej drogi More nie zdołał przezwyciężyć kartezjańskiego
w duchu psychofizycznego dualizmu. Nie dziwi więc, że w rzeczonych książkach
analizował problematykę duszy z takiej właśnie perspektywy. Najprościej można
dualizm More’a (będący, jak już wspomniano wcześniej, częścią „podwójnego”
dualizmu) ująć w kategoriach dychotomii podzielne-niepodzielne i przenikliwe-
-nieprzenikliwe. Dla More’a zarówno ciało jak i dusza były rozciągłe (to bowiem,
co istnieje, jest z konieczności na gruncie jego myśli substancją rozciągłą), więc
rozciągłość nie mogła być kryterium różnicującym. Doszedł przeto do wniosku,
że ciało i dusza tym różnią się od siebie, iż ciało jest podzielne i nieprzenikliwe,
a dusza niepodzielna i przenikliwa. Oto stosowny cytat: „Zdefiniuję przeto duszę
w ogólności w ten sposób, jako substancję przenikalną i niepodzielną, przydatność
której definicji będzie lepiej zrozumiana, jeśli podzielimy substancję w ogólności
na te dwa rodzaje, to jest ciało i duszę, i następnie zdefiniujemy ciało jako sub-
stancję nieprzenikalną i podzielną. Stąd rodzaj przeciwny do tego jest adekwatnie
zdefiniowany, [jako] substancja przenikalna i niepodzielna”24. Nieco dalej More
przedstawia jednak drugą definicję duszy, w której przenikliwa i niepodzielna du-
sza zostaje pojęta jako czynnik aktywny, w przeciwieństwie do ciała, które jest
bierne – wobec tego dusza zostaje implicite przedstawiona jako przyczyna ru-
chu, dokonującego się mimo wszystko według praw mechaniki i od tych praw
uzależnionego25. Jak się jednak miało okazać, mimo argumentacji za pomocą pre-
cyzyjnych definicji platonik z Cambridge miał spore trudności z wyjaśnieniem, jak
dusza i ciało mogą być złączone, będąc jednocześnie dwiema odrębnymi naturami
(które z sobą mają tyle wspólnego, że obie są substancjami rozciągłymi). More
ze swej strony przedstawił na łamach The Immortality of the Soul co najmniej
dwa argumenty mające wyjaśnić tą – jakże problematyczną – syntezę. Pierw-
szy bazuje na czymś, co platonik nazywał „witalną zgodnością”. Niestety, jest
to argumentacja niezbyt jasna26. Platonik odwołuje się w niej do enigmatycznie
ujętej zasady życia, która – jak się wydaje – w duszy funkcjonuje aktualnie, zaś
w odniesieniu do ciała jest pewną potencjalnością. Najwyraźniej More zdał sobie
sprawę z tego, że była to nieudana próba wyjaśnienia związku duszy z ciałem,

24 H. More, The Immortality of the Soul, w: A Collection of Several Philosophical Writings of
dr Henry More, Londyn 1962, s. 21. Cyt. fragment w przekł. własnym.
25 Tamże, s. 41. Cyt. fragment w przekł. własnym.
26 Tamże, s. 120. „Jest przeto jasne, że ta unia duszy z materią nie powstaje w jakikolwiek
tak obrzydliwy mechaniczny sposób, jak kiedy dwa ciała umieszczają się jedno w drugim z ra-
cji jakiejś twardości i lepkości, lub prostej komisury części, lecz ze zgodności z drugą naturą,
której nie pojmuję lepiej aniżeli jako [zgodność] witalną: gdzie witalna zgodność jest w duszy
samej w sobie, będąc najszlachetniejszą zasadą życia, ale jest [ona] także w materii, i nie jest
niczym innym, jak jej modyfikacją, która pasuje do plastycznej części duszy, i kusi [jej] zdolność
ku aktualizacji” (przekł. własny).
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a postulat „witalnej zgodności” koniecznie wymagał obustronnej ontycznej zależ-
ności między dwoma porządkami, gdyż stronę dalej przedstawił inną propozycję,
uwzględniającą logiczne i ontologiczne implikacje dualizmu duszy i ciała. Była to
inspirowana neoplatonizmem koncepcja Ducha Natury, będącego z jednej strony
czynnikiem pośredniczącym między Bogiem a stworzeniem, natomiast z drugiej
strony czynnikiem spajającym odseparowane porządki duszy i ciała. Tą drugą
funkcję More tak opisał: „Jest także inna [hipoteza], którą jest moc i aktywność
Ducha Natury lub Niższej Duszy Świata, która pasuje niczym pośrednik do posy-
łania poszczególnych dusz, jak jest ona [zdolna] do poruszania części materii”27.
Druga propozycja bardziej zadowoliła More’a, na tyle, że jego „hipoteza Ducha
Natury” kilkadziesiąt stron dalej została przedstawiona jako osobna koncepcja.
Tam właśnie filozof przedstawił jej ontologiczne podstawy: „Duch Natury przeto,
nawiązując do tego mniemania, jakie mam o nim, jest substancją niecielesną, ale
pozbawioną czucia i krytyki, przenikającą całą materię wszechświata, i sprawu-
jącą plastyczną władzę nad nią, w odniesieniu do drobiazgowych predyspozycji
i sposobności w częściach [materii], nad którymi pracuje, wzbudzając owe zjawiska
w świecie, przez zarządzanie częściami materii i ich ruchem, który nie może zostać
wyjaśniony w ramach zwykłych mechanicznych mocy”28. Niewątpliwie koncepcja
Ducha Natury jest w bardzo dużej mierze zależna od tradycji platońskiej (Dusza
Świata, Demiurg), na tyle, że być może to właśnie w tym aspekcie swej myśli (po-
mijając wczesne poglądy na temat preegzystencji dusz oraz wiarę w reinkarnację)
był Henry More najbardziej platonikiem.
Kolejną ważną kwestią dla More’a, oprócz dowiedzenia istnienia duszy i sub-

stancji niecielesnej, było dowiedzenie istnienia Boga (bedącego najwyższym du-
chem). Platonik z Cambridge wierzył, że wypełnienie tych dwóch celów stawi
skuteczny opór filozofii ateizmu. Niestety, choć w An Antidote Against Atheism
przedstawił szereg dowodów na istnienie Stwórcy, to zabrakło mu pomysłowości
i erudycji, jaką posiadał Ralph Cudworth (a który wychodząc od reinterpreta-
cji argumentu ateistów przeciw creationis ex nihilo i tworząc swą własną teorię
idei wrodzonych stworzył płaszczyznę dla ugruntowania dowodu ontologicznego).
Mimo to warto niektóre dowody More’a przytoczyć, nawet jeżeli dysponują one
słabszą siłą przekazu, niż rozstrzygnięcia Cudwortha, i mają ostatecznie wartość
jedynie dokumentalną. Te, które zostaną poniżej przedstawione, to: 1) klasyczny
dowód ontologiczny (to znaczy wyprowadzający istnienie Boga z pojęcia Boga bez
przeprowadzania żadnych uprzednich operacji), 2) dowód z istnienia substancji
niecielesnej i 3) argument „inteligentnego projektu”.

27 Tamże, s. 121. Cyt. fragment w przekł. własnym.
28 Tamże, s. 193. Cyt. fragment w przekł. własnym.
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1) Dowód ontologiczny w wydaniu More’a jest – w przeciwieństwie do dowodu
ontologicznego Cudwortha – powtórzeniem argumentu Anzelma z Canterbury.
Stawia to platonika z Cambridge w o tyle niekorzystnym świetle, gdyż Descartes
w Medytacjach o pierwszej filozofii (a konkretnie w medytacji trzeciej) zdołał –
wychodząc od oczywistego faktu posiadania idei bytu absolutnie doskonałego –
przedstawić dwie różne wariacje na temat dowodu ontologicznego i wzmocnić je
dodatkowo dwoma rozumowaniami mającymi za punkt wyjścia jedynie cogito29,
natomiast More, biorąc za punkt wyjścia fakt istnienia podmiotu wyposażonego
we wrodzone idee, wyprowadził co prawda istnienie Boga z pojęcia Boga na wzór
Anzelma, lecz nic poza tym. By nadać wywodowi więcej jasności, warto porównać
rozumowania obu myślicieli. U Descartesa cztery dowody (które autor Medytacji
postrzegał łącznie jako jeden dowód) przedstawiają się następująco:
a) Człowiek posiada ideę bytu absolutnie doskonałego, a nie może – jako byt

niedoskonały – wymyślić pojęcia tego co absolutnie doskonałe, zatem idei bytu
doskonałego musi odpowiadać obiektywna rzeczywistość bytu doskonałego. To
Bóg więc umieścił swoją ideę w człowieku, jest ona więc ideą wrodzoną. Jest to
pierwszy wariant dowodu ontologicznego.
b) Człowiek jako substancja myśląca jest substancją skończoną i niedosko-

nałą, a zatem uzyskuje swoją naturę w odniesieniu do swego przeciwieństwa, które
przedstawia idea substancji nieskończonej i doskonałej. Owa substancja musi więc
koniecznie istnieć. Jest to drugi wariant dowodu ontologicznego.
c) Człowiek nie może być przyczyną samego siebie, gdyż gdyby był swoją

własną przyczyną, to byłby Bogiem, a zatem mógłby obdarzyć siebie wszystkimi
doskonałościami. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić, jest za to niedoskonały,
więc musi istnieć inna jego przyczyna. Wyprowadzanie przyczyn będących tak
samo niedoskonałymi zaś grozi błędem regressus ad infinitum.
d) Życie duszy składa się z niezliczonej ilości chwil, a zatem jest wymagane,

aby w każdej z tych chwil było podtrzymywane. Człowiek nie może sam sprawić,
że będzie dalej istniał, a zatem musi to być Bóg.
More natomiast nie wziął pod uwagę żadnej szczególnej kondycji ludzkiej,

która by mniej lub bardziej trafnie uzasadniała referencję idei absolutnej dosko-
nałości do bytu obiektywnie istniejącego (co było silną stroną Descartesa) i wypro-
wadził po prostu z idei Boga pojęcie Boga: „[...] to atoli pozostaje niezaprzeczalne,
że istnieje w człowieku idea istoty absolutnie i w pełni doskonałej, którą wyprowa-
dzamy przez przypisywanie jej wszystkich wyobrażalnych doskonałości w ogóle,
które nie implikują żadnej sprzeczności”, dodając stronę dalej: „Niechaj będzie
to przeto opis istoty absolutnie doskonałej, to jest ducha, wiecznego, nieskończo-

29 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, wyd. cyt., s. 57–72.



52 PAWEŁ ŁUGIEWICZ

nego w esencji i dobroci, wszechwiedzącego, wszechmogącego i w sobie koniecznie
istniejącego”30.
2) Przedstawiając dowód z istnienia niecielesnej substancji More trochę prze-

czy sam sobie, gdyż przypisuje Bogu zdolność poruszania i aktualizowania materii
(pojętej holistycznie jako przyroda)31, podczas gdy wcześniej przypisał zdolność
tę immanentnie działającemu w świecie Duchowi Natury, nie zaś absolutnie i bez-
względnie transcendentnemu Bogu. Z uwagi na ową koncepcję Ducha Natury do-
wód More’a traci swoją siłę argumentacji. Z tego też powodu przedstawiający go
cytat został umieszczony w przypisie.
3) Argument „inteligentnego projektu” przedstawił też Cudworth i opierał

się on na wewnętrznym przeczuciu inteligibilności swiata. More rozumował w po-
dobny sposób, a zatem w jego wypowiedzi nie ma nic zaskakującego. Paradok-
salnie, w odczuciu autora tekstu właśnie ten dowód broni się najbardziej, gdyż
ani tu More nie popada w sprzeczność z samym sobą (jak w przypadku dowodu
drugiego), ani nie przedstawia uproszczonej wersji rozumowań, które inni prze-
prowadzili lepiej od niego (jak w przypadku dowodu pierwszego). Oto i treść rze-
czonego argumentu: „Dlatego też całe stworzenie w ogólności i każda jego część
są tak uporządkowane, jakby najbardziej wyśmienity rozum i wiedza je zaaranżo-
wały, [przeto] jest tak naturalne do wywnioskowania, że wszystko to jest dziełem
mądrego Boga, tak jak przyjęcie za pierwszym wejrzeniem do wiadomości, że owe
zapisane urny i monety wykopane spod ziemi nie były produktami nieznanej na-
tury, lecz sztuką ludzką”32.
Kolejnym charakterystycznym aspektem filozofii More’a jest coś, co na użytek

niniejszego tekstu zostało określone mianem teologii konieczności (z ang. necessi-
tarian theology), a której założenia More przedstawił w trzech dziełach: Enchiri-
dion ethicum, Divine Dialogues oraz Enchiridion metaphysicum. John Henry opi-
suje ją następującymi słowami: „More wierzył, że koncepcje dobra i zła były poję-
ciami absolutnymi, prawdopodobnie współwiecznymi z Bogiem, i [wobec tego] mu-
szą one koniecznie prowadzić, i w istocie ograniczać twórczą wszechmoc Boga”33.
Słowem, Bóg zostaje w ramach „teologii konieczności” przedstawiony jako istota

30 H. More, An Antidote Against Atheism, w: A Collection of Several Philosophical Writings
of dr Henry More, Londyn 1662, s. 13–14. Cyt. fragment w przekł. własnym.
31 Tamże, s. 36. „Dlatego też będąc pewni tego, że istnieje duchowa substancja w nas samych,
w której obie te właściwości rezydują, to jest rozumienia i poruszania cielesnej materii, po-
szerzmy nasze umysły, aby pojąć również, jak potrafimy duchową substancję, która jest zdolna
do poruszania i aktualizowania całej materii, która nigdy nie jest aż tak rozciągła [jak ona], [...]
i że nie posiada ona poznania tylko tej lub tamtej szczegółowej rzeczy, lecz odrębne i całościowe
pojmowanie wszystkich rzeczy; i [oto] w istocie mamy bardzo kompetentne zrozumienie natury
wiecznego i niewidzialnego Boga [...]” (przekł. własny).
32 Tamże, s. 85.
33 J. Henry, art. cyt. Cyt. fragment w przekł. własnym.
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zdeterminowana przez swoją naturę (której cechą jest dobro). Można zapytać,
co skłoniło More’a do przyjęcia takiej koncepcji bóstwa. Wydaje się, że były dwa
zasadnicze powody. Po pierwsze, platonik z Cambridge był przeciwnikiem kal-
winizmu (który porzucił już w latach młodzieńczych), a zwłaszcza występującej
w kalwinizmie doktryny predestynacji, którą Jan Kalwin zaczerpnął od Augu-
styna. Uważał bowiem, że predestynacja uzależnia zbawienie lub potępienie czło-
wieka od arbitralnego boskiego wyroku, a zatem zaprzecza istnieniu obiektyw-
nego dobra i zła. Jeśli zaś każdy człowiek jest przeznaczony z góry do zbawienia
lub potępienia, to implicite może robić co mu się podoba, bo i tak nie wpłynie
na zmianę boskiego dekretu. To wszystko sprawiało, że w opinii More’a (choć
nie tylko More’a, gdyż pozostali platonicy z Cambridge mieli dość podobne zda-
nie) kalwinizm otwierał drzwi ateizmowi, a więc nie miał zbyt wiele wspólnego
z prawdziwym chrześcijaństwem. Wniosek z takich konstatacji był tylko jeden:
jeśli fałszem jest przypisywanie Bogu woluntaryzmu, to siłą rzeczy Bóg musi być
zdeterminowany i w swej woli ograniczony. More z tak pojętej teologii wyciągnął
logiczny wniosek, że jeśli Bóg jest ograniczony przez dobro, które jest jego naturą,
to wszystko, co czyni, musi być nastawione na osiągnięcie jak najwyższego dobra.
Jeżeli zatem Bóg stworzył świat (za pośrednictwem Ducha Natury), to ów świat
musi być z konieczności światem najlepszym z możliwych. Nasuwają się wyraźnie
podobieństwa do teodycei Leibniza. Czy More mógł być inspiracją dla niemiec-
kiego filozofa? To możliwe. Wiadomo, że Leibniz czytał i cenił More’a, a jego
Teodycea została wydana dopiero w 1710 r., gdy platonik już nie żył od 23 lat.
Lektura, jakiej się oddawał, mogła zatem po latach przynieść owoce w postaci
własnej koncepcji „usprawiedliwienia Boga”.
Wreszcie ostatnim aspektem myśli More’a, typowym dla filozoficznego, doj-

rzałego etapu jego kariery jest koncepcja nieskończonej przestrzeni, którą ów pla-
tonik przedstawił w Divine Dialogues oraz Enchiridion metaphysicum. More za-
prezentował ją jako przykład niematerialnej substancji, która prócz posiadania
atrybutów typowych dla duszy dodatkowo wykazuje cechy wspólne z ideą Boga
(choć nie jest z nią tożsama). More wyliczył ich w Enchiridion metaphysicum
łącznie dwadzieścia. Według tej klasyfikacji można powiedzieć o nieskończonej
przestrzeni, że jest: pojedyncza, prosta, nieruchoma, zewnętrzna, kompletna, nie-
zależna, istniejąca sama w sobie (existing in itself), utrzymująca się w sobie (sub-
sisting in itself), niezniszczalna (incorruptible), konieczna (dla bytu), olbrzymia,
niestworzona, nieograniczona, niepojęta, wszechobecna, niecielesna, wszystko-
-przenikająca (all-penetrating), wszystko-obejmująca (all-embracing), istniejąca
w esencji, istniejąca aktualnie, będąca czystym aktem34. Niektóre z tych atry-
butów wydają się problematyczne w odniesieniu do przestrzeni, jeśli wziąć

34 Tamże.
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pod uwagę, że More był chrześcijaninem i – rzekomo – platonikiem. Przyznanie
przestrzeni atrybutów pojedynczości i prostoty jest bowiem nieplatońskie (tylko
Absolut może w pełnym tego słowa znaczeniu być jeden i prosty), zaś określe-
nie przestrzeni jako „niestworzonej” daleko wykracza poza standardy chrześci-
jańskie (podstawowe założenia tej religii głoszą, że niestworzony jest tylko Bóg).
Mimo wszelkich zastrzeżeń trzeba przyznać, że More’a idea nieskończonej prze-
strzeni była w swoim czasie bardzo ceniona, na tyle, że mogła być inspiracją
dla samego Isaaca Newtona, w którego pracach ona także występowała. Sugestia
taka nie jest niedorzeczna, ponieważ wiadomo, że Newton znał osobiście More’a
i czytał jego dzieła. Mimo to jak dotąd kwestia inspiracji pozostaje otwartą.Warto
zauważyć ponadto, że koncepcja More’a była logiczną konsekwencją jego ontologii,
która głosi, że jeśli coś istnieje, to musi zajmować przestrzeń. Jeśli zaś przyjmie się,
że przestrzeń jest skończona, to pojawi się pytanie, co znajduje się poza nią. Nawet
jeśli będzie to nic, to i tak będzie to coś (gdyż absolutnej nicości nie sposób jest
pomyśleć), a zatem to coś będzie w pewnym sensie istniało. Będzie i ono zatem
musiało zajmować przestrzeń. Wniosek z tych rozważań jest jednoznaczny: jeśli
istnieje przestrzeń, to musi ona być nieskończona, gdyż alternatywna koncepcja
skończonej przestrzeni jest wewnętrznie sprzeczna (w świetle kategorii More’a).
Owa logiczna konsekwencja jest niekwestionowanym atutem koncepcji More’a,
a zatem mimo problemu atrybucji jawi się ona jako niezwykle interesująca oraz
godna uwagi. Na tym kończą się rozważania dotyczące etapu filozoficznego w życiu
platonika z Cambridge. Należy teraz napisać parę słów o trzecim okresie, który
autor niniejszego tekstu umownie określił jako profetyczny.
Ostatni okres w życiu More’a to czas od połowy lat 70. XVII w. aż do jego

śmierci. Nie bez powodu autor pracy proponuje nazwę „profetyczny”, gdyż pla-
tonik z Cambridge w tamtym czasie skupiał się głównie na interpretacji ksiąg
biblijnych będących księgami proroczymi, przede wszystkim Księgi Daniela oraz
Objawienia św. Jana. Były to komentarze czysto teologiczne. Zresztą tytuły dzieł,
jakie wydał w tamtym okresie, mówią same za siebie: Visionum Apocalyptica-
rum (1674 r.), Apocalypsis apocalypseos (1680 r.), Exposition... of the Prophet
Daniel (1682 r.), czy An Illustration... the Book of Daniel and the Revelation
of S. John (1685 r.)35. Mimo wszystko nie można powiedzieć, że More komen-
towaniu Biblii się poświęcił bez reszty, gdyż np. w latach 1675–1679 przełożył
całokształt swej wcześniejszej twórczości na łacinę, i wydał jako kompilację zaty-
tułowaną Opera omnia. Ponadto po śmierci hrabiny Anne Conway w 1679 r. wraz
z Francisem Mercurym van Helmontem odnalazł jej filozoficzne notatki i posta-
nowił, że trzeba je opublikować36. Wreszcie w 1682 r. pomógł w wydaniu książek

35 J. Usakiewicz, dz. cyt., s. 16.
36 Tamże, s. 44.
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swoich uczniów: Lux orientalis Josepha Glanvilla i Discourse of Truth George’a
Rusta, które zostały wydane w ramach jednej większej publikacji37.
Przy okazji, skoro padły nazwiska uczniów More’a oraz nazwisko van Hel-

monta, warto jeszcze poświęcić tym osobom kilka słów. Otóż wspomniani Glanvill
i Rust byli bodajże jedynymi uczniami More’a, którzy pozostali mu wierni. Obaj
podzielali z More’m ideę preegzystencji dusz i apokatastazy, a Glanvill dodatkowo
interesował się tematyką czarownic i czarnoksięstwa, którą More traktował dość
poważnie. Z dzisiejszej perspektywy może się to wydawać śmieszne, jednak należy
mieć na względzie, że w XVII-wiecznej Anglii inaczej ową kwestię postrzegano.
Rzecz jasna Glanvill i Rust nie byli jedynymi uczniami More’a, jednak chyba
tylko oni byli uczniami wiernymi. Uczennicą platonika z Cambridge była także
Anne Conway, a oprócz niej More nauczał jej brata przyrodniego, Johna Fin-
cha – oboje jednak na pewnym etapie się wyzwolili spod jego wpływu i podążyli
w swoim własnym kierunku. Conway początkowo się z More’m różniła głównie co
do jego dualistycznych poglądów w ramach filozofii naturalnej, ale gdy poznała
van Helmonta zaczęła się stopniowo coraz to bardziej oddalać. Najpierw uległa
za sprawą van Helmonta fascynacji kabałą (którą More był ostatecznie rozczaro-
wany), a w końcu wraz z nim przystąpiła do wspólnoty religijnej kwakrów (zna-
nych wtedy jako Stowarzyszenie Przyjaciół Światłości), o których More nie miał
dobrego zdania38. Z kolei John Finch w kwestiach filozoficznych przeszedł w końcu
na materializm i sceptycyzm typu Hobbesa, a w kwestiach teologicznych został
zadeklarowanym fideistą, opierającym się na autorytecie Biblii. To tyle odnośnie
uczniów More’a. Jeżeli zaś chodzi o jego znajomość z Francisem Mercurym van
Helmontem, to należy wspomnieć, że obaj spotkali się po raz pierwszy prawdopo-
dobnie w 1670 r. Van Helmont był prawdziwym „człowiekiem orkiestrą”: był bo-
wiem m.in. tkaczem, lekarzem, malarzem, chemikiem, doradcą królów, wynalazcą,
filozofem, ale także (może nawet przede wszystkim) kabalistą39. To dzięki niemu
More zetknął się ze współczesną mu kabałą (chociaż z pewnością sporo mu też
dała korespondencja z Christianem Knorrem von Rosenrothem, który przeszedł
do historii jako ten, który udostępnił światu chrześcijańskiemu żydowską kabałę
w monumentalnym dziele Kabbala denudata, wydanym w czterech tomach w la-
tach 1677–1684). Platonik pragnął niewątpliwie poznać tajemnice mistycyzmu ży-
dowskiego, tym bardziej, że jednym z jego wczesnych dzieł napisanych prozą była
wydana w roku 1653 Conjectura Cabbalistica, która przedstawiała jego wyobra-
żenie o kabale jako o starożytnej mądrości, której autorem był Mojżesz, a którą

37 J. Henry, art. cyt.
38 J. Usakiewicz, dz. cyt., s. 41–42.
39 Tamże, s. 31.
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następnie przejęli filozofowie greccy (m.in. pitagorejczycy). Niestety, po nawiąza-
niu kontaktu z van Helmontem i von Rosenrothem More doszedł do wniosku, że
z kabałą więcej go różni niż dzieli. Kabała, którą poznał, była bowiem chrześci-
jańską interpretacją kabały luriańskiej, ta zaś zawierała myśl jawnie monistyczną
oraz panenteistyczną, której nijak nie dało się pogodzić z jego dualistycznymi
poglądami. O dziwo, von Rosenroth cenił sobie uwagi krytyczne platonika z Cam-
bridge i zawarł je w pierwszym wydaniu Kabbala denudata. Warto dodać, że w tym
samym roku, w którym More poznał holenderskiego kabalistę, wraz z nim odwie-
dził rezydencję Anne Conway, jako że od wczesnych lat cierpiała ona na regularnie
powracające i silne ataki migreny, a van Helmont był przekonany, że jest w stanie
ją wyleczyć. Jak się okazało, nie zdołał pokonać wieloletniej choroby, mało tego,
okrutne męczarnie trwały dalej i w końcu doprowadziły do śmierci hrabiny. Sam
platonik przestał zaś w latach 70. być osobą bliską hrabinie, po części poprzez jej
nową znajomość z van Helmontem. Ich stosunki co prawda do końca pozostały
dość ciepłe, ale wielka, zażyła przyjaźń między filozofem i jego utalentowaną muzą,
którą była Conway, należała już niewątpliwie do czasów minionych.
Na zakończenie warto zdobyć się na słowo podsumowania. Otóż na podstawie

przedstawionej analizy można odnieść wrażenie, że obraz, jaki się z niej wyłania,
jest obrazem filozofa miernego, o którym słusznie zapomniano. Należy zatem wy-
mienić te aspekty jego myśli, które zostały zaprezentowane w tym artykule, a które
skłaniają do myślenia o platoniku z Cambridge w dosyć ciepły sposób.
Po pierwsze, w opinii autora tekstu More trafnie zdiagnozował te przypad-

łości, które podważały filozofię Descartesa od środka, a które prowadziły ostatecz-
nie do materializmu i ateizmu (oraz w konsekwencji do akcydentalizmu bytowego
i relatywizmu etycznego). Fakt, że będąc jego zwolennikiem nie był w stosunku
do francuskiego filozofa bezkrytyczny, tylko przedstawiał wobec jego poglądów
szereg zastrzeżeń, niewątpliwie dowodzi trzeźwości jego umysłu. Po drugie, More
posiadał coś, co można nazwać wewnętrzną duchową intuicją. Poszukując bo-
wiem podstaw dla prawdziwej chrześcijańskiej wiary (uchodził za tolerancjanina,
a taki był główny cel tolerancjan) nie miał żadnych oporów przed odrzuceniem
takich dogmatów, które zdawały się podważać naukę o miłościwym Stwórcy, i za-
razem nie wahał się bronić koncepcji, które w jego osądzie czyniły zadość świadec-
twu Boga będącego Miłością, a więc autentycznie chrześcijańskiemu przesłaniu.
Koncepcjami tymi były apokatastaza (występująca z preegzystencją dusz i wizją
wędrówki dusz) oraz własna teologia konieczności. Po trzecie, istnieje prawdo-
podobieństwo, że teologia konieczności stała się inspiracją dla teodycei Leibniza,
zaś More’a koncepcja nieskończonej przestrzeni zainspirowała Newtona – jest to
o tyle istotne, że obaj uczeni byli w swojej epoce myślicielami pierwszej wielkości.
Po czwarte, chwali się, że More usiłował poprzez dowodzenie istnienia duszy i Boga
zapobiec upadkowi ludzkich wartości – nawet, jeśli robił to z niezbyt imponują-
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cym skutkiem. Ponadto chwali się, że podjął on próbę przezwyciężenia aporii
własnego dualizmu duszy i ciała. Ostatecznie poniósł na tym polu klęskę, lecz
przynajmniej dzięki tym staraniom stworzył koncepcję Ducha Natury, w której
wyraźnie odbija się echo platońskiej tradycji, a która wraz z poematami o „ży-
ciu duszy” sprawia, iż określanie More’a mianem platonika nie jest całkowicie
bezzasadne. Mimo wszystko, według autora tekstu Henry More jako filozof nie
dorównywał Ralphowi Cudworthowi, a także znacznie przewyższała go własna
uczennica, czyli Anne Conway. Właściwie w zestawieniu z ową dwójką jego zna-
czenie kurczy się i blednie. Tym bardziej, że i Cudworth, i Conway w swoich
kluczowych filozoficznych rozwiązaniach wpisywali się jednoznacznie w tradycję
platońską (lub neoplatońską), i robili to często w niezwykle kreatywny sposób, wo-
bec tego zasługiwali oni o wiele bardziej niż on na miano platoników. Tymczasem
Henry More był po części platonikiem, po części był kartezjanistą-odszczepień-
cem, zaś w rzeczywistości nie był do końca ani jednym, ani drugim. Dotychczas
był on co prawda określany w niniejszym tekście jako „platonik”, lecz bardziej
w tym sensie, że jest on uznawany za jednego z czołowych platoników z Cambridge.
W żadnym wypadku nie można jednak powiedzieć, że był dla owego nurtu po-
stacią reprezentatywną. Na pewno jednak był chrześcijańskim apologetą, który
korzystał z dziedzictwa wiedzy dawnej i sobie współczesnej, żeby bronić auto-
rytetu wiary oraz religii w ogóle. Jako tak pojęty myśliciel nadal budzi sporo
zastrzeżeń, aczkolwiek w skromnej opinii autora pracy koniec końców zasługuje
na umiarkowane uznanie ze strony współcześnie żyjących badaczy.

The Sketch of the Philosophical Doctrine of Henry More

Summary

This paper constitutes an endeavor to present the thought of dr Henry
More, a seventeenth century English philosopher and theologian, who is regard-
ed as one of the so-called Cambridge Platonists. Historians usually consider
thinkers such as Descartes, Hobbes and Spinoza as their adversaries, but it
is only partially true in relation to Henry More because in his early years he
was a follower of Descartes. More perceived him as a committed defender of
faith and spirituality; eventually Descartes argued in favor of God’s existence
and defended the immortality of the soul as well. However, a few years after
Descartes’ death, More realised that the main framework of his philosophy (in
particular his doctrine of the soul as a thinking thing and his explanation of
natural motions in mechanical terms) was overwhelmed with errors and inac-
curacies, which led to materialism, ontic accidentalism and moral relativism,
and thus made a loophole to atheism and nihilism. This article illustrates
both episodes in More’s life, but it also focuses on the variety of his represen-
tative conceptions. These include: his strongly non-orthodox belief in reincar-
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nation and universal salvation influenced by the work of Plotinus and Origen;
a conception of The Spirit of Nature (similar to the Platonic conception of
World Soul); evidence of the existence of God; a conception of infinite space,
which might have been an influence on Isaac Newton. Finally, the article deals
with relations between More and his students (especially Anne Conway) and
Christian Kabbalists. By describing all these aspects of More’s philosophical
journey, the author of this work wishes to show his thought as an original
and eclectic marriage of influences, which can be an interesting study in itself,
but the author’s aim is also to draw the reader’s attention to several pro-
blems which make the designation of More as a “Platonist sensu stricto” very
controversial.

Key words: Cambridge Platonism, soul, thinking, God
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MIEJSCE TEORII WIDZENIA
W FILOZOFII GEORGE’A BERKELEYA

Wkontekście mijającej w ostatnim roku trzechsetnej rocznicy wydania Trzech
dialogów między Hylasem a Filonousem (1713) – jednego z ważniejszych, prócz
Traktatu o zasadach poznania ludzkiego, dzieł George’a Berkeleya, można odnieść
wrażenie, że umacnia się przekonanie, iż tym, czym jedynie warto zajmować się
w ramach jego filozofii, są rozważania epistemologiczne i metafizyczne. Świad-
czyć o tym może tematyka referatów, jakie zostały wygłoszone podczas dorocznej
konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Berkeleyowskiego, która w 2013 roku
odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tymczasem w 1713 roku
ukazało się również drugie wydanie pracy Berkeleya traktującej o zasadach ludz-
kiego postępowania w świecie, tj. rozprawka Passive Obedience, której tłumaczenie
na język polski pod tytułem Bierne posłuszeństwo trafiło do polskiego czytelnika
w 2011 roku1. Choć skromne, nawiązania do problemów moralności znalazły się
także we wspomnianych Trzech dialogach. Za wyjątkiem odwołania się do defi-
nicji grzechu2, w dialogu trzecim filozof stwierdzał, że „[...] przyjęcie dalekiego
Boga z natury rzeczy skłania ludzi do zaniedbań w sferze działań moralnych, do
których przywiązywaliby oni większą wagę, gdyby myśleli, że jest On bezpośred-
nio obecny i że oddziałuje na ich umysły bez udziału materii czy niemyślących
przyczyn wtórnych”3.

1 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, [w:] G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia
i inne eseje filozoficzne, tłum. Translatorium z filozofii angielskiej studium doktoranckiego Insty-
tutu Filozofii UMK w Toruniu pod kierunkiem Adama Grzelińskiego, Toruń, 2011, ss. 185–226.
Szerzej o treści etycznej zawartej w rozprawie por.: A. Grzeliński, Człowiek i duch nieskończony.
Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010, s. 236–253.
2 Por.: G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem a Philonousem. Przeciw sceptykom i ate-
istom, przeł. M. Filipczuk, Kraków 2006, s. 80 (dalej jako Trzy dialogi).
3 G. Berkeley, Trzy dialogi, s. 100.
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Waga powyższych słów w myśli filozoficznej Berkeleya uwidacznia się w pełni
w kontekście często przytaczanego przez niego fragmentu z 17. rozdziału Dzie-
jów Apostolskich, mówiącego, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak
podkreśla Stephen Darwall, „[...] usunięcie przeszkód stojących na drodze do
powszechnego szacunku wobec moralności”4, było zasadniczym celem prac me-
tafizycznych i epistemologicznych filozofa, a więc nowej teorii widzenia. Uwagi
o percepcji wzrokowej filozof zawarł nie tylko w pracach poświęconych temu za-
gadnieniu wprost, tj. w Próbie stworzenia nowej teorii widzenia (1709, 1732),
Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710), Obronie i wyjaśnieniu teorii wi-
dzenia (1733), czy IV dialogu Alkifron (1732), które będą stanowiły zasadniczy
przedmiot analiz prowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu. George Stack
podkreślał, że „problem percepcji stanowił motyw przewodni pism Berkeleya. Od
sceptycznych i rudymentarnych dociekań zaprezentowanych w Dziennikach filo-
zoficznych, do neoplatońskiego odrzucenia sfery percepcji zmysłowej w traktacie
Siris, widmo zagadnienia postrzegania prześladuje jego myśl”5.
Centralne miejsce, jakie przysługuje teorii widzenia w filozofii Berkeleya wy-

nika z nowatorskiego podejścia nowożytnego myśliciela do wyjaśnienia fenomenu
postrzegania wzrokowego, a także z faktu, że prowadzone w jej ramach rozważa-
nia stopniowo kierują uwagę czytelnika na istnienie i działanie Boga w świecie,
co realizuje nadrzędną tezę Berkeleyowskiego programu filozoficznego wyrażoną
w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego, w słowach, że „[...] tym, co w naszych
badaniach zasługuje na pierwsze miejsce, jest rozmyślanie o Bogu i o naszym
obowiązku (duty)”6. Rola teorii widzenia w całej filozofii Berkeleya jest dwojaka.
Z jednej strony stanowi jej autonomiczną część, dotycząc zagadnień stricte na-
ukowych, z drugiej – pełni funkcje instrumentalne, dostarczając argumentów za
istnieniem opatrznościowego ładu. W związku z tym pierwsza część niniejszego
artykułu zostanie poświęcona wyjaśnieniu novum teorii widzenia Berkeleya na
tle nowożytnych rozważań o widzeniu. Z racji obecności problematyki w polskich
studiach nad Berkeleyem, będzie miała ona bardziej charakter sprawozdawczy.
W drugiej części artykułu przeprowadzona zostanie analiza kwestii roli pojęcia
Boga w nowej teorii widzenia oraz sygnalizowanej w niej roli Stwórcy jako au-
tora języka wizualnego, który pomaga organizować ludzkie działanie w świecie
we właściwy sposób. Moim celem będzie pokazanie, że obie perspektywy rozwa-
żań o Berkeleyowskiej teorii widzenia są ze sobą wzajemnie powiązane i konieczne

4 S. Darwall, Berkeley’s moral and political philosophy, [w:] The Cambridge Companion to
Berkeley, ed. K. Winkler, New York 2005, s. 314.
5 G. J. Stack, Berkeley’s Analysis of Perception, The Hague 1972, s. 15.
6 G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, §156, przeł. J. Leszczyński, Warszawa
1956, s. 151 (dalej jako Traktat).
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dla pełnego zrozumienia celu, jaki Berkeley przypisywał filozofowaniu, wychodząc
przy tym poza rozważania dotyczące natury poznania.

1. Postrzeganie wzrokowe w refleksji nowożytnych filozofów

Analiza procesu postrzegania wzrokowego zajmowała istotne miejsce w reflek-
sji nad ludzkim poznaniem zmysłowym na przełomie XVII i XVIII wieku. Przez
nowożytnych filozofów i uczonych podobnie jak w przeszłości, gdy poznanie inte-
lektualne przyrównywano do wyraźnego widzenia, wzrok był uznawany za istotny
i najwszechstronniejszy ze zmysłów. Zasadniczo to dzięki niemu bowiem możliwy
stał się szeroko rozumiany namysł nad człowiekiem i otaczającym go światem.
Jak ujął to autor pierwszej anglojęzycznej pracy dotyczącej optyki – William Mo-
lyneux7, podzielając w ten sposób przekonanie Platona z Timajosa8 „czyniony
jest zeń najczęstszy pożytek we wszystkich działaniach podejmowanych w każdej
dziedzinie ludzkiego życia”9.
Naturę wzroku oraz sposób jego działania chcieli zgłębiać przedstawiciele

nauki, a także filozofowie, choć interesowały ich zgoła odmienne aspekty funk-
cjonowania tego zmysłu. W ramach optyki badano problemy natury fizyczno-
-biologicznej, a więc kwestie natury światła, budowy i działania ludzkiego oka
rozumianego jako przyrząd optyczny, oraz zagadnienia geometrii widzenia. Ów-
czesną problematykę optyczną dobrze odzwierciedla spis zagadnień poruszonych
w wspomnianej pracy Molyneux Dioptrica Nova z 1692 roku. W ramach dociekań

7 Nazwisko Williama Molyneux (1656–1698) znane jest przede wszystkim ze względu na pro-
blem dotyczący korelacji zmysłów wzroku i dotyku, który uczony postawił w liście zaadresowa-
nym do Locke’a. Tu chodzi o jego pracę Dioptrica Nova, która ukazała się w dwóch wydaniach
w 1692 i w 1709 rok. Wspominam o niej ponieważ Berkeley odnosił się do zaproponowanych
w niej rozwiązań w swojej Nowej teorii widzenia. Celem pracy Molyneux, jak pisze o nim sam
autor, było „usunięcie niedoskonałości i niejasności wcześniejszych książek dotyczących diop-
tryki oraz uczynienie tej pożytecznej części matematyki pełniejszą i prostszą (plain)”. Zob.:
J. G. Simms, William Molyneux of Dublin (1656–1698), (red.) P.H. Kelly, Dublin 1982, s. 71.
Jak twierdzi J. G. Simms, „Molyneux zadbał, aby książka nie umknęła uwadze ówczesnej inteli-
gencji. [...] Mimo tego Dioptrica Nova nie wywołała żadnej wielkiej sensacji w świecie uczonych.
Nie ma do niej żadnego odniesienia w Philosophical Transactions, które w tym czasie wycho-
dziły bardzo nieregularnie. [...] Książki nie wspomniano także na łamach żadnego czasopisma
kontynentalnego z wyjątkiem Acta Eruditorium z Lipska”. [w:] J. G. Simms, dz. cyt., s. 70.
8 Platon, Timajos, [w:] Platon, Timajos i Kritias, przeł., wstępem oraz objaśnieniami opatrzył
W. Witwicki, Warszawa, 1999, s. 52.
9 W. Molyneux, Dioptrica Nova, a treatise of Dioptrics in two parts, wherein the various
effect and appearances of spherick glasses both convex and concave, single and combined, in
telescopes and microscopes, together with their usefulness in many concerns of humane life,
are explained. MS. Notes&additions, London 1692. Wersja dostępna na mikrofilmie wykonanym
przez The British Library, 1971, s. 207.
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optycznych podejmowano takie problemy jak: optyka teleskopowa, mikroskopowa,
widzenie przez szkła wypukłe (56 twierdzeń w części I), problem widzenia, który
obejmuje częściowo informacje na temat wiedzy dotyczącej anatomii oka (twier-
dzenie XXVIII, część I), natury światła i zjawiska refrakcji (Rozdział I część II),
problemu dioptrycznego (Rozdział II, Część II), zastosowania szkieł do korekty
wzroku (Rozdział III Część II), dioptryki mechanicznej (Rozdział IV Część II),
przyrządów teleskopowych (Rozdział V, część II), szkieł optycznych (Rozdział VI
Część II) oraz kwestii widzenia obuocznego.
Proporcje, w jakich powyższe zagadnienia zostały przeanalizowane przez Mo-

lyneux, potwierdzają tezę o znikomej uwadze, jaką w tym czasie poświęcano sa-
mym teoriom widzenia oraz związanym z nimi problemom filozoficznym. Wiązało
się to z jednej strony z faktem, że dopiero pod koniec siedemnastego wieku zaczęto
uznawać, że matematyczne tłumaczenie zjawisk oddaje istotę rzeczy, co wiązało się
ze stopniowym uwalnianiem się spod wpływu filozofii scholastycznej10. Poza tym,
skupieni na problematyce geometrii widzenia siedemnastowieczni i osiemnasto-
wieczni badacze nie zajmowali się kwestiami fizjologii widzenia. Znamienne w tym
kontekście jest XXVIII twierdzenie zawarte w pracy Dioptrica Nova Williama
Molyneux, z którego dowiadujemy się, że wyjaśnienie problemu widzenia odwró-
conego obrazu na siatkówce oka „zbyt blisko znajduje się dociekań sposobu po-
strzegania za pomocą władz widzenia, ponieważ to właściwie nie oko widzi, jest
bowiem tylko organem czy instrumentem, widzi natomiast dusza za pośrednic-
twem oka. Dociekanie więc jak to się dzieje, że dusza postrzega za pośrednictwem
obróconego obrazu jest badaniem zdolności duszy, co nie jest właściwym celem
tej rozprawy”11.
Badania z zakresu geometrii widzenia nie dawały odpowiedzi na pytania,

jakie nurtowały tych, którzy uważali się w owym czasie także za filozofów. Jak
zrozumieć to, że obraz przedmiotu na siatkówce jest odwrócony, a więc powin-
niśmy widzieć do góry nogami? Poza tym, dlaczego widzimy perspektywicznie?
Geometria widzenia poprzestawała w swoich matematyczno-fizycznych opisach na
stwierdzeniu, że to dusza widzi. Nie tłumaczyła jednak, jak to się dzieje, że obraz
z siatkówki jest przesyłany do mózgu, który jest odpowiedzialny za interpreta-
cję wrażeń wzrokowych. W ramach optyki widzenia prócz stwierdzenia, że obraz
na siatkówce jest reprezentacją przedmiotu postrzeganego, nie dawano wyjaśnień,
czym jest to, co widzimy – czy rzeczywistością obiektywną, czy subiektywną.
Nie dociekano również natury istnienia postrzeganych przedmiotów. Powstał więc

10 Por. np. J. Losee,Wprowadzenie do filozofii nauki, przeł. T. Bigaj, Warszawa 2001, s. 55–93.
11 W. Molyneux, dz. cyt., s. 105. Widzenie nie do góry nogami zawdzięczamy zdaniem Moly-
neux sądowi: „Obraz przedmiotu, który przedstawia się na siatkówce jest odwrócony, a mimo to
władza zmysłowa osądza przedmiot jako nieodwrócony”. Zob.: W. Molyneux, dz. cyt., s. 106.
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dylemat, czy wiedza, jaką otrzymujemy dzięki zmysłowi wzroku, jest pewna, czy
też nie, i jaki jest jej stosunek do istotnych kwestii religijnych: czy dzięki niej
utwierdza się nasza wiara w Boga? Skąd czerpiemy wiedzę o Jego istnieniu?
Próby rozwiązania powyżej wymienionych trudności, podobnie jak uwzględ-

nione w rozważaniach Berkeleya kwestie dotyczących określania odległości i wiel-
kości przedmiotów postrzeganych i związanych z nimi problemami jak przypadek
Izaaka Barrowa12, iluzja księżycowa, czy dylemat Molyneux, podejmowali filozo-
fowie nowożytni, m.in. Kartezjusz, Malebranche, Hobbes, Molyneux czy Locke13.
Z pytaniem o to, co w zasadzie poznajemy w procesie widzenia wiązało się zagad-
nienie dotyczące natury wiedzy, jakiej dostarcza nam zmysł wzroku. Odpowiedź
na nie była zależna od roli, jaką przyznawano zmysłom. Miało to także swoje
konsekwencje dla problemu możliwości ludzkiego poznania Boga. Wraz z ugrun-
towywaniem się stanowiska reprezentacjonistycznego coraz trudniej było konstru-
ować dowody na istnienie Boga, za punkt wyjścia obierając wiedzę o świecie, jaki
stworzył, bowiem ludzki dostęp poznawczy do niego okazywał się ograniczony.
Podstawą dowodu jego istnienia mogły być idee wrodzone, jeśli przyjmowało się
ich istnienie, a tak czynił Kartezjusz. Dla Malebranche’a istnienie Boga było bez-
pośrednio oczywiste. Według Locke’a z kolei, co prawda człowiek nie posiadał
wrodzonej idei Boga, jednak „mamy przecież doznanie zmysłowe, postrzeżenie,
rozum, i dopóki możemy myśleć o samym sobie, nie może nam brakować ja-
snego dowodu Jego istnienia”14. Wiedza, jaką mamy o Bogu, była zatem we-
dług niego demonstratywna. O Jego istnieniu wnioskujemy na podstawie wiedzy
intuicyjnej o własnym istnieniu oraz z konieczności istnienia jakiegoś bytu w spo-
sób wieczny, bowiem to, co istnieje, musi mieć swoją przyczynę. Warto również
podkreślić, że analizowane przez Berkeleya postrzeganie odległości, wielkości i po-
łożenie przedmiotów dotyczyło tych własności ciał, które dla Kartezjusza czy dla
Locke’a były cechami pierwotnymi – a więc takimi, które można przypisać ciałom
niezależnie od aktu ich postrzegania.

12 Problem postawiony przez Izaaka Barrowa (1630–1677) dotyczył określenia pozornego miej-
sca punktu obserwowanego za pomocą dwustronnie wypukłej soczewki lub zwierciadła wklęsłego,
w trakcie, gdy oko oddala się albo przybliża od soczewki lub zwierciadła.
13 Upraszczając, można stwierdzić, że w kwestii przedmiotów naszego poznania wszyscy wy-
mienieni filozofowie podzielali pogląd reprezentacjonistyczny, głoszący, iż rzeczywistość, która
stanowi bodziec dla naszych wrażeń zmysłowych, jest różna od naszych wrażeń i albo uświada-
mia nam istnienie wrodzonych idei w naszym umyśle, tak jak próbował to ująć Kartezjusz, albo
wiecznych prawd, jak argumentował Malebranche. W swej mechanicystycznej koncepcji Hobbes
podkreślał, że to, co doświadczamy, różni się od samego przedmiotu. Ten sam pogląd podzielał
Locke. O obiektywnym istnieniu rzeczy informowały nas tylko jakości pierwotne. Należy pa-
miętać, że Locke był ostrożny w swoim filozofowaniu i rozważając zagadnienie substancji, nie
zaprzeczył jej istnieniu, mimo iż uznał, że jej zmysłowo nie postrzegamy.
14 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawecki, Warszawa 1995, t. II,
s. 336.
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2. Nowa teoria widzenia George’a Berkeleya

Na powyższym tle wyraźne stają się powody, dla których na progu XVIII wie-
ku problem widzenia stał się ważną częścią rozważań filozoficznych George’a
Berkeleya. To, w jaki sposób za pomocą obliczeń matematyczno-geometrycznych
mamy dostęp do przedmiotów prezentujących się w doświadczeniu zmysłowym,
było dla niego mniej ważne w kontekście tego, jak jawiły się one w naszym umyśle
i jakie konsekwencje płynęły z tego dla ludzkiego postępowania. Stanowiąca do-
tychczas główny przedmiot badań nauki analiza procesu widzenia, którą się zajął
brytyjski filozof, miała w ostateczności doprowadzić do przekonania wątpiących
o istnieniu i działaniu Boga w świecie.
W paragrafie 43 Obrony, stanowiącej podsumowanie wcześniejszych rozważań

filozofa, czytamy, że „wyjaśnienie, w jaki sposób umysł czy też dusza po prostu
widzi, to rzecz, która należy do filozofii, rozważanie biegu cząsteczek po pew-
nych liniach, rozszczepienie, odbicie, czy przecięcie się promieni światła, określenie
właściwych kątów między nimi – to całkiem inna sprawa, należąca do geometrii.
Objaśnienie funkcjonowania zmysłu wzroku za pomocą mechanizmu oka, to trze-
cie zagadnienie, które należy do anatomii i eksperymentów. [...] [tylko] pierwsza
z tych teorii pozwala nam zrozumieć prawdziwą naturę widzenia pojmowanego
jako władza ludzkiej duszy”15. Chociaż filozof deklarował, że właściwą dziedziną,
na gruncie której uzyskamy odpowiedź dotyczącą natury widzenia, była filozo-
fia, wcześniej nie rezygnował z rozważań podejmowanych do tej pory w ramach
geometrii. Każda wymieniona dziedzina – filozofia, geometria, anatomia i fizjo-
logia – wnosiła według Berkeleya swój istotny wkład w przybliżenie fenomenu
widzenia16.
W związku ze znanymi polskiemu czytelnikowi Berkeleyowskimi rozwiąza-

niami w zakresie percepcji położenia, odległości oraz wielkości przedmiotów warto
wspomnieć pokrótce o pewnych oryginalnych dystynkcjach w teorii Berkeleya17.
Pierwszym charakterystycznym rozróżnieniem, mającym kapitalne znaczenie dla
teorii widzenia Berkeleya jest podział na idee wzroku (visible ideas) i idee dotyku
(tangible ideas), o którym filozof pisze przy wielu okazjach18. Analiza doświadcze-

15 G. Berkeley, Obrona i wyjaśnienie teorii widzenia ukazującej bezpośrednią Bożą obecność
i Opatrzność. W odpowiedzi anonimowemu autorowi, §43, [w:] G. Berkeley, Próba stworzenia
nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, dz. cyt., s. 166 (dalej jako Obrona).
16 Por.: tamże, s. 163.
17 Szerzej o teorii widzenia w literaturze polskiej por. np.: A. Grzeliński, Człowiek i duch
nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010, P. Spryszak, Filozofia percepcji
George’a Berkeleya, Kraków 2004, S. Zabieglik, Berkeleya teoria widzenia, [w:] „Principia”,
nr XXVII–XXVIII/2000, s. 171–184, Kijaczko S., Immaterializm: epistemologia i metafizyka.
Próba interpretacji filozofii George’a Berkeleya, Opole 2002.
18 Próba, §49, §127; Traktat: §44; Trzy dialogi: Dialog III, s. 287–288; Obrona: §4.
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nia, przede wszystkim wyodrębnienie w nim udziału zmysłowości oraz wyobraźni,
każe przyznać, że „[...] nigdy to, co widzimy, i to, co czujemy dotykiem, nie jest
jednym przedmiotem. To, co widzimy, to jedno, to, co czujemy, to coś innego”19.
Nieuprawnione utożsamienie, jakie między nim jest czynione wynika z tego, że
w języku, który jest ułomny pod tym względem, przysługuje im ta sama nazwa.
Berkeley uzasadniał powyższy podział po pierwsze tym, że idee postrzegane za
pomocą wzroku (kolor i światło) są różne od idei postrzeganych za pomocą do-
tyku (twardość, ciepło, zimno, opór). Po drugie, brytyjski filozof powoływał się na
aksjomat o dodawaniu do siebie jedynie jakości tego samego rodzaju20 – nie da
się zsumować idei dotykowej z ideą wzrokową. Tak więc „idee wzroku i dotyku
stanowią dwa rodzaje całkowicie odrębne i różnorodne. Pierwsze są znakami i za-
powiedziami drugich”21.
O arbitralnym powiązaniu idei wzroku z ideami dotyku informowało nas

według Berkeleya jedynie doświadczenie. Przedmioty wzrokowe istnieją jedynie
w umyśle, nie są obrazami rzeczy zewnętrznych. Należy podkreślić, że przeko-
nanie, iż powyższa charakterystyka nie miałaby stosować się do idei dotykowych
jest błędna, chociaż do takich wniosków można dojść w wyniku analizy treści za-
prezentowanych w Próbie22. Postrzegając odległość i rzeczy znajdujące się w od-
daleniu, posługujemy się ideami wzrokowymi23. One „[...] pouczają nas o tym,
jakie idee dotykowe zostaną wrażone w nasze umysły w takim to a takim odstępie
czasu i w wyniku takich a takich działań”24. Jednak „w przekonaniu Berkeleya
typowa ocena odległości, wielkości i położenia dotyczy wyłącznie odległości, wiel-
kości i położenia przedmiotów doświadczenia dotykowego”25. Najbardziej istotną
dla teorii widzenia okazuje się jednak teza, że „[...] idee wzrokowe są mową, przy
pomocy której rządzący światem Duch, od którego zależymy, powiadamia nas
o tym, jakie to idee dotykowe zamierza wrazić w nas w przypadku, gdy wzbudzimy
w naszych ciałach ten czy inny ruch”26. Założenie, że istnieje Bóg wyrażający się
w przedmiotach zmysłu, które tworzą język lub zbiór znaków, stoi u podstaw

19 Próba, §49, s. 72.
20 Tamże, §131, s. 119.
21 Traktat, §44, s. 63.
22 Na usprawiedliwienie czego, jak dowiadujemy się z 44 paragrafu Traktatu, Berkeley twierdzi
iż wówczas, w Próbie stworzenia nowej teorii widzenia nie było jego zamiarem ów błąd wy-
eliminować. Być może dlatego, że wtedy jeszcze nie przedstawił swojego immaterialistycznego
stanowiska, z którym przyznanie ideom dotyku istnienia poza umysłem jest niezgodne. Por.
także: G. J. Stack, Berkeley’s Analysis of Perception, dz. cyt., s. 42–43.
23 Traktat, §44, s. 64.
24 Tamże.
25 P. Spryszak, Filozofia percepcji George’a Berkeleya, Kraków 2004, s. 30–31.
26 Traktat, s. 64. Jest to powtórzenie pomysłu, który Berkeley nadmienia w 147 paragrafie
Próby, o czym będzie mowa przy okazji omówienia teorii języka wizualnego.
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zarówno Próby, jak i Traktatu, z tą różnicą, że w przypadku pierwszego dzieła
znakami są jedynie idee wzrokowe27.
Kolejny istotny podział, na jaki możemy wskazać w filozofii Berkeleya, doty-

czy postrzegania pośredniego (mediate perception) i postrzegania bezpośredniego
(immediate perception), który z racji nieprecyzyjnego przedstawienia rodził po-
śród interpretatorów jego myśli wiele dyskusji28. Postrzeganie pośrednie przede
wszystkim należy odróżnić od aktu sądzenia oraz od właściwego postrzegania
wzrokowego. „W świetle Próby i wyjaśniającej jej treść Obrony29, ‘pośrednie’ po-
strzeganie przedmiotów dotyku zmysłem wzroku polega na ujmowaniu wyobraże-
niowej reprezentacji przedmiotu dotyku, wywołanej przez pojawienie się wzroko-
wego znaku tego przedmiotu. W taki właśnie sposób przedmiot wzrokowy ‘suge-
ruje’ przedmiot dotykowy”30. Podobne stanowisko Berkeley przedstawił w Trak-
tacie, w którym mowa jest o postrzeganiu strachu za pośrednictwem bladego ko-
loru twarzy. W postrzeżeniu pośrednim główną rolę odgrywa rozum, który umoż-
liwia wnioskowanie „o przyczynach lub warunkach ze skutków i objawów, które
jedynie postrzegamy zmysłami”31. Pośrednie postrzeganie można więc rozumieć
dwojako, na co zwraca uwagę, albo jako postrzeganie, w którym prócz zmysłów
kierujemy się rozumem, sądem i wyobraźnią (imagination), albo jako postrzeganie
przy udziale idei wzrokowych. Dzięki pośredniemu postrzeganiu dostępne są nam
wrażenia trójwymiarowości32, wielkości i odległości przedmiotów.
Postrzeganie bezpośrednie jest tożsame z posiadaniem idei, z biernym ich

przyjmowaniem, stanowi więc postrzeganie sensu stricte. Przemysław Spryszak
interpretuje bezpośrednie postrzeganie jako doświadczenie wewnętrznie niezróżni-
cowane, całościowe, niepolegające na postrzeganiu reprezentacji przedmiotu i nie-
dające się podawać w wątpliwość33. Spostrzeżenie bezpośrednie możemy rozumieć
dwojako: jako pozbawione zapośredniczenia przez inny przedmiot, albo postrze-
żenie, które odbywa się jedynie przy pomocy zmysłów. Ów podział na postrze-
ganie pośrednie i bezpośrednie można również wyjaśnić, wychodząc od strony
ich przedmiotów – przedmiotem poznania postrzegania bezpośredniego miałyby

27 Por.: A. A. Luce, Berkeley’s Immaterialism, London 1945, s. 9.
28 Zrozumienia typów spostrzeżeń wpływa na ostateczną kwalifikację (realistyczną bądź ideali-
styczną) systemu filozofii Berkeleyowskiej, co wykracza poza rozważania w niniejszym artykule.
29 „W pierwszych paragrafach (9–10) najwyraźniej utożsamia on postrzeganie pośrednie danym
zmysłem z postrzeganiem wyobrażenia pojawiającego się w wyniku percepcji tym zmysłem, zaś
w paragrafach końcowych jego uwaga skupia się na natychmiastowych sądach, które wydajemy
na podstawie doświadczenia (par 60, 63–67)”. [w:] P. Spryszak, dz. cyt., s. 38.
30 Tamże, s. 44. Por.: Próba, §65, s. 80.
31 Trzy dialogi, Dialog I, s. 169.
32 Por.: Próba, §157–158, s. 132–133.
33 P. Spryszak, dz. cyt., s. 63.



MIEJSCE TEORII WIDZENIA W FILOZOFII GEORGE’A BERKELEYA 67

być jedynie własności34, a pośredniego rzeczy. To jednak, zdaniem Ralpha Schu-
machera35, jest mylące. Przy okazji charakterystyki spostrzeżenia pośredniego
i bezpośredniego ów interpretator myśli Berkeleya przytacza koncepcję spostrze-
żeń epistemicznych i nieepistemicznych autorstwa Freda Dretske, przy wyróżnie-
niu których Dretske odwołuje się do różnicy sposobów zastosowania czasowni-
ków spostrzegania36.
Nieepistemiczne spostrzeżenie nie jest związane z posiadaniem przekonań.

Jak pisze Schumacher, „Ze [zdania] ‘s widzi x’ nie wynika, że ‘s widzi, że x jest F’,
względnie ‘s sądzi, że x jest F’. Z tego powodu możliwe jest, że treść takiego nieepi-
stemicznego spostrzeżenia niezależna od stanu wiedzy spostrzegającego podmiotu
(opis ‘s widzi x’) jest zatem rozszerzonym kontekstem w koreferencyjnej charak-
terystyce dla x przy zachowaniu wartości prawdy może być zastąpione”37. Tak
więc poznanie bezpośrednie można rozumieć jako postrzeganie nieepistemiczne,
natomiast poznanie pośrednie – jako epistemiczne38. Dalej więc, bezpośredniego
spostrzeżenia pojedynczej własności nie możemy określać na podstawie kryterium
omylności. Źródło błędu w spostrzeganiu tkwi raczej w rozumie, z którego pomocą
tworzymy sądy, do których rzeczy należą spostrzegane własności39.

34 W dialogu I czytamy, że bezpośrednio zmysłami postrzegamy przedmioty zmysłowe, które
rozumiane są przez Berkeleya jako wiązki jakości zmysłowych. Por.: Trzy dialogi, Dialog I, s. 169.
35 R. Schumacher, Berkeley über die Wahrnehmung von Eigenschaften und dingen, [w:] O. R.
Scholz, R. Schumacher, Idealismus als Theorie der Repräsentation?, Mentis Verlag GmbH, 2001
s. 45–76. Dziękuję Panu dr. hab. prof. UP Antoniemu Szwedowi za przybliżenie treści artykułu
w języku polskim.
36 „Przy czasownikach spostrzeżeniowych zasadniczo dają się odróżnić dwa sposoby zastosowa-
nia. W przypadku ich nominalnego względnie nie zdaniowego zastosowania istnieje gramatyczny
przedmiot czasownika spostrzeżeniowego w nazwie jak np. w zdaniu „Grzesiek widzi jabłko”.
Ten sposób zastosowania daje się scharakteryzować zdaniami następującej ogólnej formy: „s spo-
strzega x” („s” i „x” są korelatami dla spostrzegających podmiotów względnie spostrzeganych
przedmiotów). Natomiast w przypadku zastosowania zdaniowego przedmiot czasownika spo-
strzegania w zdaniu, jak np. w zdaniu „Grzesiek widzi, że jabłko jest zielone”. Ten sposób za-
stosowania daje się oznaczyć przez zdania następującej ogólnej formy: „s spostrzega, że x jest F”
(„s”, „x”, „F” są korelatami dla spostrzegających podmiotów względnie spostrzeganych rzeczy
jak i własności).” [w:] R. Schumacher, Berkeley über die Wahrnehmung von Eigenschaften und
dingen, dz. cyt., s. 53.
37 Tamże.
38 Por.: tamże, s. 55.
39 Por.: tamże, s. 60. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wartość poznania zmysłowego maleje
na rzecz wartości poznania rozumowego w trzecim etapie rozwoju myśli filozoficznej Berkeleya,
tj. w dziele Siris (1744). W 253 paragrafie owego traktatu czytamy, że „Znamy rzecz, jeśli ją
rozumiemy, a rozumiemy ją, jeśli potrafimy ją zinterpretować lub powiedzieć, co znaczy. Ściśle
rzecz biorąc, zmysł nie wie niczego. [...] W ten sam sposób dla wszystkich widoczne są zjawiska
natury: nie wszyscy jednak poznali związek pomiędzy rzeczami naturalnymi, albo też zrozumieli,
co one znaczą czy też jak za ich pomocą przepowiadać to, co się zdarzy”. (G. Berkeley, Siris,
§253, dz. cyt., s. 165.) Zmysły zyskują drugorzędną wartość poznawczą, mimo że nie przyczy-
niają się do zrozumienia idei, umożliwiają ich postrzeganie. Por.: tamże, §264, s. 170. Zmysły
nie poznają niczego, bo, jak się okazuje w wyniku poznania intelektualnego wszystkie rzeczy,
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Poprzestając na krótkim omówieniu cech podejścia Berkeleya w kwestiach
postrzegania odległości, wielkości i położenia przedmiotów uprościlibyśmy jego
wyjaśnienie natury widzenia. Oczywiście nie należy odejmować im ważności, za-
poznanie się z nimi ma jednak, prócz wartości samej w sobie, pewne znaczenie
propedeutyczne. Duże znaczenie dla interpretacji całościowego charakteru myśli
Berkeleya stanowi stopniowo objawiana teza mówiąca o tym, że właściwe przed-
mioty (objects) spostrzegania tworzą uniwersalny język Autora natury40, tj. Boga.

3. Nowa teoria widzenia a istnienie Boga i ludzkie działanie
w świecie

Sugestie ujęcia przedmiotów wzrokowego postrzegania jako języka boskiego
pojawiły się wielokrotnie już w Próbie w 1709 roku. Przykładowo, w paragrafie 20,
przy okazji wyjaśnienia fenomenu obuocznego postrzegania oddalonych obiektów
za pomocą wydanego na podstawie nabytego doświadczenia sądu o współwystę-
powaniu pewnych wrażeń z pewnym ustawieniem oczu czytamy, że gdyby nie
doświadczenie równie niemożliwa byłaby próba ustalenia, co miał na myśli jakiś
człowiek, gdyby wypowiadał je przy pomocy słów, których dotąd nigdy nie sły-
szeliśmy41. Podobnie odniesienie do języka znajdziemy przy okazji tłumaczenia
pomyłki w ocenie odległości przedmiotu, jaka ma miejsce w przypadku Bar-
rowa. W 32. paragrafie tego samego dzieła Berkeley odwołuje się do sytuacji,
w której Anglik spotyka cudzoziemca, który porozumiewał się z nim tymi sło-
wami w języku angielskim, ale w odmiennym ich znaczeniu. Anglik nie byłby
w stanie uniknąć wydania błędnego sądu o ideach związanych z tymi dźwiękami
w umyśle tego, który ich użył42. Również przy okazji omawiania oznak wielkości
czy oddalenia przedmiotu, Berkeley przytacza powiązanie między słowami i po-
jęciami, pisząc w paragrafie 73: „Słabość [obrazu], podobnie jak inne idee czy
percepcje, które sugerują wielkość bądź odległość, czyni to w taki sposób, jak
słowa sugerują pojęcia, którym zostały przypisane. Wiadomo zatem, że słowo

które dotychczas postrzegane zmysłowo wydawały się nam jako współtworzące cały Byt, okazują
się ulotnymi fantomami. Stanowisko w kwestii zmysłowych władz poznawczych, jakie Berkeley
przejawia w dziele Siris mimo odebrania im możliwości dotarcia do prawdziwej rzeczywistości,
nie jest jednak wyrazem sceptycyzmu Berkeley przyznaje im raczej najniższy stopień poznania,
co doskonale obrazuje paragraf 303.
40 Szerzej na ten temat np.: M. Kuniński, Dlaczego poznanie zmysłowe wymaga boskiej inge-
rencji? Uwagi o filozofii Berkeleya [w:] Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, red.
J. Miklaszewska i P. Spryszak, Kraków 2010, s. 125–132.
41 Por.: Próba, §20, s. 53.
42 Tamże, §32, s. 61.
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wypowiedziane w pewnych okolicznościach bądź w pewnym kontekście, wraz z in-
nymi, nie zawsze ma tę samą treść czy znaczenie, jak wtedy, gdy wypowiedziane
zostaje w innych okolicznościach i w innym słownym kontekście”43. O tym, że
postrzegane przez nas przedmioty stanowią język Boga, Berkeley wspomina jed-
nak tylko raz, w paragrafie 147. Warto w tym miejscu podkreślić jednak, że pod
tym względem wydania Próby różnią się. O tym, że to Bóg jest autorem języka
natury filozof poinformował czytelnika dopiero w wydaniu z 1732 roku. Jest to
dodatkowy argument za tym, że Berkeley przedstawiał swoją myśl filozoficzną
stopniowo, pierwotnie traktując treść swych esejów optycznych jako przyczynek
do naukowego – z gruntu psychologicznego i fizjologicznego – wyjaśnienia pro-
cesu widzenia, w drugiej zaś kolejności, systematyzując swe poglądy i ujawnia-
jąc znaczenie tej koncepcji dla tworzonej przez siebie metafizyki. Mimo że celem
Próby, zgodnie z tym, co czytamy w pierwszym paragrafie, było „[...] ukazanie
sposobu, w jaki poprzez zmysł wzroku postrzegamy odległość, wielkość i położe-
nie przedmiotów”44, w Obronie filozof wyrażał przekonanie, że praca z 1709 roku
w poprawionym wydaniu, w którym znalazły się bezpośrednie nawiązania do Boga
jako autora języka natury „[...] dostarcza myślącym ludziom nowego oraz niedają-
cego się obalić argumentu na rzecz istnienia Boga i jego bezpośredniego działania
w świecie [...]”45.
Nawiązania, jakie brytyjski filozof czynił do języka, który spełniał w jego

filozofii szczególną rolę, zdają się obrazować sytuację, z jaką mamy do czynie-
nia w przypadku postrzeganych przez nas idei wzrokowych i dotykowych. Ję-
zyk ludzki, jak Berkeley wyjaśniał w Próbie, opiera się na pewnych konwencjach
i umowach, które zostały przyjęte przez jego użytkowników46. Między znakami
języka a rzeczami oznaczanymi, podobnie jak między ideami wzroku i dotyku
istnieje jedynie arbitralne powiązanie, o którym wiedzę zdobywamy na drodze
uczenia się, które rozpoczyna się wraz z przyjściem na świat47. O przypadkowości
połączenia znaków i idei oznaczanych oraz idei wzroku z ideami dotyku przekonują
nas również wszelkie iluzje językowe w postaci homonimów czy kalamburów oraz
iluzje wzrokowe w postaci złudzeń wzrokowych – takich jak chociażby omawia-

43 Tamże, §73, s. 83.
44 Tamże, §1, s. 47.
45 Obrona, §1, s. 145.
46 Należy pamiętać, że terminologia znak – oznaczać – rzecz oznaczana w Próbie jeszcze nie
występuje. Por.: C. M. Turbayne, Commentary, [w:] Works on Vision by George Berkeley, In-
dianapolis 1963, s. viii. W §65 Traktatu czytamy: „[...] związek idei nie obejmuje stosunku przy-
czyny do skutku, lecz tylko stosunek wskazówki, czy znaku do rzeczy oznaczanej” (§65, s. 81).
Zaś w §83 tego samego dzieła Berkeley pisze „Właściwy użytek słów polega na oznaczaniu pojęć
lub na oznaczaniu rzeczy tylko tak, jak je znamy i postrzegamy” (s. 92).
47 O arbitralności patrz: Próba, §40, s. 66–67.
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na przez nas wcześniej iluzja księżycowa. O ile jednak słowa-znaki tworzą język
sztuczny, o tyle przedmioty widzenia w postaci idei wzrokowych (znaki) i dotyko-
wych mają współtworzyć język naturalny. Jak zostało zapisane w paragrafie 152
Próby „Różnica pomiędzy sposobem, w jaki kształty dotykowe są oznaczane przez
wzrokowe kształty, a idee przekazywane przez słowa, jest następująca. Pierwsze
z tych znaków są stałe i nie zmieniają się w zależności od czasu czy miejsca, pod-
czas, gdy te drugie są zmienne i niestałe, zależą bowiem od arbitralnej umowy
pomiędzy ludźmi. Przykładowo kwadrat, który postrzegamy wzrokiem sugeruje
umysłowi ten sam dotykowy kształt w Europie, jak i Ameryce. Dlatego też głos,
którym przemawia do naszych oczu Stwórca natury, w przeciwieństwie do wy-
nalezionych przez człowieka języków, nie jest podatny na przekłamania i wielo-
znaczność”48.
Istotne podobieństwo między płaszczyzną językową i zmysłową wykazuje rów-

nież Berkeley w 51. paragrafie Próby, pisząc, że „skoro tylko usłyszymy słowa wy-
powiadane w znanym nam języku, natychmiast pojawiają się w naszym umyśle
odpowiadające im idee. Dźwięk i znaczenie zjawiają się nam w tej samej chwili:
tak ściśle są połączone, że nie potrafimy traktować ich nierozłącznie. Niezależ-
nie od sytuacji zachowujemy się zawsze w taki sam sposób, jak gdybyśmy słyszeli
same myśli”49. „Podobnie zachowujemy się – pisze David Berman – w przypadku,
gdy wydaje się nam, że widzimy przedmioty dotykowe, a tymczasem postrzegamy
jedynie światło i kolory”50. Analogicznie więc, jak Chińczyk nieznający języka
angielskiego nie będzie mógł do usłyszanych słów dołączyć oznaczanych przez
owe słowa idei, tak samo człowiek niewidomy po odzyskaniu wzorku nie będzie
w stanie znaleźć między nowymi ideami wzroku powiązania ze znanymi mu do-
tąd ideami dotyku. Jak pisze Berkeley, „w obydwu przypadkach konieczne są czas
i doświadczenie, by przez powtarzanie czynności nabyć sprawność wiedzy o związ-
kach między znakami i oznaczanymi rzeczami; to znaczy rozumienia języka oczu
bądź uszu”51.
Prócz pewnej arbitralności, jaka występuje w obu płaszczyznach, tj. językowej

i zmysłowej, wspólna jest im jednak wewnętrzna koherencja i uporządkowanie. Jak
czytamy w 252 paragrafie dzieła Siris, w którym została podkreślona koncepcja

48 G. Berkeley, Próba §152, s. 130. Tu można byłoby zastanowić się, czy owa gwarancja, jakiej
udziela Bóg wobec stałego zachowania raz arbitralnie ustalonych powiązań, obowiązuje w sposób
uniwersalny i powszechny – czy jedynie odnosi się do warunków normalnych ograniczających się
terytorialnie jedynie do ziemskich kontynentów, przy założeniu braku jakiegokolwiek upośledze-
nia wzroku, jak na przykład daltonizm.
49 Próba, §51, s. 72.
50 D. Berman, George Berkeley. Idealism and the man, Oxford 1994, s. 138.
51 Por.: G. Berkeley, Alkifron, przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. Olszewski, Kęty 2008,
Dialog IV, §11, s. 135–136 (dalej jako Alkifron).
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języka wizualnego52 „Pośród zjawisk czy inaczej obrazów natury istnieje pewna
analogia, stałość i jedność, które są podstawą ogólnych praw, te z kolei dla naszego
rozumienia natury lub owego łańcucha skutków w widzialnym świecie, stanowią
gramatykę, za pomocą której możemy przewidzieć, co zdarzy się w naturalnym
biegu rzeczy”53.
Wartym podkreślenia podobieństwem zatem, jakie wykazują rzeczywistość

językowa i zmysłowa, jest ich potencjalny wpływ, jaki mogą wywierać na ludzkie
działanie. W paragrafie 44 Traktatu znajdziemy następujące słowa, nawiązujące
do przytoczonego wcześniej paragrafu 147 Próby: „[...] idee wzrokowe są mową,
przy pomocy której rządzący światem Duch, od którego zależymy, powiadamia nas
o tym, jakie to idee dotykowe zamierza wrazić w nas w przypadku, gdy wzbudzimy
w naszych ciałach ten, czy inny ruch”54.
O tym, że Berkeleyowska epistemologia przeradza się semiotykę pisał Jerzy

Kopania w artykule Semiotyka sensualizmu immanentnego. Idea, pojęcie i słowo
w filozofii Berkeleya55. Zwraca tam uwagę na tezę filozofii Berkeleya, w myśl któ-
rej Bóg wzbudza idee w ludzkich umysłach i organizuje w określony porządek,
który posiada swój cel. Berkeleyowskie przekonanie, że następujące po sobie idee
pozostają względem siebie w relacji wskazówki czy znaku do rzeczy oznaczanej,
a nie relacji przyczyny i skutku, skłaniały go do postulowania zmiany w podej-
ściu do świata, polegającej nie na wyjaśnianiu rzeczy przez przyczyny cielesne, ale
na mającym praktyczne znaczenie rozumieniu znaków dawanych przez Boga-Au-
tora natury, które nie pozostawały bez konsekwencji dla ludzkiego działania56.
Tak, jak w przypadku języka mamy pewną gramatykę i składnię, tak w przy-
padku rzeczywistości zmysłowej możemy mówić o pewnych prawach natury, które
rządzą i regulują występowanie zjawisk w przyrodzie. Znajomość samej grama-
tyki, czy praw natury ma jednak znaczenie drugorzędne dla rozumienia treści

52 „Zatem zjawiska natury, które uderzają w zmysły i są rozumiane przez umysł, tworzą nie
tylko wspaniałe widowisko, ale także w najwyższym stopniu spójną interesującą i pouczającą
wypowiedź; ażeby to sprawić, największa mądrość przewodzi im, dostosowuje je, ustawia i po-
rządkuje. Tego języka lub mowy uczymy się z różną uwagą i interpretujemy go zależnie o umie-
jętności. O ile jednak człowiek nauczy się i dostrzeże jego zasady i będzie potrafił go właściwie
interpretować, o tyle będzie można o nim powiedzieć, że zna naturę”. G. Berkeley, Siris. Łań-
cuch filozoficznych refleksji i dociekań, [w:] G. Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji
i dociekań wraz z Dodatkami, przekł. i oprac. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Toruń
2013, §254, s. 166.
53 Tamże, §252, s. 164.
54 G. Berkeley, Traktat, §44, s. Por.: Berkeley G., Alkifron, dz. cyt., Dialog IV, §7, s. 130–131.
55 Por.: J. Kopania, Semiotyka sensualizmu immanentnego. Idea, pojęcie i słowo w filozo-
fii Berkeleya, [w:] „IDEA Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, nr III/1990,
s. 45–67.
56 Por.: tamże, s. 57.



72 MARTA SZYMAŃSKA-LEWOSZEWSKA

przekazu57. Jak czytamy w paragrafie 109 Traktatu: „Jak przy czytaniu innych
książek mądry człowiek wolał raczej skupić swe myśli na sensie tego, co czyta
i użytecznie to zastosować, niż dawać wykładnię tych książek w postaci grama-
tycznych uwag o języku, tak przy wertowaniu księgi Natury wydaje się poniżej
godności ducha ludzkiego przesadnie dążyć do ścisłego sprawdzania każdego zja-
wiska do reguł ogólnych, lub wykazywania, jak ono z nich wynika”58. Wiąże się to
z często wyrażanym przez Berkeleya przekonaniem, że poznanie świata wiąże się
niemal zawsze z praktycznym zaangażowaniem człowieka. Według tego, co filozof
pisał w paragrafie 20 Traktatu, „Przekazywanie idei, oznaczanych przez słowa, nie
jest, jak się to pospolicie mniema, głównym, a nawet jedynym celem języka”59.
Funkcja ta jest jedynie pomocnicza. Bardziej istotna była emotywna funkcja ję-
zyka, a więc: „wzniecanie namiętności, pobudzanie do działania lub powściąganie
od niego czy wprowadzanie umysłu w określone nastawienie”60. Język wizualny,
oprócz tego, że informował o działaniu Boga w świecie, mógł stanowić, jak się
wydaje, punkt wyjścia do rozważań o moralności, które częściowo można prze-
analizować w odwołaniu do Biernego posłuszeństwa, artykułów opublikowanych
w czasopiśmie „Guardian” oraz dialogów Alkifron.
Ani w Próbie, ani w Traktacie61, teoria widzenia nie była explicite narzędziem

dowodzenia istnienia Boga aż do 1732 roku. Dopiero w Dialogu IV dzieła Alkifron
Berkeley odwołał się wprost do konsekwencji teologicznych języka wizualnego62.
Wskazanie punktów wspólnych między językiem i widzeniem pełni w stosunku do
samego dowodu funkcję przygotowawczą. Zgodnie z poglądem Alkifrona, ludzka
mowa była znakiem istnienia myślącego i rozumnego człowieka63. Możliwość prze-
prowadzenia argumentacji na rzecz istnienia Boga zasadza się na obronie możliwo-
ści interpretacji doświadczenia zmysłowego jako języka Stwórcy, przedstawionej
przez reprezentującego stanowisko Berkeleya Eufranora. Wydaje się, że Alkifron,
rozumiejąc mowę jako arbitralność użycia zmysłowych znaków, które nie mają
koniecznego powiązania z oznaczanymi rzeczami, ale które podsuwają i przed-
stawiają w umyśle nieskończoną różnorodność rzeczy, różniących się w naturze,
czasie i miejscu, informują, bawią i kierują działaniem nie tylko w odniesieniu do

57 Nie można jednak wykluczyć całkowicie jego roli. Bez znajomości gramatyki odczytanie
sensu zdania nie byłoby zadaniem łatwym, a może nawet niemożliwym.
58 G. Berkeley, Traktat, §109, s. 112.
59 Por.: Tamże, §20, s. 27.
60 Por.: tamże.
61 W Traktacie Berkeley w dowodzeniu istnienia Boga odwołuje się do argumentu z porządku
i harmonii stworzenia (§6, §57, §63, §72, §146). Zdaniem Berkeleya występujące w świecie cier-
pienia i zło są potrzebne i nie świadczą na niekorzyść argumentu ze stworzenia.
62 Por.: D. Berman, Alciphron in focus, London, 1993, s. 8.
63 Por.: Alkifron, Dialog IV, §7, s. 131.
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rzeczy bliskich i obecnych, ale także odległych i przyszłych64, ułatwił Eufrano-
rowi zadanie. Pokazując wszystkie wymienione przez Alkifrona elementy mowy
w swej argumentacji na rzecz boskiego języka, Eufranor odwołał się do znanych
nam już z wcześniejszych dzieł Berkeleya rozróżnień na wielkość, odległość, poło-
żenie dotykowe, związane z postrzeganiem pośrednim i wzrokowe – które stanowi
przedmiot postrzegania pośredniego. W ostateczności doprowadził Alkifrona do
stwierdzenia, że poszczególne idee dostępne w bezpośrednim postrzeganiu są jak
poszczególne dźwięki w języku. Tak jak przedmioty są podsuwane umysłowi przez
dźwięki odebrane za pomocą ucha, tak samo przedmioty doświadczenia wzroko-
wego odebrane dzięki wzrokowi65. Kiedy jednak Alkifron, broniąc się, wskazał
na znaki, jakie stanowią zapachy i smaki, Berkeley ustami Eufranora oświadczył,
że nie wszystkie znaki współtworzą język. Jak podkreślił, „Dopiero artykulacja,
układanie rozmaitości, liczność, ogólność zakresu używania i łatwość stosowania
znaków (wszystkie te cechy łatwo odnaleźć w widzeniu) stanowią o prawdziwej
naturze języka”66. W ostateczności więc, jak można sądzić, Berkeleyowi przema-
wiającemu ustami Eufranora udało się przekonać rozmówcę, że w Bogu żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy, tzn., że otaczają nas ciągi idei, wśród których jedne są
znakami innych, dzięki czemu człowiek może uporządkować swoje życie i działa-
nie w świecie.

4. Podsumowanie

Nowatorskości teorii widzenia Berkeleya oraz jej miejsca w jego filozofii nie
można zrozumieć w kontekście wyłącznie geometrii widzenia, anatomii oka i eks-
perymentów czy filozofii, skupionej na kwestiach epistemologicznych: wyjaśnieniu
tego, jak umysł widzi, a więc dostarczającej odpowiedzi na pytanie o prawdziwą
naturę widzenia. Nie jest to możliwe także w sytuacji, kiedy analizy poszczegól-
nych dzieł poświęconych zagadnieniu widzenia były prowadzone bez odwołania do
innych prac filozofa, albo zostały ograniczone wyłącznie do perspektywy episte-
mologicznej. Skupiając się zbyt mocno na teoretycznej analizie tego, co Berkeley
chciał przekazać, bez odwołania do praktycznych konsekwencji jego myśli, po-
zostawalibyśmy, jak można sądzić, we wznieconych tumanach kurzu, o których
filozof pisał w paragrafie 3. Wstępu do Traktatu.

64 Por.: tamże, Dialog IV, §10, s. 135.
65 Por.: tamże.
66 Alkifron, Dialog IV, §12, s. 137–138.
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Nie ulega wątpliwości, że Berkeleyowska refleksja nad postrzeganiem ma swą
autonomiczną wartość, ponieważ wniosła ogromny wkład w rozwój dziedziny, jaką
jest psychologia postrzegania. Natura postrzegania położenia przedmiotów, ich
odległości i wielkości zyskała nowe wytłumaczenie, w którym podkreślone zostały
arbitralność połączenia między heterogenicznymi ideami wzroku i dotyku oraz
rola nawyku w przezwyciężaniu owej przypadkowości w postrzeganiu wzrokowym.
Z kolei instrumentalny wymiar teorii widzenia Berkeleya można pokazać na przy-
kładzie jej obecności w wielu dziedzinach ludzkiej wiedzy. Jak pisze Turbayne,
„stanowi ona wstęp do zagadnienia uniwersaliów, ponieważ zadaje i próbuje od-
powiedzieć na takie pytania: Jak poszczególne byty stają się ogólne? A jeśli rze-
czowniki zwykłe i abstrakcyjne nie desygnują żadnych natur ani abstrakcyjnych
idei, w jaki sposób przysługuje im znaczenie?”67 Jest także głosem w dyskusji
na temat teorii wiedzy, na temat przestrzeni. Może być ona także traktowana
jako wstęp do problemów dotyczących estetyki, w ramach czego w szczególności
ważnym jest zagadnienie tego, co maluje malarz, w jakim stopniu potrafi zacho-
wać niewinność oka, a więc zawiesić wiedzę na temat tego, co dany postrzegany
przedmiot oznacza.
Przede wszystkim jednak, nowa teoria widzenia miała cel praktyczny, stano-

wiła dla Berkeleya narzędzie służące do apologii wiary w istnienie i działanie Boga.
Także, podobnie zresztą jak było to w przypadku Locke’a68, stanowiła ona wstęp
do rozważań nad moralnością. Co kierowało filozofem w wyborze takiego a nie in-
nego narzędzia? Namysł nad funkcjonowaniem ludzkich władz poznawczych, tak
zmysłów jak i rozumu był powszechny. Analiza natury widzenia, uważanego za
najszlachetniejszy ze zmysłów stanowił przedmiot zainteresowań wielu filozofów
poprzedzających Berkeleya, a więc Kartezjusza, Malebranche’a, Hobbesa, Locke’a
czy Molyneux. Częstokroć zdarzało się, że rozważania te wraz ze zbytnią ufnością
w siłę poznania rozumowego prowadziły do sceptycyzmu wobec władz poznaw-
czych. To z kolei, przynajmniej dla Berkeleya, stało w sprzeczności z przedmiotami
wiary w istnienie i dobrotliwość Bożej Opatrzności. Głoszący apologię chrześcijań-
stwa filozof chciał przezwyciężyć rodzący się – wraz z rozwijającym się w owym
czasie mechanicyzmem i materializmem – pesymizm. Postępując drogą namysłu
naukowo-filozoficznego nad naturą widzenia anglikański duchowny dążył do prze-
konania nowożytnego człowieka, że sceptycyzm ów jest bezzasadny.

67 C. M. Turbayne, Commentary, dz. cyt., s. xvi.
68 Ks. Prof. S. Janeczek w artykule pt. Racjonalizm kultury intelektualnej Johna Locke’a
zwraca uwagę, że rozważania Johna Locke’a z zakresu epistemologii wywodziły się z rozmów pro-
wadzonych z przyjaciółmi na tematy, które dotyczyły moralności religii objawionej. Por.: S. Jane-
czek, Racjonalizm kultury intelektualnej Johna Locke’a, [w:] „Roczniki Kulturoznawcze”, 2011,
tom II, s. 62.
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Podejmując wątek Boga na gruncie swojej filozofii Berkeley realizował, w jego
mniemaniu, główne zadanie filozofa. Jak pisał w 66 paragrafie Traktatu, „Zaję-
ciem filozofa przyrody powinno być to, iżby poszukiwał i usiłował zrozumieć znaki
ustanowione przez Twórcę przyrody, nie zaś rościł sobie pretensje, iż wyjaśnia rze-
czy przez przyczyny cielesne; doktryna ta, jak się zdaje, zbytnio oddaliła umysły
ludzkie od tej aktywnej zasady, do tego najwyższego i mądrego ducha, w którym
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”69. Taki kierunek filozofii Berkeleya nadawał
jej wymiar pragmatyczny. Celem jego było, jak można domniemywać, skłonienie
człowieka do postawy pokory wobec władz poznawczych i uznanie istnienia boskiej
ingerencji w świecie zmysłowym. Co zdaje się być najważniejsze, stanowiła ona
próbę „nawrócenia człowieka z grzechu, zuchwałości i błahych spekulacji do naby-
wania porządnej wiedzy, umiarkowania, sprawiedliwości i pobożności [...]”70. Na-
tura bowiem, jako język Boga, zawierała zdaniem Berkeleya wiele wskazówek dla
dobrego postępowania ludzkiego, warto więc było człowiekowi uczynić ją przed-
miotem własnej „lektury”.

The Role of the Theory of Vision in George Berkeley’s Philosophy

Summary

The aim of this article is to show the meaning of the central role and
the place of the new theory of vision in Berkeley’s philosophy. Apart from
its value in explaining the phenomenon of visual perception it is important
in bringing God closer to the life of men, which was the aim of Berkeley’s
thought. The visual language which is gradually revealed as a part of the new
theory of vision influences human seeing and understanding of the world and
their organization of moral life.

Key words: theory of vision, visual perception, reason, seeing

Słowa kluczowe: teoria widzenia, percepcja wzrokowa, rozum, spostrzeganie
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(Katowice)

IMMANUEL KANT I ONTOLOGICZNY DOWÓD
NA ISTNIENIE BOGA

Immanuel Kant rozważając w Krytyce czystego rozumu problematykę Boga
negatywnie odniósł się do sposobów dowodzenia Jego istnienia. Zakładał bowiem,
że Bóg jako postulat czystego rozumu nie zawiera takiej treści, którą można od-
nieść do doświadczenia, co z założenia skazuje na niepowodzenie wszelkie próby
wykazania Jego istnienia. Próby te, zdaniem autora, stanowią jedynie przykład
jałowych i w pewien sposób „rujnujących” dotychczasową metafizykę dyskusji
i sporów. Problematykę dowodową Kant analizował w ramach krytyki-badania
teologii racjonalnej. Jej przedmiotem jest bowiem idea bytu najdoskonalszego,
nazywanego Bogiem. Według Kanta, tradycyjna teologia podejmowała próby wy-
kazania-udowodnienia istnienia takiego bytu najdoskonalszego, czyniąc to na trzy
sposoby1. Dwa sposoby są dowodami empirycznymi wyprowadzonymi aposterio-
rycznie2. Trzeci to dowód ontologiczny. Jest to dowód typu apriorycznego, oparty

1 Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. E. Adickes. Berlin 1889. A 590, B 618
(w dalszej części artykułu zawsze odwołuję się do tego wydania Krytyki czystego rozumu zarazem
stosując skrót KrV). Por. A Commentary to Kant’s ‘Critique of Pure Reason’ by N. K. Smith.
London 1918, s. 527 (dalej cytowane jako Smith); Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der
reinen Vernunft, von Hermann Cohen. Leipzig 1907, s. 173 (dalej cytowane jako Cohen). Smith
(tamże) odnośnie do wywodów Kanta czyni następującą uwagę: „The first is the physicatheolo-
gical and theological argument, the second is the cosmological, and the third is ontological. Kant
finds it advisable to reverse the order of the proofs and begin by consideration of the ontological
argument. This would seem to indicate that the ‘scholastic innovation’ to which he traces the
origin of the ontological proof has more justification than his remarks appear to allow”. Zob.
M. Grier, The Ideal of Pure Reason, [in] The Cambridge Companion to Kant’s Critique of Pure
Reason, ed. by P. Guyer, Cambridge 2010, s. 275–276.
2 W swym Komentarzu... Norman Kemp Smith pisze: „(1) from definite experience and the
specific nature of the world of sense as revealed in experience; (2) from indefinite experience
i.e. from the fact that any existence but all is empirically given”. Smith, s. 527. Por. P. Guyer,
Kant, London–New York 2006, s. 148–149.
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na analitycznej i spekulatywnej argumentacji. W odniesieniu do dowodów aposte-
riorycznych, należy zaznaczyć, co podkreśla T. Kupś3, że Kant sceptycznie zapa-
trywał się na wszelkie próby dowodzenia istnienia Boga za pomocą teoretycznego
użycia rozumu. Żywił on bowiem przekonanie, że dla wyjaśnienia świata przyrody
i mechanizmów nim rządzących nie ma potrzeby przyjmowania istnienia jakiejś
doskonałej natury (Boga). Co więcej, dla Kanta pomysł taki jest szkodliwy dla
ogólnie pojętych badań nad światem przyrody, gdyż powstrzymuje postęp w tej
nauce. Niemniej w obrębie spekulatywnego rozumu pojawia się ogólna potrzeba
ludzkiego rozumu dążącego do poznania zupełnego4. W tym znaczeniu ujawnia
się rola Boga, który ujmowany jako pierwsza przyczyna, pierwszy poruszyciel,
kreator świata itp., w pewnym sensie wypełnia potrzebę zupełności poznania.
Tak ujęta idea Boga nie jest jednak wyłącznie pewnym utreściowieniem niedo-
stępnej, a więc granicznej dla ludzkiego intelektu, istoty będącej kresem ciągu
przyczynowo-skutkowego.
Kant sprzeciwiał się rozumieniu Boga jako rezultatu namysłu w obrębie teo-

retycznej teologii, który skupia w sobie (w swej istocie) wszelkie dowolne cechy
(własności) lub też potęguje je w stopniu najwyższym. Tak ujęty Bóg jest wy-
łącznie skupiskiem wszelkich możliwych do wyobrażenia przez teoretyczny rozum
cech i w tym znaczeniu stoi u podstawy wszystkich zjawisk świata natury. Kant
odrzucał taki przyjmowany w tradycji obraz Boga. Jego zdaniem Bóg jawi się
czystemu rozumowi jako ideał, stanowi twór rozumu jako prawzór (prototypon)
wszystkiego i dlatego wszystko to, co istnieje można traktować wyłącznie jako
niedoskonałe kopie takiego ideału5. Autor uznawał, że ważność w ten sposób
rozumianego ideału jest bezdyskusyjna, natomiast problematyczne są wszelkie
próby dowodzenia istnienia takiej najwyższej istoty. Przede wszystkim, należy
pamiętać, że taki nieuwarunkowany pierwowzór istnieje tylko w rozumie, zatem
wyłącznie z czystego rozumu wynika jego „obecność” (Position). W związku z tym
nie ma możliwości podania dowodu na jego „przedmiotowe” istnienie. Rola tak

3 Zob. T. Kupś, Bóg w filozofii Kanta, [w:] Kant a metafizyka, red. N. Leśniewski, J. Rolewski,
Toruń 2010, s. 50–51.
4 „Die Menschheit in ihrer ganzen Vollkommenheit, enthält nicht allein die Erweiterung al-
ler zu dieser Natur gehörigen wesentlichen Eigenschaften, welche unseren Begriff von dersel-
ben ausmachen, bis zur vollständigen Kongruenz mit ihren Zwecken, welches unsere Idee der
vollkommenen Menschheit sein würde, sondern auch alles, was außer diesem Begriffe zu der
durchgängigen Bestimmung der Idee gehört; denn von allen entgegengesetzten Prädikaten kann
sich doch nur ein einziges zu der Idee des vollkommensten Menschen schicken. Was uns ein Ideal
ist, war dem Plato eine Idee des göttlichen Verstandes, ein einzelner Gegenstand in der reinen
Anschauung desselben, das Vollkommenste einer jeden Art möglicher Wesen und der Urgrund
aller Nachbilder in der Erscheinung”, KrV A 568, B 596. Zob. T. Kupś, dz. cyt., s. 50–51;
P. Guyer, dz. cyt., s. 145.
5 T. Kupś, dz. cyt., s. 51.
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rozumianego ideału czystego rozumu zawiera się w jego „postulatywnym” charak-
terze, to znaczy na podstawie postulatu czystego rozumu nie można udowodnić
istnienia ideału, ale też nie można udowodnić jego nieistnienia. Poznanie takiego
ideału sprowadza się, zdaniem Kanta, do roli „ustanawiania” przez rozum rela-
cji (w znaczeniu wskazanej wyżej „pozycji”) zachodzącej między czystym rozu-
mem a przedmiotami poznania zmysłowego, co wprowadza regulatywny charak-
ter ideału.
Kant twierdził zarazem, że ideał czystego rozumu jest specyficzny, ponieważ

wyraża w sensie treści pełną (całkowitą) możliwość rzeczy, to znaczy podlega zasa-
dzie wszechstronnej określalności. Wszechstronne określanie nie opiera się wyłącz-
nie na działaniu logicznej zasady sprzeczności wykluczającej z rzeczy możliwość
przysługiwania jej równocześnie dwóch przeciwnych cech. Zasada określalności
wskazuje na to, że danej rzeczy może przysługiwać dana cecha, lecz wyłącznie,
o ile jest przyrównana do jej przeciwieństwa. W tym sensie pisał Kant: „Zasada
wszechstronnego określania dotyczy więc treści, a nie jedynie formy logicznej”6.
Zasada ta posiada więc dysjunktywny charakter, ponieważ łączy w pewnym nie-
rozerwalnym związku dwa pojęcia, które zawsze pojawiają się razem, choć tylko
jedno z nich może być realizowane w rzeczy. W sensie możliwości – i jest to moż-
liwość pełna, to znaczy taka, która odnosi się do wszelkiej możliwej treści – oba
dysjunktywy mogą być zrealizowane i w realności rzeczy może przysługiwać tylko
jeden z nich. Wartość zasady określalności wykracza więc poza logiczne określenie
formalnego warunku czegoś, lecz odnosi się do pewnej zdolności rozumu polegają-
cej na stosowaniu zasady pełnej syntezy wszelkich możliwych cech mogących bez
sprzeczności przysługiwać jakiejś rzeczy. Jednak ma to miejsce wyłącznie przy
założeniu istnienia a priori pewnej materii, która mieści wszelką możliwość, to
znaczy szczegółową możliwość każdej rzeczy7.
Zasada wszechstronnego określania zastosowana do specyficznej idei czystego

rozumu wskazuje, że idea ta będąc pierwotnym pojęciem wytworzonym przez ro-
zum, mimo że jest ideą ogółu wszelkich możliwości, to jednak nie jest ideą nie-
określoną (skoro zawiera wszelka możliwość, która musi dopiero podlegać okre-
śleniu), ponieważ właśnie z tego powodu, że zawiera ogół wszelkich możliwych
cech – zarazem pomija wiele cech, które jej przysługiwać nie mogą (nie muszą).
Kant podkreślał, że w ten sposób idea ta „oczyszcza się” z wielu cech wtórnych
i przygodnych i zarazem pozwala wytworzyć a priori czyste pojęcie, które wyraża
treść czystą w sensie możliwości. Pojęcie to apriorycznie wytworzone przez rozum

6 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 463 (dalej cytowane
jako Ingarden). Zob. M. Grier, dz. cyt., s. 267.
7 KrV A 572, B 600. Por. Ingarden, s. 463. Zob. M. Grier, dz. cyt., s. 267.
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w oparciu o zasadę określalności nazwał Kant ideałem czystego rozumu8. W tak
ujętym ideale czystego rozumu możliwość nie jest rozumiana tylko w aspekcie
logicznym (tzn. jako możliwość logiczna), lecz także w wymiarze transcendental-
nym, co według Kanta sprowadza się do ujęcia w nim pewnej treści jako możliwej.
Owa transcendentalna treść w przypadku badanego ideału sprowadza się do wska-
zania wszystkich możliwych cech rzeczy i dlatego ideał tak ujęty wyraża wszelką
(możliwą) realność – omnitudo realitatis. Kant pisał o tym następująco: „Jeżeli
więc u podstaw wszechstronnego określenia przyjmuje się w naszym rozumie sub-
strat transcendentalny, zawierający niejako cały zapas materiału, z którego można
zaczerpnąć wszystkie możliwe predykaty rzeczy, to ten substrat nie jest niczym
innym jak ideą wszelkiej realności (omnitudo realitatis). Wszystkie prawdziwe
przeczenia są wówczas niczym innym jak ograniczeniami, i nie mogłyby być tak
nazwane, gdyby u podłoża nie znajdowało się coś nieograniczonego (wszystko-
-wszystkość)”9.
Zarazem jednak Kant wskazywał na ważną cechę tak ujętego ideału, mia-

nowicie jest on reprezentantem czegoś idealnego, to znaczy pierwowzoru – pro-
totyponu wszelkich rzeczy będących tylko jego gorszymi kopiami. Ideał ów jako
wzorzec musi służyć temu, żeby z treści możliwej w sensie całkowicie (to zna-
czy w sposób pełny) nieuwarunkowanym żadną określalnością istniała możliwość
wyprowadzenia i w tym znaczeniu uzasadnienia tego wszystkiego, co określone,
czyli ograniczone. Ideał całkowicie nieuwarunkowany staje się więc nieosiągalnym
celem, do którego zbliżają się pod względem określalności wszystkie ograniczone
rzeczy jako kopie takiego wzorca i dzięki niemu znajdują one własne uwarunko-
wanie. Kant wzorzec jako ideał nazywa także praistotą – ens originarium i istotą

8 KrV A 574, B 602. Por. Ingarden, s. 464–465.
9 KrV A 575, B 603. Por. Ingarden, s. 464–465. W oryginale czytamy: „Wenn also der
durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein transzendentales Substratum zum Grunde
gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle möglichen Prädikate
der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anderes, als die
Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahren Verneinungen sind alsdann
nichts als Schranken, welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht das Unbeschränkte
(das All) zum Grunde läge”. Proponuję nieco zmieniony przekład, ponieważ należy zwrócić
uwagę w tekście na kilka specyficznych terminów. Przede wszystkim w oryginale mamy termin
Prädikate, który Ingarden oddaje przez polskie „cechy”, co chyba trochę zaciemnia intencję
Kanta. Autor odwołuje się tu bowiem do aspektu logicznego, zatem predykaty jako orzecz-
niki są czymś, co jest określalnością dla jakiegoś substratu (podłoża-podmiotu). Potwierdza
to w pewnym sensie użycie przez Kanta terminu Verneinungen, czyli zaprzeczenia-przeczenia
odwołującego do predykacji. Zob. M. Grier, dz. cyt., s. 268–269. Z drugiej strony, w wielce in-
teresującym pierwszym przekładzie Krytyki czystego rozumu dokonanym przez Borna (odniosę
się do tego szerzej w dalszej części) można znaleźć jednak argumenty za przekładem Ingardena.
F. G. Born przytoczone terminy oddaje jako rerum attributa (Prädikate der Dinge) oraz omnes
negationes verae (Alle wahren Verneinungen). Zob. Immanuelis Kantii Opera ad philosophiam
criticam. Volumen Primum, cui inest Critica Rationis Purae. Latine vertit Fredericus Gottlog
Born. Lipsae 1794, s. 400 (dalej cytowane jako Born).
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najwyższą, nad którą nie ma już żadnej innej. Ideał czystego rozumu – najwyż-
sza istota, o ile wszystko inne na zasadzie przyrównania mu podlega, sprawia
także, że można go nazwać istotą wszelkich istot – ens entium – i tak ujęty jest
koniecznym warunkiem określalności wszelkiej rzeczy-istoty; Kant podkreślał jed-
nak, że w żaden sposób nie można z takiego warunku ideału-istoty wszelkich istot
wysuwać wniosku o jego koniecznym istnieniu, ponieważ z tego, że jest warun-
kiem i najwyższą istotą, nie wynika jego konieczne istnienie, ponieważ w ogóle co
do jego istnienia pozostajemy w stanie niewiedzy10. Zdaniem Kanta, najwyższa
istota (istota wielkich istot), pomimo że warunkuje istnienie każdej innej istoty,
która w sensie treści (jako kopia) jest do niej odniesiona, to jednak nie pozo-
staje w odniesieniu do owych istot – jak określa to Kant – „...w obiektywnym
stosunku jakiegoś rzeczywistego przedmiotu do innych rzeczy”11. To znaczy, że
najwyższa istota nie jest jakimś przedmiotem (bytem), który pozostaje w ontycz-
nej relacji do innych przedmiotów (bytów), dlatego też nie sposób na podsta-
wie relacji ideał-kopie wnosić cokolwiek o istnieniu takiego ideału. Innymi słowy,
z treści ideału czystego rozumu jako istoty wszystkich istot i najwyższej istoty
nie wynika żadna wiedza dotycząca jego istnienia, co w konsekwencji prowadzi
do utrzymywanego, a już tu zasygnalizowanego przekonania Kanta o niemożliwo-
ści dowiedzenia istnienia ideału czystego rozumu (najwyższej istoty) wyłącznie
w oparciu o jego treść. Opisywana relacja ideał-kopie ma charakter odniesienia
jednej treści do innej – w tym przypadku treści najwyższej idei do treści pojęć każ-
dej rzeczy określanej jako kopia owego wzorca – i relacji tej pozostaje wyłącznie

10 „Es versteht sich von selbst, daß die Vernunft zu dieser ihrer Absicht, nämlich sich le-
diglich die notwendige durchgängige Bestimmung der Dinge vorzustellen, nicht die Existenz
eines solchen Wesens, das dem Ideale gemäß ist, sondern nur die Idee desselben voraussetze,
um von einer unbedingten Totalität der durchgängigen Bestimmung die bedingte, d. i. die des
Eingeschränkten abzuleiten. Das Ideal ist ihr also das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche
insgesamt, als mangelhafte Kopien (ectypa), den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen, und
indem sie demselben mehr oder weniger nahekommen, dennoch jederzeit unendlich weit daran
fehlen, es zu erreichen. [...] Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so vielfältige Art,
den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken,
so wie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich
sind. Daher wird der bloß in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urwe-
sen (ens originarium), sofern es keines über sich hat, das höchste Wesen (ens summum), und,
sofern alles, als bedingt, unter ihm steht, das Wesen aller Wesen (ens entium) genannt. Alles
dieses aber bedeutet nicht das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstandes zu anderen
Dingen, sondern der Idee zu Begriffen, und läßt uns wegen der Existenz eines Wesens von so
ausnehmendem Vorzuge in völliger Unwissenheit”, Kr V, A 578–579, B 606–607. F. G. Born
w łacińskim przekładzie oddał Kantowe terminy ens originarium, ens summum i ens entium
jako natura originaria, natura summa i natura naturarum. Zob. Born, s. 402.
11 Ingarden, s. 466. KrV A 579, B 607. W oryginale czytamy: „Alles dieses aber bedeutet
nicht das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstandes zu anderen Dingen...”. F. G. Born
tłumaczy na łacinę ten fragment następująco: „Verum his omnibus non adfectio designatur
obiectiva rei oblatae in veritate apperentis ad res alias...”. Born, s. 402.
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charakter relacji logicznej bez żadnej konsekwencji ontycznej związanej z real-
nym istnieniem12. Kant wnosił zarazem, że ideał ów rozumiany jako najwyższa
istota i pozostający poza wszelką sferą zmysłowości uznawany jest za jeden, nie-
zmienny, pozostający w stanie najwyższej realności, prosty, wszechwystarczający
i określany z bezwarunkową zupełnością przez wszystkie kategorie. W tym zna-
czeniu, zdaniem Kanta, staje się pojęciem Boga „...pomyślanym w sensie trans-
cendentalnym, i w ten sposób ideał czystego rozumu jest przedmiotem trans-
cendentalnej teologii...”13. Zatem pojęcie Boga przyjęło w myśli Kanta charakter
transcendentalnego pojęcia ideału czystego rozumu wyrażającego wszelką moż-
liwą określalność i dzięki któremu możliwe jest uwarunkowanie i określenia każdej
realnej i możliwej rzeczy. Zarazem jednak spekulatywne dowodzenie realnego ist-
nienia takiego Boga-ideału, zdaniem Kanta, przekracza kompetencje rozumu, po-
nieważ nie sposób znaleźć treść doświadczenia, która odpowiadałaby treści owego
Boga-ideału. Z tego punktu widzenia podjął Kant krytykę ontologicznego dowodu
na istnienie Boga.
Pojęcie absolutnie koniecznej istoty-ideału ma swe źródło wyłącznie w czy-

stym rozumie, co sprawia że nie istnieje możliwość ujęcia jej treści w kontekście
empirycznym i kategorialnym, to znaczy za pomocą zmysłów i w schemacie kate-
gorii intelektu (Verstand). Za Kantem powiemy, że brak owej istocie obiektywnej
realności, pozostaje ona zatem wyłącznie ideą czystego rozumu i tylko z tej per-
spektywy pełni użyteczną rolę. Z faktu tego nie wynika możliwość dowiedzenia
jej przedmiotowego (obiektywnego) bycia14. Idea, czy też ideał czystego rozumu,
czyli pojęcie absolutnie koniecznej istoty pozostaje tylko pewnym postulatem peł-
niącym rolę ograniczenia i zarazem dopełnienia intelektu i jego zdolności poznaw-
czych. W tym sensie, według Kanta, idea ta wyznacza dla intelektu pewną przed-
miotową granicę jego zdolności poznawczych, sama zarazem sytuując się poza nią:
„Wskazuje ona też tylko pewną, choć nieosiągalną zupełność i służy raczej do
ograniczenia intelektu, niż do rozszerzania go na nowe przedmioty”15. Istnienie
takiej idei jako absolutnie koniecznego bytu (istoty) wydaje się przy tym prze-
konującym postulatem samego rozumu, co sprawia, że dla Kanta punkt ciężkości
w pierwszej fazie ujęcia problemu przenosi się z pytania: czy można udowodnić

12 „[...] sondern der Idee zu Begriffen, und läßt uns wegen der Existenz eines Wesens von so
ausnehmendem Vorzuge in völliger Unwissenheit”, KrV A 579, B 607. Por. Ingarden, s. 466.
Łaciński przekład: „[...] sed ideae od conceptus, nosque de exsistentia naturae tam praestantis
prorsus inscii relinquimur atque ignari”, Born, s. 402.
13 Ingarden, s. 467. KrV A 580, B 608.
14 „[...] die Begriff eines absolut nothwendigen Wesens ein reinen Vernunfbegiff, d. i. eine bloße
Idee sei deren objective Realität dadurch, daß die Vernunft ihrer bedarf noch lange nicht bewie-
sen ist”, Kr V, A 592, B 620.
15 Ingarden, s. 472. KrV A 592, B 620.
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istnienie takiego bytu (istoty), na pytanie: czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób
taki byt może być pojęty-pomyślany. Można zatem nieuwarunkowany, absolutnie
konieczny byt ustanowić, mimo że wytworzenie takiej treści stoi w sprzeczności
ze stosunkiem do intelektu i jego strukturą kategorialną, to znaczy sam w swej
istotowej treści taki byt nie mieści się w żadnym schemacie ujęcia za pomocą
kategorii – jest poza (ponad) nimi16.
Zarazem z ideą bytu absolutnie nieuwarunkowanego (bezwzględnie koniecz-

nego) związany jest poważny problem, ponieważ skoro pojęcie takiego bytu nie
mieści się w strukturze kategorii intelektu, to w rezultacie nie mam możliwości
wpisania w treść takiego pojęcia żadnej intelektualnej (to znaczy ujmowanej przez
intelekt za pomocą kategorii) treści. W konsekwencji w zaistniałej sytuacji nie je-
steśmy w stanie stwierdzić, czy pod takim pojęciem – którego nawet sam status
pojęcia staje się teraz wątpliwy – człowiek cokolwiek myśli. Formułując to nieco
inaczej pojawia się pytanie: czy w ramach takiej idei (treści) człowiek cokolwiek
myśli, czy też w ogóle nie może pomyśleć niczego? Kant ujmował to następu-
jąco: „Odrzucenie bowiem za pomocą słowa bezwarunkowy wszystkich warunków,
których intelekt stale wymaga, by coś uważać za konieczne, nie wyjaśnia nawet
w przybliżeniu, czy wtedy poprzez pojęcie tego, co bezwzględnie konieczne, jesz-
cze coś myślę, czy też być może nic wtedy nie myślę”17. Zatem w odniesieniu do
treści, którą traktujemy jako bezwarunkowo niepodporządkowaną jakimkolwiek

16 KrV A 592, B 620. Zob.: „He (tzn. Kant – J.S.) now recognizes that the problem, from
which we ought to start, is not whether the existence of an absolutely necessary Being can be
demonstrated, but whether and how such a Being can even be conceided. And upon analysis he
discovers that the assumed nation of an absolutely necessary, i.e. unconditioned Being is entirely
lacking in intelligible content”, Smith, s. 527. W analizowanym fragmencie Kant używa terminu
Dasein, który tłumaczy się zazwyczaj (tak czyni na przykład N. Smith, a także R. Ingarden,
być może pod jego wpływem) jako „byt”. Sprawa o tyle ważna, że w dalszej części tekstu Dasein
przypisany jest także na określenie istnienia. Przykład takiego zastosowania pojawia się od razu
w następnym zdaniu: Man hat zu aller Zeit von dem absolut nothwendigen Wesen geredet und
sich nicht sowohl Mühe gegeben, zu verstehen, [...] oder vielmehr dessen Dasein zu beweisen.
Ingarden przekłada ten fragment następująco: „Mówiono zawsze o istocie absolutnie koniecznej
i zadawano sobie (wiele) trudu nie tyle dlatego, by zrozumieć, ile by udowodnić jej istnienie”.
Ingarden, s. 473. Kontekst wyjaśnia zasadność przekładu Dasein jako istnienia. Podobnie zresztą
Dasein występuje w tytule rozdziału czwartego: Von der Unmöglichkeit eines ontologischen
Beweises vom Dasein Gottes. Warto wskazać, że Kant używa również pojęcia innego p[ojecia
odnoszącego się do istnienia, mianowicie Existenz, existiren. Ponadto w dalszej części tekstu
(A 598, B 626) pojawia się jeszcze inny termin Sein – na przykład w stwierdzeniu: Sein ist
offenbar kein reales Predikät... Kontekst wyraźnie wskazuje na istnienie, gdyż to ono (istnienie),
według Kanta – to jedna z podstawowych jego tez, a zarazem podstawowy zarzut do dowodu
ontologicznego – nie może być orzecznikiem, nie może być orzekane o czymś (o podmiocie). Jeden
z pierwszych popularyzatorów filozofii Kanta, profesor uniwersytetu w Lipsku, F. G. Born jest
autorem przywoływanego przekładu Krytyki czystego rozumu na łacinę (cały korpus łaciński
liczy trzy tomy i zawiera także krytykę praktycznego rozumu i inne wybrane teksty Kanta...”
Born na określenie istnienia używał klasycznego scholastycznego pojęcia existentia (existere),
chociaż w przywołanym fragmencie o predykacie (A 598, B 626) użył terminu esse.
17 „Denn alle Bedingungen, die der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als notwendig anzu-
sehen, vermittelst des Worts: Unbedingt, wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich,
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kategoriom intelektu, czyli nie zawierającą żadnego ograniczenia wynikającego
z działania intelektu domagającego się zawsze warunku (lub warunków) ogra-
niczającego daną treść pojawia się zasadniczy problem myślenia w owej treści
„czegoś”, czy też myślenia „niczego”18. Jak rozwiązać zaistniały problem?
Kant wskazał tu na istotę nieporozumienia, które przy przyjęciu takiego rozu-

mowania polega na wzajemnym przenikaniu się i myleniu dwóch obszarów, z jednej
strony obszaru sądzenia-wytwarzania sądów, czyli wypowiadania pewnych treści,
z obszarem realnym, czyli faktycznego odniesienia do rzeczy. Zdaniem królewiec-
kiego filozofa, wielokrotnie w przeszłości starając się wyjaśnić bezwzględną ko-
nieczność rozważanej tu absolutnej idei, powoływano się na konieczność związaną
z sądzeniem, a następnie przenoszono ją poza obszar sądzenia do rzeczywistość.
Dobrym przykładem konieczności wynikającej z sądzenia może być geometria.
Pojęcie „trójkąta” w sposób konieczny implikuje przyjęcie pewnej treści zawartej
w trójkącie – na przykład to, że jest on trójboczny. W rezultacie przyjmując poję-
cie trójkąta należy koniecznie stwierdzić, że musi on być trójboczny i żaden inny
podmiot (przedmiot) poza trójkątem nie posiada już cechy trójboczności. Jest ona
w sposób bezwzględnie konieczny zarezerwowana wyłącznie dla trójkąta. Pomię-
dzy trójkątem jako podmiotem orzekania (sądzenia) i właściwością trójboczności
jako orzecznikiem istnieje więc konieczny związek, który można sprowadzić do
stwierdzenia, że w sytuacji, w której myślimy o trójkącie, zawsze też pojawia się
trójboczność jako jego konieczna cecha (właściwość).
Zdaniem Kanta, poniekąd słuszny sposób rozumowania dotyczący pojęcia

trójkąta i trójboczności przeniesiono do zupełnie nieadekwatnej sytuacji związa-
nej z ujęciem treści istoty absolutnie koniecznej, i w oparciu o przysługiwanie
takiej istocie specyficznej treści wysnuto wniosek o koniecznym jej istnieniu. Ro-
zumowanie przebiega tu następująco: bezwzględnie nieuwarunkowana istota nie
posiada żadnego warunku, zatem też żadnej właściwości, która by ją ograniczała.

ob ich alsdann durch einen Begriff eines Unbedingtnotwendigen noch etwas, oder vielleicht gar
nichts denke”, KrV, A 593, B 621. Ingarden, s. 474. Por. Smith, s. 528. Adickes pisze, że ko-
nieczna istota istnieje wyłącznie jako idea, zatem nie można stworzyć dla tej treści pojęcia:
„Das nothwendige Wasen existirt nur in der Idee; man kann sich von ihn sogar keinen Begriff
machen”, Adickes, s. 476.
18 Warto być może tu wskazać na pewną niezgrabność językową, która swe źródło ma w spe-
cyfice języka polskiego i która krótko mówiąc sprowadza się do stosowania w języku polskim
zasady podwójnego przeczenia. Jak wiadomo w języku niemieckim funkcjonuje zasada pojedyn-
czego przeczenia. Mamy więc stwierdzenie, że „nie myślę nic”, które odpowiada niemieckiemu
Ich denke nichts. W polskim przekładzie omawiany fragment Kanta brzmi jak problem doty-
czący tego, czy myślę coś, czy też nie myślę nic, co może wywołać mylne wrażenie, że Kantowi
chodziło tu o przeciwstawienie samego procesu myślenia (w wypadku myślenia czegoś) brakowi
myślenia w ogóle (w wypadku myślenia niczego). Z tekstu jednak to nie wynika. Kant rozpa-
truje tu problem treści myślenia, a nie zaistnienia samego procesu. Stąd mamy Ich denke etwas
i Ich denke nichts. Waśnie owa treść w przypadku nichts wydaje się problematyczna, ponieważ
oznacza niemożliwość ujęcia za pomocą kategorii intelektu.
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Jeśli przysługują jej wszystkie możliwe właściwości, to dotyczy to również istnie-
nia. Gdyby zaś istniała tylko w jakiś sposób, na przykład jej istnienie byłoby tylko
pomyślane jako możliwe, to wówczas taka istota z założenia bezwzględnie nieuwa-
runkowana byłaby uwarunkowana, ponieważ ograniczał by ją sposób istnienia (je-
dynie możliwość zaistnienia realnego i istnienie mylne jako „coś” pomyślanego).
Aby uniknąć tu sprzeczności należy więc przyjąć, że taka istota musi koniecz-
nie istnieć realnie, a jej istnienie należy uznać za przedmiotowe (jak nazywał
je Kant), co sprawia, że w tym wypadku pojawia się przejście od treści zawartej
w sądzie (czyli pomyślanej i ujętej w relacji podmiotowo-orzecznikowej) do ob-
szaru przedmiotowego19. Kant żywił przekonanie, że przejście takie jest fałszywe
i w oparciu o prawidła rozumowania niedopuszczalne. Nigdy bowiem w oparciu
o „czystą” treść pojęcia nie można wysnuwać wniosków dotyczących jej (owej tre-
ści) realnego istnienia, czyli przedmiotowego uzasadnienia. Dzieje się tak nawet
w wypadku istoty bezwzględnie nieuwarunkowanej, która zawiera w swej treści
wszystko to, co możliwe20.
Konieczność wynikająca z sądu nie przenosi się na konieczność odnoszącą się

do rzeczy (przedmiotu), czyli do rzeczywistości pozamyślnej. Dotyczy to wszyst-
kich właściwości, w tym również istnienia, jeśli jest orzekane o danej treści (pod-
miocie). Według autora w podanym przykładzie z trójkątem trójboczność jest
oczywiście związana z podmiotem „trójkąta”, lecz nie wynika z tego, że trój-
boczność jest bezwarunkowa i koniecznie istnieje, ponieważ jest związana wy-
łącznie z istnieniem trójkąta. Innymi słowy: jeśli istnieje trójkąt, to istnieje też
trójboczność, ale jeśli trójkąt nie istnieje, nie może również istnieć trójboczność.
Wpierw musi być zatem dany jakiś trójkąt, aby można było przyjąć trójboczność
i wtedy trójboczność i bycie trójkątem są koniecznie ze sobą związane prawem
tożsamości. Jednak w przypadku badania konieczności istnienia (w tym istnie-
nia przedmiotowego) trójkąta należy przyjąć, że brak jest przesłanek stwier-
dzających taką konieczność, zatem też i istnienie trójboczności, tak jak i trój-
kąta nie jest wcale konieczne, a jeśli tak, to trzeba zgodzić się z tym, że za-
równo trójkąt, jak i trójboczność pod względem realnego istnienia są tylko przy-
godne i brak w nich czegoś, co sprawiałoby, że uznalibyśmy konieczność ich

19 Zob. KrV A 593, B 621. Smith zwraca tu uwagę na zależność sfery logicznej (sądów) i onto-
logicznej (rzeczy), co kwestionuje Kant: Smith, s. 528. Cohen wskazuje z kolei na fundamentalną
różnicę między sądem analitycznym i sądem syntetyczny: Cohen, s. 173.
20 „Ein jeder Satz der Geometrie, z. B. daß ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin
notwendig, und so redete man von einem Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre unseres
Verstandes liegt, als ob man ganz wohl verstände, was man mit dem Begriffe von ihm sagen
wolle. Alle vorgegebenen Beispiele sind ohne Ausnahme nur von Urteilen, aber nicht von Dingen
und deren Dasein hergenommen”, KrV A 593, B 621.
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istnienia21. Jak to jednak wygląda w wypadku omawianej istoty, przecież z zało-
żenia „bezwględnie nieuwarunkowanej”?
W odniesieniu do niej Kant pisał: „[...] skoro utworzono pojęcie a priori pew-

nej rzeczy (einem Dinge), które zostało tak skonstruowane (ustanowione), że zgod-
nie z zamierzeniem włączono w zakres tego pojęcia istnienie (Dasein), można było
całkowicie podstawnie założyć, że ponieważ przedmiotowi (Objekt) tego pojęcia
koniecznie przysługuje istnienie (Dasein), to znaczy przy zachowaniu warunku, że
ja ową rzecz (Dinge) przyjmuję jako daną (istniejącą-existirend), to również jego
istnienie (Dasein) koniecznie zostaje przyjęte w oparciu o prawo tożsamości”22.
Autor wskazał więc na związek wynikający wyłącznie z koniecznego logicznego
powiązania przedmiotu z orzecznikiem, lecz założenie a priori podmiotu pozo-
staje problematyczne, ponieważ wówczas a priori zawiera on w sobie istnienie,
które przecież wykazane być powinno w związku z orzecznikiem. Konieczność ba-
danej tu istoty wynika z założenia w jej treści konieczności jej istnienia, co wydaje
się nieuzasadnionym przejściem od konieczności logicznej do konieczności byto-
wej. Można by w związku z tym powiedzieć, że skoro pegaz to koń ze skrzydłami
i w sądzie tym podmiot i orzecznik są ze sobą związane prawem tożsamości, to
w żaden sposób nie wynika z tego istnienie owego pegaza, ponieważ realne (rze-
czowe, przedmiotowe) istnienie podmiotu badanego sądu nie jest uwarunkowane
wykazanym tu koniecznym związkiem podmiotu z orzecznikiem. Być może warto
zaznaczyć, że przedstawiona tu Kantowska argumentacja odnosi się w szczególny
sposób do Anzelmowego dowodu na istnienie Boga, ponieważ w dużym stopniu
jest ona powtórzeniem zarzutu Gaunilona w stosunku do argumentu Anzelma.
I choć Kant w tym miejscu nie odwołał się bezpośrednio do argumentacji An-
zelmowej, to jednak wyraźnie zaznaczył, że brak związku między koniecznością
logiczną i koniecznością ontologiczną powoduje niemożliwość prostego przecho-
dzenia z jednego obszaru do drugiego, co wydaje się zasadniczym rysem argu-
mentacji Anzelma. Ten bowiem z założenia możliwości pomyślenia „tego, ponad

21 „If there by any such thing as a triangle, the assertion that it has three angles will follow
with absolute necessity, but the existence of a triangle or even space in general is contingent”,
Smith, s. 528.
22 Kr V A 594, B 622. Modyfikuję przekład Ingardena, aby pokazać dość płynną terminolo-
gię stosowaną tu przez Kanta. Przede wszystkim zasygnalizowane wyżej użycie terminu Dasein
jako określenie istnienia. Pojawia się także termin existirend jako ekwiwalent tego, co dane –
gegeben. Podobnie w przypadku drugiego kluczowego terminu „rzecz”. Kant (nieco wcześniej)
pisze o Gegenstand i Sache, w tym zaś fragmencie wstawia termin Ding. W jednym miejscu
na określenie przedmiotu pojęcia używa terminu Objekt. F. G. Born przekłada ten fragment
następująco: „[...] atyne ita constituto, ut eius ambitu simul exsistentiam teneri putarent, inde
certo concludi posse crederent, quoniam rei huic conceptui subiectae exsistentia necessario com-
petit, id est cum adiunctione, ut eam rem ut datam (exstantem) ponam, etiam exsistentiam
eius necessario (ex regula identitatis) poni”, Born, s. 412. Tłumacz w odniesieniu do badanych
terminów jest więc konsekwentny.
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co nic większego nie można pomyśleć”, czyli z logicznej konieczności przypisania
jakiemuś podmiotowi wszystkich cech (właściwości) wysnuł wniosek o konieczno-
ści pozalogicznego, realnego (przedmiotowego) istnienia takiego podmiotu. Inaczej
mówiąc, zdaniem Kanta, nie można z apriorycznego założenia istoty bezwzględnie
koniecznej wysnuć jako konieczny wniosku o realnym jej istnieniu23.
Ponadto należy dokładnie rozważyć, na czym polega konieczność związku

podmiotu i orzecznika w sądzie. Z tradycji dowodu ontologicznego – i tu ist-
nieje wyraźne odwołanie do Anzelma – wynika, że konieczność związku podmiotu
i orzecznika opiera się na prawie sprzeczności. Odrywając orzeczenie od podmiotu
powoduje się sprzeczność. Innymi słowy, istota bezwzględnie konieczna musi ist-
nieć, ponieważ gdyby nie istniała, wówczas nie byłaby istotą bezwzględnie ko-
nieczną, a przecież nią jest. Rozumowanie wydaje się jak najbardziej słuszne, lecz
Kant wyraźnie podkreślał, że ten oczywisty logiczny związek podparty prawem
sprzeczności działa tylko w obszarze sądów. Usuwając bowiem podmiot razem
z orzeczeniem nie powoduje się sprzeczności. Posłużmy się znowu przykładem
z trójkątem: przyjmując istnienie trójkąta nie sposób odebrać mu cechy trój-
boczności, jednak usuwając sam trójkąt razem z jego trójbocznością nie popada
się w sprzeczność. Ten sam typ argumentacji można – i zdaniem królewieckiego
filozofa należy – przenieść na ideę najwyższej istoty (istoty bezwzględnie nie-
uwarunkowanej), czyli Boga. Jeśli stwierdza się, że Bóg jest wszechmocny, to jest
to związek konieczny, ponieważ Bóg musi być wszechmocny i tej wszechmocy
z boskości usunąć się nie da. Niemniej, argumentował Kant, usuwając samego
Boga usuwa się zarazem wszystkie Jego właściwości, a więc w rezultacie rów-
nież wszechmoc. Usunięcie Boga (wraz z Jego właściwościami) prowadzi zarazem
do usunięcia Jego istnienia. Można więc „rozbić” konieczny skądinąd związek
podmiotu (przedmiotu) i orzeczenia (właściwości) usuwając sam podmiot razem
z orzeczeniem. Kant pisał o tym następująco: „Bóg jest wszechmocny – to sąd
konieczny. Wszechmoc nie może być usunięta, jeśli przyjmuje się jakąś Boskość,
to znaczy jakąś nieskończoną istotę, z której pojęciem jest identyczna. Jeśli jednak
ktoś stwierdzi: Bóg nie jest, to ani wszechmoc, ani też żaden inny Jego orzecznik
nie jest dany. Są one bowiem wszystkie usunięte razem z podmiotem i w takim
rozumowaniu nie pojawia się żadna sprzeczność”24. Autor zwrócił więc uwagę, że

23 Smith zwraca uwagę na przyjęcie przez Kanta argumentacji D. Hume’a. Nieuwarunkowana
istota jest iluzją naszego umysłu, który wychodząc od czysto logicznego związku konieczno-
ści przechodzi do konieczności ontologicznej, w czym wyraźnie przekracza swe kompetencje.
Zob. Smith, s. 528–529.
24 „Gott ist allmächtig; das ist ein notwendiges Urteil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben
werden, wenn ihr eine Gottheit, d. i. ein unendliches Wesen, setzt, mit dessen Begriff jener iden-
tisch ist. Wenn ihr aber sagt: Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht, noch irgendein anderes
seiner Prädikate gegeben; denn sie sind alle zusamt dem Subjekte aufgehoben, und es zeigt
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pewne nieporozumienie wynika tu z faktu, iż zwolennicy przedstawionej argumen-
tacji konieczność wynikającą z relacji podmiotu i orzecznika w sądzie przenoszą
na istnienie samego podmiotu, który z racji posiadania właściwości (orzekania
wszechmocy koniecznie związanej z Bogiem jako istotą najwyższą) musi również
posiadać właściwość „istnienia”. Kant wskazał jednak, że w niczym koniecznego
związku podmiotu z orzecznikiem w sądzie nie burzy zakwestionowanie istnienia
samego podmiotu, ponieważ wraz z jego usunięciem usuwa się również koniecz-
nie związane z nim orzeczenie. Konieczny związek więc pozostaje nietknięty na
poziomie sądów, lecz w żaden sposób nie przenosi się to na poziom rzeczywisto-
ści (przedmiotowy), ponieważ w rzeczywistości można zakwestionować istnienie
podmiotu, czyli stwierdzić „Bóg nie jest”, a wtedy nie ma też koniecznie z Nim
związanej wszechmocy.
Niemniej pozostaje otwarta kwestia możliwości, którą Kant dzieli na możli-

wość w sensie logicznym i możliwość w sensie realnym. Stosując wskazaną zasadę
o różnicy między poziomem sądzenia (osądzania) i poziomem realnym należy ana-
logicznie wyróżnić możliwość w sensie logicznym i możliwości w sensie realnym.
Autor przyjął, że logiczna możliwość oparta na braku wewnętrznej sprzeczności
treści pojęcia nie może prowadzić do przyjęcia realnej możliwości treści tego po-
jęcia – a właśnie na takiej zależności, zdaniem Kanta, opiera się argument ontolo-
giczny, w którym Anzelm z Canterbury zakładał, że w odniesieniu do jednej jedy-
nej istoty-najrealniejszego bytu (ens realissimum) po to, aby istota ta faktycznie
spełniała warunek bycia najrealniejszą, koniecznie trzeba przyjąć jej realne istnie-
nie. Wynika to z faktu, że owa istota będąc możliwą do pomyślenia najrealniejszą
treścią, aby takową była, musi być również: po pierwsze, wewnętrznie możliwą
(jest-istnieje, ponieważ można pomyśleć jej treść); po drugie, jeśli jest wewnętrz-
nie możliwą treścią, to aby ta treść nie była wewnętrznie sprzeczna, musi przenieść
się na realną możliwość zaistnienia, co w tym jednym przypadku sprawi, że byt
(istota) najrealniejszy musi istnieć realnie25. Od wewnętrznej (logicznej) możli-
wości pojęcia przechodzi się tu więc do możliwości realnej, co w przypadku bytu

sich in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch”, KrV A 595, B 623. Podaję we wła-
snym przekładzie. Wątpliwości może tu budzić użyte przez Kanta sformułowanie Gott ist nicht,
które można tłumaczyć jako Bóg nie jest (nie istnieje), lub Bóg jest niczym. W obu zdaniach
sens jest podobny, a ja zdecydowałem się na wariant z „nie jest”, a nie jak przekłada Ingarden
„nie istnieje”. Kantowi chodzi bowiem oczywiście o zasugerowanie, że usunięcie podmiotu to
zakwestionowanie jego istnienia, zatem stwierdzenie jego nieistnienia („nie jest”). Przekład ła-
ciński wygląda następująco: „Deus est omnipotens; id iudicium necessarium est. Omnipotentia
tolli non potest, cum ponitis divinam, id est, infinitam naturam, cum cuius conceptu ille unus
est idemque. Sin vero dicatis: Deus non est, tum non est, neque omnipotentia, neque aliquod
attributorum illius datum est; si quidem universa sun tuna cum subiecto sublata, neque minima
in hac cogitatione pugna inest”, Born, s. 412.
25 KrV A 596, B 624. Zob. komentarze: Smith, s. 529–530; Adickes, s. 478.
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najdoskonalszego (zawierającego wszelką „możliwą” treść) w rezultacie musi pro-
wadzić do uznania nie tylko Jego realnej możliwości, ale i realnego (koniecznego)
istnienia, ponieważ w innym wypadku, logiczna możliwość wewnętrznej treści po-
jęcia ens realissimum zostałaby w ogóle zakwestionowana, bo okazałaby się we-
wnętrznie sprzeczną (logiczna możliwość najrealniejszego bytu wymaga nie tylko
myślnego, ale wszelkiego, zatem i realnego istnienia). Tak w najogólniejszych za-
rysach, według królewieckiego filozofa, prezentuje się ontologiczny dowód na ist-
nienie najwyższej istoty (ens realissimum) – Boga26.
Kant kategorycznie krytykował taka argumentację zwracając uwagę na fakt,

że pojęcie w sensie logicznym może być wewnętrznie pustą treścią. Z kolei wy-
kazywanie realnego istnienia pewnej treści ujętej w pojęciu wykracza poza ob-
szar logiczny, to znaczy aby wykazać, że coś realnie (nie tylko myślnie-logicznie)
istnieje, należy przejść od sądu analitycznego do sądu syntetycznego, a przej-
ście to wcale nie neguje (w znaczeniu sprzeczności) możliwości treści pojęcia27.
Z analitycznej możliwości opartej na koniecznym powiązaniu w sądzie podmiotu
z orzecznikiem (z czym mamy do czynienia w wypadku zdań analitycznych takich
jak „Każdy trójkąt ma trzy boki”) nie można przejść do możliwości wyrażanej
w sądzie syntetycznym (nie chodzi tu oczywiście o sąd modalny, lecz o to, że w są-
dzie syntetycznym brak koniecznego związku podmiotu z orzecznikiem), pomimo
że owo powiązanie nie jest wykluczone. Inaczej mówiąc, z logicznej możliwości
istnienia ens realissimum można przejść do uznania wyłącznie możliwości jego
realnego zaistnienia, czyli do stwierdzenia, że realne istnienie bytu najbardziej
realnego nie jest wykluczone. Ów brak wykluczenia możliwości realnego zaistnie-
nia nie prowadzi jednak jeszcze do stwierdzenia konieczności realnego zaistnienia,
gdyż taka możliwość w ogóle nie wchodzi tu w rachubę. W badanym argumencie
zaś o wykazanie konieczności istnienia (realnego) chodzi, do czego ma prowadzić
specyficzny ciąg rozumowania, ponieważ jeśli ów byt jest najrealniejszy, to w kon-
sekwencji owa możliwość realnego zaistnienia musi przekształcić się w odniesieniu
do niego w konieczność realnego zaistnienia, co argumentuje się tym, że w innym
wypadku popada się w sprzeczność, gdyż byt, który z definicji jest najrealniejszy,

26 Inna sprawa dotyczy tego, na ile przedstawiona tu argumentacja dowodowa jest zgodna
z rozumowaniem samego Anzelma z Canterbury.
27 KrV A 596, B 624. W przypisie Kant wyjaśnia swoją intencję: „Pojęcie jest ogólnie możliwe,
jeśli samo nie zawiera sprzeczności. Jest to logiczna właściwość możliwości i dzięki niej odróżnia
się jego (pojęcia) przedmiot (treść) od nihil negativum. Nie jest jednak wykluczone, że może ono
być pojęciem pustym, jeśli nie zostanie wykazana przedmiotowa (obiektywna) realność syntezy,
która wytwarza to pojęcie. Jednak opiera się to wszystko, jak wcześniej wskazano, na zasadach
możliwego doświadczenia, a nie na zasadzie analizy (na prawie sprzeczności). Jest to ostrzeżenie,
aby z możliwości pojęcia (logicznej) nie wnioskować o możliwości rzeczy (realnej)”. Proponuję
tu własny przekład. Por. Born, s. 414.
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zarazem takowym nie jest, bo brakuje mu tego, co do realności przynależy, czyli
realnego istnienia.
Zdaniem Kanta, w rozumowaniu takim popełnia się jednak błąd, ponieważ

realne istnienie potraktowane jako predykat (czyli orzekane o podmiocie: „Byt
najrealniejszy jest”) wynosi poza logiczną treść badanego pojęcia, zatem aby je
przypisać ens realissimum, należy przejść od sądu analitycznego do sądu synte-
tycznego. Wtedy jednak realne istnienie nie jest już logiczną cechą podmiotu, ale
jest o nim orzekane, co zdaniem Kanta, wydaje się nieuprawnione. Sąd syntetyczny
nie wykazuje konieczności związku podmiotu z orzecznikiem (czyli konieczności
przypisania podmiotowi realnego istnienia), co według argumentu powinno wyni-
kać z przyjęcia owej realnej możliwości istnienia już w treści orzekanego podmiotu,
a więc najpierw na podstawie sądu analitycznego. Kant uznawał to za działanie
niedopuszczalne, ponieważ z sądu analitycznego nie można wyprowadzić „cechy”
realnego istnienia (sądy te w ogóle nie poszerzają naszej wiedzy, ale jedynie opi-
sują to, co zawarte w podmiocie). Z kolei zgoda na to, że sąd ów jest sądem
syntetyczny (który jak wiadomo poszerza naszą wiedzę), prowadzi do trudności,
ponieważ usuniecie istnienia z orzecznika podmiotu w sądzie syntetycznym nie
skutkuje pojawieniem się wewnętrznej sprzeczności związku podmiotu z orzecz-
nikiem, gdyż sądy syntetyczne, w przeciwieństwie do sądów analitycznych, nie
wykazują bezwzględnie koniecznego związku podmiotu z orzeczeniem. Kilka przy-
kładów może wskazać na istotę zachodzącej tu różnicy. Na przykład sąd „Trójkąt
ma trzy boki” jest sądem analitycznym, w którym związek podmiotu i orzecznika
jest konieczny, co wynika z faktu, że rozerwanie tego związku, czyli stwierdzenie
(uznanie), że „Trójkąt nie ma trzech kątów” prowadzi do sprzeczności. Z kolei
sąd: „Trójkąt istnieje realnie (ma realne istnienie)” jest przykładem sądu syn-
tetycznego, ponieważ pojawiający się w nim związek podmiotu z orzecznikiem
nie jest związkiem koniecznym i jego rozerwanie nie prowadzi do sprzeczności.
Innymi słowy, trójkąt, aby był trójkątem nie musi realnie istnieć, ale musi mu
przysługiwać cecha trójboczności28.
Sądy syntetyczne poszerzają naszą wiedzę i dlatego w treści orzecznika musi

mieścić się coś, czego nie ma w treści podmiotu i co zarazem wzbogaca naszą
wiedzę o podmiocie. Jednak w przypadku orzeczenia logicznego, które zdaniem
Kanta, w badanym przykładzie w odniesieniu do bytu najrealniejszego miesza
się z orzeczeniem realnym, nie zawiera ono żadnej treści, ponieważ logika abstra-
huje od wszelkiej treści. Dlatego też w sensie logicznym pojęciu można przypi-
sać wszystko, co Kant ujął krótko: „Na logiczne orzeczenie nadaje się wszystko,

28 KrV A 597–598, B 625–626. Por. Smith, s. 530. Adickes rozumowanie Kanta ujmuje krótko:
„[...] jeder Existentialsatz syntetisch ist, und das Dasein also in ihm ohne Widespruch aufgehaben
werden kann”, Adickes, s. 479. Zob. Cohen, s. 174.
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co się chce, nawet podmiot można orzekać o nim samym”29. Inaczej rzecz się ma
w odniesieniu do orzeczenia realnego, to znaczy określenia (właściwości) przy-
pisanego danemu podmiotowi. W tym wypadku treść jest ważna i orzeka się ją
o podmiocie, co prowadzi do poszerzenia naszej wiedzy o nim. Jeśli więc orzeka się
w sądzie syntetycznym, że „Bóg jest” (ma istnienie), to jest to sąd poszerzający
wiedzę o Bogu, niemniej związek podmiotu „Bóg” z orzecznikiem „jest” nie jest
tu bezwzględnie konieczny i wymaga udowodnienia. W tym kierunku zdaniem
Kanta zmierzał (i powinien zmierzać) cały wysiłek zwolenników przedstawionego
argumentu.
Wysiłek ten jednak wydaje się autorowi bezowocny, ponieważ nie sposób

poprawnie skonstruować dowód na konieczny związek podmiotu „Bóg” z orzecz-
nikiem „jest” w sądzie syntetycznym, czyli innymi słowy nie sposób wypełnia-
jąc pojęcie Boga pewną realną treścią znaleźć w niej jako konieczne Jego re-
alne istnienie. Każde zdanie egzystencjalne, czyli wyrażające istnienie czegoś, we-
dług Kanta, musi być zdaniem syntetycznym, problem jednak polega na tym,
że w wypadku Boga i Jego istnienia tak nie jest, a samo istnienie trudno trakto-
wać jako coś, co spełnia funkcję orzecznika. I tu pojawia się najsłynniejsze sfor-
mułowanie Kanta odnośnie do dowodu ontologicznego, mianowicie, że istnienie
(bycie) nie jest orzecznikiem jako właściwością dołączoną do podmiotu i posze-
rzającą o nim wiedzę (ubogacającą go). Istnienie, albo lepiej powiedzieć bycie, nie
jest realną właściwością, którą można dodać do rzeczy (do podmiotu)30. Wska-
zuje ono wyłącznie na usytuowanie, relację (stąd używane przez Kanta określenie
Position) podmiotu lub właściwości. Gdy zatem stwierdza się, że coś bytuje (ist-
nieje), to zwraca się uwagę tylko na ontyczny stan przedmiotu. W odniesieniu do
treści tego, co bytuje, czyli do istoty stwierdzenie bytowania (istnienia) niczego
nie wnosi w sensie poszerzenia treści o jakąś „nową” właściwość. Treść istoty
czegoś, co bytuje (istnieje), pozostaje absolutnie taką samą treścią bez względu
na to, czy bytuje (istnieje), czy też nie. Oczywiście pojawia się pytanie, o wartość

29 KrV A 598, B 626. Ingarden, s. 476.
30 „Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe
eines Dinges hinzukommen könne”, KrV A 598, B 626. Pojawia się tutaj zasygnalizowany we
wcześniejszym przypisie problem terminologii, mianowicie Kant pisze nie Existenz, lecz Sein
(na marginesie: Ingarden, idąc za Adickesem, bierze słowo Sein w cudzysłów, wskazując, że
chodzi nie o samo istnienie czegoś, lecz o pojęcie „istnienia”). Termin Sein oczywiście wyraża
istnienie, lecz zarazem sytuuje się lepiej wobec całej tradycyjnej metafizyki. Kant poprzez termin
Sein wskazuje na termin łaciński Esse odniesiony do istnienia, na przykład w filozofii Tomasza
z Akwinu. Przekład F.G. Borna na łacinę brzmi tak: „...Esse manifestum est, in nullo atributo
versari reali, id est, in conceptu cuiuspiam, quod possit ad conceptum rei cuiusdam accedere”.
Born, s. 415. W pierwszym polskim przekładzie Krytyki... autorstwa Piotra Chmielowskiego
termin Sein został przełożony jako byt: „Byt nie jest oczywiście wcale orzeczeniem realnym,
t.j. pojęciem o czemś, coby mogło zostać dodanem do pojęcia jakiejś rzeczy”, I. Kant, Krytyka
czystego rozumu, przeł. P. Chmielowski, Warszawa 1904, s. 497.
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stwierdzenia ontycznego stanu bytowania w odniesieniu do rzeczy-przedmiotu.
Kant odpowiadał, że wprawdzie bycie-istnienie nic nie dodaje do istoty rzeczy-
-przedmiotu, jednak zarazem w odniesieniu do rzeczy-podmiotu coś zmienia. By-
towanie-istnienie rzeczy jest bowiem jej absolutnym warunkiem, w tym również
warunkuje istotę, lecz tylko w odniesieniu do jej ontycznego statusu. Inaczej mó-
wiąc, wiedza o bytowaniu-istnieniu przedmiotu okazuje się ważna w odniesieniu
do jego treści tylko (lub aż) w tym znaczeniu, że dzięki bytowaniu-istnieniu można
odróżnić fikcyjną (myślną) istotę od tej, która jest realna. Czyli dzięki bytowa-
niu-istnieniu można odróżnić to, co ma pozapodmiotowe zakorzenienie, od tego,
co warunkowane jest wyłącznie podmiotowo. Takie rozumienie roli bytowania-ist-
nienia sytuuje autora po stronie realizmu. Kant więc reprezentuje tu stanowisko
zdecydowanie realistyczne31.
Ponadto, podkreślając ontologiczny stan zawarty w stwierdzeniu bytowania-

-istnienia czegoś Kant zwrócił także uwagę na logiczny sens bytowania-istnienia.
Badając bowiem logiczną strukturę sądu należy zaznaczyć, że w sądzie byto-
wanie-istnienie jest łącznikiem-copula między podmiotem i orzecznikiem (czyli
przypisywanymi podmiotowi właściwościami) i jako takie nie pełni żadnej funkcji
dopełniającej treść pojęcia podmiotu. Istnienie jako Sein daje jedynie „uznanie”
czegoś – Position, wprowadza pozycję w istnieniu, zaś jako logiczny łącznik buduje
formalną strukturę powiązania podmiotu z orzecznikiem (właściwościami, pewną
treścią)32. Kant podkreślał, że wyrażenie na przykład:. „Bóg istnieje” nie wska-
zuje na dodanie do podmiotu-Boga jakiejś nowej koniecznej dla Niego właściwo-
ści dopełniającej Jego istotę, lecz jest jedynie stwierdzeniem pozycji-usytuowania
podmiotu-Boga względem pojęcia owego podmiotu, jaką zajmuje wypowiadający

31 Realizm Kanta w kontekście na przykład stanowiska szkoły marburskiej mocno podkreśla
Andrzej J. Noras. Zob. A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. II popra-
wione, Katowice 2005, s. 103–104.
32 Przy próbie wyjaśnienia, czym jest istnienie (Sein), Kant wprowadza jeszcze jeden termin,
pisze mianowicie, że jest ono tylko usytuowaniem bytowym, uznaniem pewnej rzeczy. W orygi-
nale czytamy: „Es [Sein – J.S.] bloss die Position eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen aus
sich selbst” (KrV A 598, B 626). Ingarden przekłada to zdanie następująco (Ingarden, s. 477):
„Jest ono jedynie uznaniem w istnieniu (Position) pewnej rzeczy lub pewnych własności sa-
mych w sobie”. Mamy więc istnienie, które jest „uznaniem w istnieniu”, co trochę zaciemnia
sens. Niemiecki termin Position wyraża istnienie czegoś, ale w znaczeniu usytuowania, pozycji,
ugruntowania w sobie samym. Dobrze ujmuje problem Born tłumacząc: „Cernitur illud duntaxat
in positione rei cuiuspiam, certarumue determinationum per se ipsarum”, Born, s. 415. Zdecy-
dowanie lepiej zdanie to (jak i cały fragment dotyczący istnienia) przełożył J. Rolewski: „Byt
(Sein) nie jest oczywiście żadnym realnym orzecznikiem (reales Predikät), tzn. pojęciem czegoś,
co może dołączyć się do pojęcia pewnej rzeczy. Jest on jedynie pozycją (Position) pewnej rze-
czy lub pewnych własności samych w sobie”, J Rolewski, Kant i Heidegger: spór o metafizykę,
[w:] Kant a metafizyka, red. N. Leśniewskiego, J. Rolewskiego, Toruń 2010, s. 194. W jego
rozumieniu Position-pozycja wyraża dobrze kantowską intuicję ujęcia istnienia-bytu. Jest ono
wyrażeniem usytuowania czegoś, odniesienia, i w tym znaczeniu nie może nic dodawać do rze-
czy-przedmiotu.
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ów sąd: „Jest (istnieje) Bóg (jakiś)”. W sądzie afirmatywnym „Bóg istnieje” wy-
rażona jest pozytywna ocena uznania istnienia takiego podmiotu, w sensie zaś
posiadanej treści pojęcie Boga pomyślane i uznane za realne (czyli pozamyślne)
nie zmienia się i pozostaje takie samo. Kant ujął to następująco: „Biorąc podmiot
(Boga) ze wszystkimi Jego orzecznikami (do których należy również wszechmoc)
i twierdząc: Bóg jest lub jest (istnieje) jakiś Bóg, nie dodaję żadnego orzecznika
do pojęcia Boga, lecz jedynie uznaję podmiot ujęty sam w sobie ze wszystkimi jego
orzecznikami, to znaczy przedmiot w odniesieniu do mojego pojęcia. Obydwa mu-
szą zarazem zawierać to samo. A do pojęcia, które wyraża wyłącznie możliwość,
z tego powodu, że myślę o tym przedmiocie jako o bezwzględnie danym (za po-
mocą wyrażenia: on jest) nic dodatkowego nie dochodzi. I tak, to co rzeczywiste
nie zawiera nic więcej od tego, co tylko możliwe”33.
Zatem treść pojęcia, która zawiera pewną możliwość, nawet jeśli jest to moż-

liwość realnego zaistnienia, nie różni się niczym od treści czegoś realnego, któremu
to pojęcie odpowiada. W tym sensie pomiędzy treścią (istotą) czegoś pomyślanego
i czegoś realnego nie ma żadnej różnicy. Istnienie realne jest relacją-pozycjonowa-
niem pomyślanej treści (pojęcia) do realnej rzeczy, jednak w treści „czegoś” nic się
nie zmienia. W tym miejscu odwołuje się Kant do sławnego przykładu ze stoma
talarami: sto pomyślanych talarów nie zawiera nic więcej, niż sto talarów real-
nych. Nie może tu wystąpić żadna różnica, ponieważ gdyby rzeczywiste talary
były czymś innym od pomyślanych, wówczas nie byłoby między treścią realnych
talarów i treścią pomyślanych talarów związku tożsamości. Innymi słowy, realne
talary musiałyby być czymś innym od pomyślanych, a to prowadzi do wniosku,
że realne sto talarów i pomyślane sto talarów są czymś innym, zatem nie ma
między nimi związku, czyli pojęcie stu talarów możliwych nie oznaczałoby (nie
odnosiłoby się do) stu talarów realnych. Byłyby to więc inne (choć w pewnym
sensie podobne) treści, na co jednak trudno się zgodzić, ponieważ treść stu po-
myślanych (możliwych) talarów i realnych jest taka sama, jest identyczna. Czym
się więc różnią?
Kant zaznaczył, że różnica mieści się w przejściu od wyjaśnienia pewnej tre-

ści zawartej w pojęciu, a więc od sądu analitycznego do dodania czegoś nowego

33 „Nehme ich nun das Subjekt (Gott) mit allen seinen Prädikaten (worunter auch die Allmacht
gehört) zusammen, und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädikat zum
Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und
zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten,
und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, daß ich dessen
Gegenstand als schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzu-
kommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche”, KrV, A 599, B 627.
Zob. Smith, s. 530; Cohen, s. 175. Proponuję własny, nieznacznie poprawiony w stosunku do
Ingardena przekład.
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do tego pojęcia, lecz bez zmieniania jego (pojęcia) treści, to znaczy do sądu syn-
tetycznego. Najprościej mówiąc: dodaje się do treści pojęcia podmiotu pewien
przedmiot bez zmiany treści tego pojęcia34. Prowadzi to do uznania (Position)
właściwego (prawdziwego) stanu powiązania myśli (treści pojęcia) z przedmioto-
wością pozamyślną. W wypadku gdy, istnienie realne powiększałoby (zmieniałoby)
treść pojęcia pomyślanego (jako możliwego do zaistnienia realnego), to w rezulta-
cie pojawiłaby się sytuacja, w której pomyślane zostało coś innego, niż rzeczywi-
ście istnieje. W odniesieniu do stu talarów więc pomyślane musiałyby być czymś
innym od stu talarów realnych, jednak wówczas nasuwa się pytanie: na jakiej
podstawie różnym od siebie treściom (czyli stu talarom pomyślanym i stu tala-
rom realnym) przypisujemy tę samą nazwę? Jeśli na podstawie identycznej treści,
to wtedy oczywiście pojawia się pytanie, co je różni. Jeśli zaś nie na podstawie
identycznej treści, to jedynie mocą dowolnego zastosowania terminów pojęć, co
wydaje się tezą absurdalną.
Powyższy problem dobrze widać w badanym przypadku istoty wyższej –

Boga. Pomyślenie Boga jako istoty bezwzględnie nieuwarunkowanej, jako czegoś,
ponad co nic większego nie można już pomyśleć (czyli wedle formuły przyjętej
przez Anzelma z Canterbury), w żadnym wypadku, zdaniem Kanta, nie implikuje
Jego realnego istnienia, ponieważ w ogóle do tej kwestii się nie odnosi! W Bogu –
czemuś najwyższemu, co można pomyśleć, jeśli jest On tak pomyślany, to brak na
etapie samego myślenia właściwego (to znaczy związanego prawami logiki z pra-
wem sprzeczności na czele) odniesienia do kwestii Jego pozamyślnego, realnego
istnienia. Z analizy treści tak rozumianego Boga co do Jego istnienia w ogóle
można stwierdzić, że na pewno (czyli koniecznie) istnieje w myśli – bo jest pomy-
ślany (inna sprawa, czy poznany; Kant bowiem odróżniał poznanie czegoś, czyli
ujęcie kategorialne przez intelekt od pomyślenia czegoś, czyli ujęcia przez rozum.
W przypadku Boga z pewnością dla Kanta był On ideą-ideałem czystego rozumu,
zatem był pojmowany, ale nie poznawany), lecz problematyczne pozostaje Jego
istnienie pozamyślne. W zasadzie to w odniesieniu do samej treści pojęcia Boga
bez łamania zasady sprzeczności można wyłącznie stwierdzić, że taka istota może
istnieć realnie, ponieważ w swej treści nie zawiera niczego, co wykluczałoby jej
realne istnienie. Niemniej nie wiadomo, czy ona (owa istota-Bóg) realnie istnieje,
czy też nie. Wszelkie wysiłki odnoszące się mimo wszystko do wykazywania ko-
nieczności realnego istnienia takiej istoty-Boga skazane są, zdaniem Kanta, na
niepowodzenie. W podsumowaniu autor stwierdził: „Daremny jest więc wszelki

34 KrV, A 599, B 627. Zob. Smith, s. 530. Hermann Cohen komentuje: „Dar Gegenstand ist
nicht analitisch in meinem Begriffe (der eine Bestimmung meines Zustandes ist), also mein
Subjekt betrifft enthalten; sondern kommt synthetisch hinzu. Auch für die durchgängige Be-
stimmung kommt durch ‘ist’ nichts hinzu”, Cohen, s. 175.
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trud i praca nad tak sławnym (kartezjańskim) ontologicznym dowodem na ist-
nienie istoty najwyższej na podstawie pojęć. A człowiek w równie małej mierze
wzbogacił swe poznanie uzyskane na podstawie samych tylko idei, jak kupiec swój
majątek, gdyby dla poprawienia swego stanu posiadania chciał dopisać kilka zer
do swego stanu kasowego”35.

Immanuel Kant and the ontological demonstration
of God’s existence

Summary

This article discusses the critical position of Immanuel Kant towards the
tradition of so called ontological proof of God’s existence. Kant treats the proof
sceptically – he is convinced that any proof of God’s existence is impossible.
However, Kant accepts the concept of God as the idea of pure reason, i.e.
a sum of total positive “properties” and the ideal of pure reason. This ideal –
an unconditional possibility of all – has a positive sense, but only as a formal
concept. The ideal of pure reason – God is not something existing in reality,
but it is only a postulate of pure reason and an a priori source idea. According
to Kant, any attempt at finding a proof of real existence of this ideal (and
in consequence of God’s real existence) makes no sense because it has no
“objective” content and this ideal is only a formal condition of transcendental
knowledge.

Key words: God, ontological proof, pure reason, a priori idea

Słowa kluczowe: Bóg, dowód ontologiczny, czysty rozum, idee a priori
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Wstęp

W dziejach kultury europejskiej można znaleźć kilka kluczowych idei i pojęć,
które w sposób szczególny wpłynęły na kulturę zachodniej cywilizacji. Są to nie-
wątpliwie idee piękna, prawdy, miłości, śmierci, wojny, władzy, sprawiedliwości,
wolności, pracy i szczęścia. To właśnie te idee w sposób szczególny towarzyszyły
bądź wpływały na rozwój kultury i dziejów cywilizacji Europy. Także współcze-
sne kontrowersje wokół tychże idei i pojęć stanowią znaczącą część konfliktów pu-
blicznych i sporów naukowych. Dlatego też nie sposób sobie wyobrazić odłączenia
Europy od swoich intelektualnych korzeni. Dopiero rzetelna analiza i interpretacja
tych kluczowych idei umożliwia zrozumienie specyfiki i wyjątkowości zachodniej
cywilizacji. Szczególnie w czasach integracji europejskiej i towarzyszącym jej kon-
fliktom normatywnym warto przypomnieć postulat epoki Oświecenia, że rozwój
intelektualny stanowi aksjologiczną podstawę dla nowoczesnej cywilizacji. Ważną
częścią tego rozwoju intelektualnego jest między innymi krytyczna refleksja nad
tymi ideami, które nie tylko ukształtowały naszą zbiorową tożsamość w przeszło-
ści, ale które dostarczają nam tych treści myślowych, które z kolei umożliwiają
nam tworzenie nowych perspektyw rozwoju naszej cywilizacji – Europy. W ni-
niejszym artykule tematem i zarazem problemem badawczym będzie jedno z tych
wielkich pojęć – sprawiedliwość. Nie zamierzam oczywiście w sposób syntetyczny
streścić i przeanalizować wszystkich ideowych odmian tego pojęcia. Zamierzam
tutaj jedynie w sposób skrótowy przeanalizować oraz zinterpretować bardzo oso-
bliwe podejście do idei sprawiedliwości Karola Marksa.
Zdaniem Jana Błuszkowskiego Marks sformułował „teorię rozwoju społecz-

nego, która stała się instrumentem kształtowania sprawiedliwych stosunków spo-
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łecznych, teorię pozwalającą świadomie wpływać na egzystencję ludzką”1. Niewąt-
pliwie Marks był po Tomaszu Morusie i Janie Jakubie Rousseau pierwszym po-
wszechnie rozpoznawalnym myślicielem, który z problematyki „społecznej”, czyli
z ekonomicznych nierówności oraz biedy uczynił centralny aspekt całej swojej
twórczości2. Jednocześnie Marks niezwykle rzadko odnosił się wprost do idei spra-
wiedliwości jako takiej – a gdy to czynił, to raczej w sposób zdystansowany i kry-
tyczny, jak choćby w słynnej Krytyce Programu Gotajskiego3. Albowiem zgodnie
z jego materialistycznym tokiem rozumowania „sprawiedliwość” była jedynie ko-
lejną ideą, która maskowała realne procesy społeczne i legitymizowała tymczasowe
formy wyzysku. Jak ten paradoks tłumaczyć?
Otóż spróbuję – opierając się głównie na myśli niemarksisty Ralfa Dahren-

dorfa4 – wykazać, iż Marks znał dwa pojęcia sprawiedliwości: jedno relatywne,
a drugie absolutne. Relacja między tymi dwoma odmianami jest bardzo osobliwa:
o ile samo stosowanie relatywnego pojęcia sprawiedliwości było przedmiotem bez-
względnej krytyki Marksa, o tyle absolutne pojęcie sprawiedliwości stanowi nie-
wypowiedziane centrum jego wielowątkowej twórczości. Z perspektywy analizy
idei sprawiedliwości myśl Marksa upodabnia się do słynnego Traktatu logiczno-fi-
lozoficznego Ludwiga Wittgensteina. Marks wydaje się świadomie milczeć o tym,
co zgodnie z jego własnym ruchem myślowym powinno być uznane za najważ-
niejsze, a jednocześnie czego w sposób bezpośredni wyrazić się nie da. Podob-
nie jak Wittgenstein w swojej wczesnej twórczości zdecydował się uhonorować
kluczowe dla egzystencji ludzkiej idee milczeniem5, tak również Marks nie za-
mierzał uczynić z fundamentalnej problematyki, jakim niewątpliwie jest zagad-
nienie sprawiedliwości społecznej, pustego „frazesu”. Był on raczej przekonany,
że analiza rozwoju materialnych warunków życia społecznego rozwiąże ów filozo-
ficzny problem w sposób samorzutny, praktyczny – rewolucyjny. Marks w wyraził
możliwie najbardziej radykalną postawę wobec kwestii sprawiedliwości społecz-
nej. Z jego punktu widzenia tylko realne efekty rewolucji społecznej mogą zostać
uznane jako sprawiedliwe. Dopóki te nie zostaną osiągnięte, dopóty nie ma nawet
możliwości mówienia o sprawiedliwości – a „o czym nie można mówić, o tym trze-
ba milczeć”6.

1 J. Błuszkowski, Wstęp, w: K. Marks, Myśli, J. Błuszkowski, A. Wajda (red.), Warszawa
1978, s. 5.
2 Por. T. Ebert, Soziale Gerechtigkeit. Ideen – Geschichte – Kontroversen, Bonn 2010, s. 161.
3 Por. K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego (Fragmenty), w: tenże, Pisma wybrane. Czło-
wiek i socjalizm, wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. Ładyka, Warszawa 1979.
4 R. Dahrendorf, Die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx, Hannover 1971.
5 Por. H. Tetens, Wittgensteins „Tractatus”. Ein Kommentar, Stuttgart 2009.
6 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Kraków 1970, s. 88
(zdanie 7).
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Relatywna idea sprawiedliwości Marksa

Jak już zaznaczyłem we wstępie: kiedy zaczynamy rozważać Marksowską ideę
sprawiedliwości, to już na samym początku natrafiamy na dziwny paradoks: z jed-
nej strony pisma Marksa wydają się być przepełnione namiętnym protestem prze-
ciwko biedzie, wyzyskowi i niesprawiedliwości, co w XIX i XX wieku zainspiro-
wało całą rzeszę intelektualistów, polityków, działaczy społecznych i naukowców,
z drugiej Marks niezwykle rzadko stosował samo pojęcie sprawiedliwości. A kiedy
już pisał bezpośrednio o tej problematyce, to zazwyczaj podkreślał jej błahość7.
Mamy więc do czynienia z twórczością człowieka, który wydaje się nawoływać oby-
wateli do tego, aby zrzucili kajdany niesprawiedliwego porządku społecznego uni-
kając jednak sformułowania koncepcji sprawiedliwego podziału dóbr8. Przypadek?
Paradoks ten tłumaczyć można w sposób następujący: w odróżnieniu od wielu

innych myślicieli i działaczy społecznych, Marks nie dostrzegał w programie ko-
munistycznym roszczenia etyczno-moralnego. Warto sobie uświadomić, iż Marks
nie zarzucał kapitalizmowi „niesprawiedliwości”, lecz atestował temu systemowi
autodestrukcyjną skłonność do upadku ze względu na wewnętrzne „sprzeczno-
ści”9. Nie był on także utopistą, który w imię wizji „lepszej przyszłości” kry-
tykował ówczesne relacje społeczne. Marks usiłował zastąpić utopijny socjalizm
naukową refleksją nad logiką dziejów. Próbował on raczej w sposób czysto ra-
cjonalny dowieść, że uspołecznienie środków produkcji stanowi konieczny wynik
dziejów – że rozpad kapitalizmu stanowi konieczny efekt samego rozwoju kapi-
talizmu. Nic więc dziwnego, że Marks swoją krytykę wolnorynkowych stosunków
społecznych nie ubrał w język moralizujący. Dlatego już sama idea sprawiedliwo-
ści społecznej wydawała się Marksowi wysoce podejrzana: służyła ona jego zda-
niem niemal zawsze do legitymizacji panujących stosunków społecznych – tak, aby
klasa panująca mogła usprawiedliwiać swoją władzę na poziomie prawnym, po-
litycznym, religijnym, artystycznym a nawet filozoficznym10. „Cóż to jest «spra-
wiedliwy podział»? – pyta Marks – Czyż burżuazja nie zapewnia, że dzisiejszy
podział jest «sprawiedliwy»? I czyż istotnie nie jest on jedynym «sprawiedliwym»
podziałem na gruncie dzisiejszego sposobu produkcji?”11.
Dochodzimy tutaj do bardzo ważnego i podstawowego problemu Marksow-

skiej myśli społecznej: otóż w opozycji do heglowskiej i młodoheglowskiej tradycji
myślowej Marks wykluczał sprawczą rolę idei w kształtowaniu dziejów porządku

7 Por. T. Ebert, dz. cyt., s. 162.
8 R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 15.
9 Por. T. Ebert, dz. cyt., s. 162.
10 E. Holzleithner, Gerechtigkeit, Stuttgart 2009, s. 35.
11 K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, wyd. cyt., s. 739.
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społecznego. Tym samym w sposób jednoznaczny odcinał się od stanowiska, ja-
koby życie ludzkie było określone przez świadomość, czyli poprzez treści myślowe
wyrażone w pojęciach12. To, w jaki sposób ludzie danej zbiorowości kształtują
swoje życie społeczne, „zależy od materialnych warunków ich produkcji”13, a nie
od ich (mniej lub bardziej skrzywionych bądź wprost fałszywych) wyobrażeń na
ten temat. Idee to najczęściej „złudzenia świadomości”, czyli nieudane próby re-
fleksyjnego odtworzenia realnych podstaw życia społecznego bazujących na intere-
sie klasowym14. Sprawczą rolę w dziejach ludzkości odgrywały według Marksa za-
wsze zarówno siły jak i towarzyszące im stosunki produkcji. Warto w celu uniknię-
cia nieporozumienia dodać, iż Marks bynajmniej nie postulował, jakoby stosunki
produkcji były rzeczami materialnymi pozbawionymi ideowej struktury. Twier-
dził on raczej, że relacje międzyludzkie, stosunki władzy i panowania, czyli cała
rzeczywistość społeczna, w której jednostki żyją i pracują, określa stan umysłu
jednostek15. Miejscem powstania idei nie jest zatem rozum jednostki, lecz sposób
funkcjonowania rozumu stanowi wypadkową siłę życia społecznego.
Niechęć Marksa do atakowania systemu kapitalistycznego w imię abstrak-

cyjnej idei sprawiedliwości opartej na czysto rozumowych spekulacjach niezwykle
utrudnia zrozumienie aksjologicznego wymiaru jego dzieła. Można mieć nawet
wątpliwości czy w kontekście dzieła Marksowskiego w ogóle można w sposób sen-
sowny mówić o idei sprawiedliwości. Niemiecka tradycja myślowa przypisywała
idei ponadczasową „obiektywną egzystencję” czyniącą z poszczególnego człowieka
jedynie nośnik poszczególnej treści myślowej16. Także Proudhonowi w ostrym to-
nie zarzucał Marks, że w jego myśleniu „człowiek jest tylko narzędziem, którym
idea [...] posługuje się w celu własnego rozwoju”17. Według powszechnej interpre-
tacji Marksa zredukował on ontologiczny status idei do bycia fenomenami wtór-
nymi do interesów ekonomicznych oraz stosunków panowania grup społecznych18.
Ten sposób myślenia, zwany „materializmem historycznym”, budził i nadal bu-
dzi kontrowersje i powoduje nieporozumienie, jakoby Marks gardził całym świa-
tem intelektu i rozumu. Dlatego również tutaj warto zaznaczyć, iż proklamowana
przez Marksa wtórność idei w stosunku do faktycznej rzeczywistości społecznej nie
oznaczała, iż traktował on idee jako bezwartościowe dodatki, epifenomeny bądź

12 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 41, 44.
13 K. Marks, Ideologia niemiecka (Fragmenty), w: tenże, Pisma wybrane, wyd. cyt., s. 236.
14 Por. tamże, s. 234.
15 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 46.
16 Por. B. Stollberg-Rilinger, Einleitung. Was heißt Ideengeschichte?, w: Ideengeschichte. Ba-
sistexte, B. Stollberg-Rollinger (red.), Stuttgart 2010, s. 13.
17 K. Marks, List Marksa do Pawła Annienkowa w Paryżu, w: tenże, Pisma wybrane, wyd. cyt.,
s. 767.
18 Por. B. Stollberg-Rilinger, dz. cyt., s. 17.
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mechanicznie zdeterminowane odruchy realnych stosunków społecznych19. Marks
przyznawał, że splatając się „z materialną działalnością ludzi i ich materialnymi
stosunkami wewnętrznymi” idee stanowią „język rzeczywistego życia”20. Marks
nie stwierdza miałkości idei, lecz to, że nie mają one niezależnego wobec rze-
czywistości społecznej bytu, że świadomość ludzka jest określona przez zbiorowy
kontekst życia i pracy. Idee same z siebie niczego nie tworzą, lecz stanowią produkt
ludzi działających w kontekście faktycznego życia społecznego uwarunkowanego
przez rozwój gospodarczy21. Pojęcia nie wyrażają zdaniem Marksa abstrakcyj-
nych idei, lecz to same idee w krzywym zwierciadle obrazują rzeczywiste stosunki
produkcji, czyli materialne podstawy życia społecznego. Właśnie z tego powodu
idee powinny stać się przedmiotem krytyki – ale nie za pomocą i z perspektywy
innych, konkurencyjnych idei. Zamiast w sposób doktrynerski wprowadzać nowe
zasady, reforma świadomości w duchu Marksa powinna polegać na tym, „żeby
świat spostrzegał swą własną świadomość, [...] żeby mu wyjaśnić własną jego
działalność”22. Zdanie Marksa, iż „krytyka religii stanowi przesłankę wszelkiej
krytyki”23, trzeba widzieć w kontekście szerokim: chodzi o krytykę całej ideowej
struktury życia ludzkiego – tak, aby człowiek mógł pojąć, że to on poprzez relacje
z innymi ludźmi stwarza treści myślowe, a nie one jego. Walka przeciwko ideom
jest pośrednią walką przeciwko dynamice życia społecznego, które przez owe idee
wyraża swój własny byt24. W ten oto właśnie sposób krytyka idei staje się krytyką
realnych stosunków społecznych25.
To, co tyczy się wszystkich idei, dotyczy rzecz jasna także idei sprawiedliwo-

ści: struktura relacji społecznych określa i pobudza wyobraźnię wobec tego, co jest
przez większość ludzi żyjących w danej zbiorowości uznawane za sprawiedliwe26.
Idea sprawiedliwości nie wyraża jednak marzeń poszczególnych jednostek, lecz
stanowi derywat rzeczywistych stosunków społecznych. Ten aspekt właśnie różni
myśl Marksa od większości innych teoretyków i myślicieli społecznych: o ile idee
sprawiedliwości Platona, Arystotelesa, św. Tomasza czy Kanta wydają się wyni-
kać z czystej myśli, rozumu, o tyle u Marksa idea sprawiedliwości wydaje się być
zawsze sprzężona z faktycznym życiem społecznym.

19 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 47.
20 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 243.
21 Tamże, s. 244.
22 K. Marks, Marks do Rugego, w: tenże, Pisma wybrane, wyd. cyt., s. 28.
23 Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki Heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, w: tenże, Pisma
wybrane, wyd. cyt., s. 30.
24 Por. tamże.
25 Por. tamże, s. 31.
26 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 50.
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Z powyższego wynika coś niezwykle ciekawego: Marks był na poziomie ide-
owym bezkompromisowym relatywistą27. Każda jakościowa zmiana sił wytwór-
czych „pociąga za sobą nowe formy podziału pracy”28, którym towarzyszą nowe
treści myślowe w postaci idei. Każdy system ma zatem „swoje” treści myślowe
wywodzące się z poprzednich systemów. W przypadku idei sprawiedliwości mamy
zatem do czynienia z ideą „zgodności z systemem”29, czyli tymczasową formą
ekonomiczną. O prawie Marks stwierdził, że nigdy nie może ono „być wyższe
niż ustrój ekonomiczny i uwarunkowany przezeń rozwój kulturalny społeczeń-
stwa”30. Wszystko wskazuje na to, że Marks bardzo podobnie myślał o statusie
idei sprawiedliwości społecznej. Paradoksalnie w tym punkcie myśl jego była dużo
bliższa przedstawicielom klasycznego liberalizmu aniżeli myślom ówczesnych mu
socjalistów – „socjalistycznych sekciarzy”, jak zwykł się pogardliwie o nich wy-
rażać31. Zgadzał się on z ekonomistami, iż gospodarka działa według własnych
zasad i że w obrębie tychże zasad wszelkie roszczenia wychodzące ponad zasadę
wolnego rynku są pozbawione sensu. Sprawiedliwość zawsze jest „w” samym spo-
łeczeństwie – a nie poza nim32. W dotychczasowej dynamice dziejów nie sposób
zatem według Marksa odnaleźć punktu Archimedesowego, dzięki któremu można
by w sposób niezależny sformułować uniwersalnie obowiązujące normatywne stan-
dardy życia społecznego. Ponadto próba abstrakcji od rzeczywistych form życia
społecznego jest czystą metafizyką, spekulacją przekraczającą granice myślenia
naukowego. Każdy sposób produkcji wytwarza swoje własne zasady sprawiedli-
wości. Ta „sprawiedliwość” oparta na nierównej dystrybucji dóbr oraz pracy na-
jemnej jest w ramach kapitalistycznego systemu jak najbardziej sprawiedliwa –
bo zgodna z systemem33. Idee sprawiedliwości ze wcześniejszych okresów dzie-
jowych co prawda wciąż istnieją, ale straciły na poziomie instytucjonalnym swój
obowiązujący charakter – stały się „czystymi myślami”34. Dlatego Marks wszelkie
roszczenia w imię jakiejkolwiek abstrakcyjnej idei sprawiedliwości, która w swojej
treści wychodziłaby poza tymczasowe zasady życia społecznego, traktował jako
„frazesy” zwalczające inne – „frazesy”35.

27 Por. tamże, s. 51.
28 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 237.
29 Por. T. Ebert, dz. cyt., s. 164–165.
30 K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, wyd. cyt., s. 744.
31 Tamże, s. 739.
32 Por. T. Ebert, dz. cyt., s. 165.
33 Por. tamże, s. 164.
34 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 52.
35 Por. K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 234–235; R. Dahrendorf, dz. cyt., 70.
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Marks więc niewątpliwie znał, pojmował i polemizował z relatywną ideą spra-
wiedliwości. Jednocześnie – i tu się już kończy relatywizm Marksa – nie godził
się na takie pojęcie sprawiedliwości, gdyż pogardzał on wręcz staraniami socja-
listów, aby w imię „przestarzałych frazesów” narzucać ruchowi socjalistycznemu
wyobrażenia wywodzące się z systemów opartych na wyzysku36. Ta krytyka „so-
cjalistycznych sekciarzy” wydaje się wskazywać, iż Marks miał jeszcze dodatkowe
wyobrażenie sprawiedliwości wychodzące ponad systemowe ograniczenia, któremu
świadomie w swoich głównych pismach nie dał bezpośredniego wyrazu. Niemniej
w roku 1872Marks na cześć ruchuMiędzynarodowego Stowarzyszenia Robotników
wygłosił takie oto zdanie: „Zważywszy, [...] że ekonomiczne podporządkowanie
człowieka pracy monopoliście środków pracy [...] stanowi podstawę niewolnictwa
we wszelkich jego formach, podstawę wszelkiej nędzy społecznej, degradacji umy-
słowej i zależności politycznej, [...] założone zostało Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Robotników. Oświadcza ono: że wszelkie wstępujące doń stowarzyszenia i po-
szczególne osoby będą wyznawać prawdę, sprawiedliwość i moralność za podstawę
postępowania wobec siebie nawzajem oraz wobec wszystkich ludzi, niezależnie od
koloru skóry, wyznania czy narodowości”37. Nierelatywne pojęcie sprawiedliwości
nie mogło wywodzić się z przemijających form ekonomicznych, ale mimo wszystko
mogło być pojmowane jako część ogólnej prawdy historycznej. Ta prawda histo-
ryczna wyrażała się u Marksa nadejściem takiego systemu, w którym wszelkie
sprzeczności zostałyby w końcu raz na zawsze przezwyciężone: komunizm. W ko-
munizmie ciągłe zmiany bazy nie byłyby już potrzebne. Tym samym zakończy-
łyby się również zmiany w nadbudowie, czyli w zakresie idei. Ukształtowanie się
takich stosunków produkcji, które nie ulegałyby już dynamice zmiany dziejowej
oznaczałoby powstanie realnej bazy dla niezmiennych, czyli nierelatywnych treści
myślowych – także idei sprawiedliwości. Taka idea pozostałaby co prawda wciąż
wtórna do bazy, w tym wypadku bazy komunistycznej, ale odzwierciedlając nie-
zmienną formę ekonomiczną sprawiedliwość komunistyczna przestałaby być ideą
relatywną. Wszelkie idee wywodzące się z systemu komunistycznego wyrażałyby
jakościowo nową i absolutną kondycję życia społecznego. Tej nowej jakości syste-
mowej towarzyszyć by musiał zbiór „absolutnych” idei – także „absolutna” idea
sprawiedliwości.

36 Por. K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, wyd. cyt., s. 739–740.
37 Por. K. Marks, Projekt ogólnego statutu i regulaminu administracyjnego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robotników zaakceptowany przez Radę Generalną w lecie 1872 r., w: K. Marks,
F. Engels, W. Lenin, O sprawiedliwości. Wybór, Warszawa/Moskwa 1986, s. 26–27.
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Absolutna idea sprawiedliwości Marksa

Wszystkie dotychczasowe „formy ekonomiczne” są według Marksa „przemi-
jające i historyczne”38. Tym samym również idee nie są ponadczasowymi ka-
tegoriami, lecz stanowią tymczasowe odzwierciedlenia tymczasowych stosunków
społecznych opartych na rozwoju gospodarki. Zarzut Marksa zarówno w kie-
runku burżuazji jak i większości działaczy socjalistycznych polegał na tym, że
traktowali oni tymczasowe formy ekonomiczne jako konieczne i naturalne pod-
stawy życia społecznego39. Tym samym za „sprawiedliwe” uznane mogło być
jedynie to, co mieściło się w ramach systemu. Także te idee sprawiedliwości, któ-
rych celem miałoby być zreformowanie czy wręcz obalenie systemu, wywodziły
się z tegoż właśnie systemu. O ile chcielibyśmy zatem w kontekście twórczości
Marksa doszukiwać się sprawiedliwości innej aniżeli tylko relatywnej, to nie mo-
żemy próbować uchwycić jej w kategoriach czysto etycznych – albowiem tak wła-
śnie czynili przeciwnicy Marksa, czyli burżuazja oraz „socjalistyczni sekciarze”.
Najprościej rzecz ujmując: Marks nie łudził się, jakoby zniewolony umysł mógł
wyzwolić społeczeństwo.
Sprawiedliwość wykraczająca poza ograniczenia systemowe musiałaby być sa-

morzutnym wynikiem historycznego przezwyciężenia samej historyczności „form
ekonomicznych”. Innymi słowy: relatywizm moralny nie może zostać przezwycię-
żony na poziomie idei, lecz na poziomie materialnych podstaw życia społecznego.
Krytyka idei może i powinna służyć temu, aby ludzie uświadomili sobie relatyw-
ność i tymczasowość systemu społecznego, w którym przyszło im nieszczęśliwie
żyć. To nie etyka, lecz dzieje decydują o sprawiedliwości – idee są derywatami,
a nie podmiotami sprawczymi. Wspomniałem już, iż Marks głosił nadejście epoki,
w której wewnętrzne sprzeczności systemowe zostałyby raz na zawsze przezwy-
ciężone. Aby zatem przybliżyć się rozumowo do niewyrażonej i nierelatywnej idei
sprawiedliwości Marksa, trzeba najpierw rozwinąć absolutność systemu komuni-
stycznego.
Otóż na początku trzeba podkreślić, że choć w myśli Marksowskiej każda

idea jest wtórna do stosunków produkcji, to nie każda idea – idąc jego tokiem
rozumowania – musiałaby być relatywna. Albowiem o ile wciąż zmieniające się
formy ekonomiczne determinują zmienność idei, o tyle nastanie niezmiennych
form ekonomicznych stworzyłoby realną bazę dla powstania niezmiennych tre-
ści myślowych. Pytanie o możliwość powstania absolutnych idei, w tym także
idei sprawiedliwości, wymaga zatem postawienie pytania o możliwość powstania

38 K. Marks, List do P. Annienkowa, wyd. cyt., s. 767.
39 Tamże, s. 771–772.



IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI W MYŚLI KAROLA MARKSA 105

niezmiennych stosunków produkcji, czyli absolutnego systemu społecznego. Sta-
wiając śmiałą tezę o nieuchronności nadejścia komunizmu Marks implicite zasuge-
rował zatem powstanie absolutnej idei sprawiedliwości społecznej – choć nie dał jej
bezpośredniego wyrazu w swoich pismach. Aby bowiem nie popaść w sprzeczność
z własnym sposobem myślenia Marks nie mógł niczego konkretnego powiedzieć
o absolutnej sprawiedliwości systemu komunistycznego: aby bowiem takowa idea
w ogóle mogła powstać, musiałaby się najpierw wykształcić realna baza w po-
staci absolutnego systemu, którą idea ta by odzwierciedlała. Ponadto byłaby to
idea jakościowo różna od wszystkich poprzednich idei sprawiedliwości będących
jedynie odbiciem walk klasowych, których w społeczeństwie komunistycznym już
z definicji by nie mogło być. Skoro więc Marks nie mógł pisać niczego konkret-
nego o absolutnej sprawiedliwości komunizmu, jesteśmy zmuszeni wydedukować
tą absolutną sprawiedliwość poprzez próbę jakościowego odróżnienia komunizmu
od wszystkich innych dotychczasowych systemów. Musimy zapytać: w jakim sen-
sie komunizm miałby stanowić jakościowo nową i przez to nieporównywalną do
innych systemów formę uspołecznienia?
Otóż struktura dziejów w myśli Marksa dzieli się z grubsza na trzy etapy:

harmonię wspólnoty pierwotnej, etap alienacji oraz etap komunizmu. Na początku
było społeczeństwo pierwotne, które nie znało jeszcze własności prywatnej w ro-
zumieniu kapitalistycznym. Tę harmonijną kondycję życia zbiorowego cechowała
jednakże poważna słabość: nie dostarczała ani jednostce ani społeczności możli-
wości wszechstronnej i twórczej realizacji. Rozwój jestestwa i życia zbiorowego był
bardzo jednostronny, gdyż odpowiadał bardzo prostemu sposobowi życia, który
nie wymagał żadnego rozwinięcia podziału pracy40. Aby to pierwotne, naturalne
skrępowanie potencjału ludzkiego móc przezwyciężyć, wspólnota pierwotna była
zmuszona do dezintegracji swojej apriorycznej harmonii. Musiało dojść do wyob-
cowania, albowiem tylko zachwianie błogiego i zarazem ograniczonego stanu natu-
ralnego mogło jednostce pozwolić na rozwój sił wytwórczych, których miernikiem
jest stopień podziału pracy41. Kolejnym, drugim etapem dziejów jest okres alie-
nacji. Mieszczą się tutaj wszystkie formacje społeczno-ekonomiczne od antycznej
aż do kapitalistycznej formy produkcji. Jest to stan antropologicznego wykorze-
nienia, ale także koniecznego postępu cywilizacyjnego. Samo pojęcie „alienacji”
miało już swoją historię nim Marks użył je dla własnych potrzeb badawczych42.
Posługiwał się on tym pojęciem w podobny sposób jak Ludwig Feuerbach przy
swojej krytyce religii: oddając się pod władzę wyimaginowanej idei Boga, czło-
wiek wyobcowuje się ze swoich realnych zdolności. Tym samym idea Boga została

40 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 76, 78.
41 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., 237.
42 Por. R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 79.
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przez Lewicę Heglowską zrozumiana jako szyfr i personalizację nierealizowanego
potencjału podmiotu ludzkiego. Całe swoje człowieczeństwo człowiek oddał Bogu,
aby samemu pozostać marnym śladem swoich autentycznych możliwości. Marks
tę Feuerbachowską krytykę religii rozszerzył na wszystkie idee oraz na sam proces
pracy, czyli każdej formie produkcji, w której ludzie poddają się w sposób nie-
wolniczy swoim własnym (duchowym bądź materialnym) wytworom. Alienacja
to według Marksa najkrócej rzecz ujmując nic innego jak bałwochwalcza władza
produktów nad producentem. Istotne cechy alienacji stosunków społecznych to:
podział pracy, produkcja towarów i własność prywatna43. Wszystkie te aspekty
są ze sobą ściśle powiązane i tworzą przez to całościowy system współzależności.
Nie można zlikwidować jednego elementu (np. własności prywatnej, jak naiw-
nie według Marksa marzył Proudhon) nie narażając przy tym całego systemu
na niewłaściwe funkcjonowanie, czyli na niesprawiedliwość rozumianą w sensie
relatywnym. W odróżnieniu od innych socjalistów Marks nie pragnął poprawy
kondycji robotników na gruncie panującego systemu kapitalistycznego. Był on
bowiem przekonany, że właśnie sprawne funkcjonowanie systemu kapitalistycz-
nego doprowadzi do sprzeczności i konfliktów, które w ostatecznym rozrachunku
doprowadzą do radykalnej i jakościowej zmiany społecznej – do przezwyciężenia
systemu jako takiego.
Trzecim i ostatnim etapem rozwoju dziejów byłby zdaniem Marksa komu-

nizm. Byłby to system, który zrywa z wszelką formą alienacji. Jak stwierdza
Leszek Kołakowski: „Zniesienie alienacji jest tym samym co komunizm. Jest to
totalna transformacja bytu”44. Aby jednak wyobcowanie zostało bezpowrotnie
obalone musi się ono najpierw, po pierwsze, stać siłą „nie do wytrzymania”,
czyli „siłą, przeciw której robi się rewolucję”, oraz, po drugie, musi ono stać
„w sprzeczności z istniejącym światem bogactwa i wykształcenia”45. Podobnie
jak „z próżnego nawet Salomon nie naleje”, tak również społeczeństwo musi naj-
pierw wykształcić w sobie aprioryczne warunki materialne, aby móc przekształcić
się w system pozbawiony wewnętrznych sprzeczności, w system absolutny – komu-
nistyczny. Te aprioryczne warunki nie mogą jednak zostać inaczej osiągnięte jak
poprzez rozwój sił wytwórczych, czyli poprzez rozwój kapitalizmu. Innymi słowy:
to, co sprawiedliwe w sensie relatywnym, czyli całe funkcjonowanie społeczeństwa
według wyobcowanych zasad życia, musi zostać doprowadzone do ostatecznej per-
fekcji, aby przeistoczyć się w stan sprawiedliwości absolutnej. Nadejście tego sys-
temu nie może być według Marksa wynikiem etycznego buntu wyzyskiwanych,

43 Por. tamże, s. 80.
44 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. 1, Warszawa 2010, s. 176.
45 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 256.
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lecz wynikiem samego ruchu dziejowego. Albowiem jeśli materialne warunki spo-
łeczne nie zostaną wykształcone, nie dojdzie do przewrotu społecznego – nawet
jeśli „idea tego przewrotu” byłaby „już sto razy wypowiadana”46.
Powszechnie znana definicja komunizmu opiera się na uspołecznieniu środ-

ków produkcji. Albowiem, jak przekonuje Marks, tylko „przy takim stanie rze-
czy, gdzie nie będzie już więcej klas i antagonizmu klasowego, ewolucje społeczne
przestaną być rewolucjami politycznymi”47. Ale taka definicja sama z siebie jesz-
cze nie tłumaczy, dlaczego akurat takie rozwiązanie systemowe miałoby ozna-
czać kres dynamiki dziejowej. Aby zauważyć głębsze, tzn. aksjologiczne przesła-
nie Marksa, warto podkreślić, że to właśnie w systemie komunistycznym miałoby
dojść do ponownego scalenia dwóch aspektów poprzednich etapów dziejowych:
wspólnotowości z rozwojem indywidualności. Komunizm nie tylko nie odbiera
człowiekowi jednostkowości, ale właśnie „dopiero umożliwia właściwe użytkowa-
nie możności człowieka”48. Podkreślmy tutaj, że Marks nie usiłował udowodnić,
że uspołecznienie środków produkcji jest bardziej sprawiedliwe niż prywatyzacja
środków produkcji – próbował on wskazać, że tylko taki system może rozwią-
zać najbardziej podstawowy problem nowoczesności: kryzys integracji społecznej.
Komunizm nie stanowił dla Marksa idei, której przeciwstawiałby on faktyczną
kondycję życia społecznego i która teoretycznie mogłaby już zostać wymyślona
w innej epoce aniżeli w epoce nowoczesnej. Wprost przeciwnie, dla Marksa komu-
nizm jest zarazem wytworem jak i odpowiedzią dla nowoczesnego kryzysu uspo-
łecznienia. Nie jest przecież tajemnicą, że to właśnie rozwiązanie tego kryzysu
integracji było główną przyczyną powstania naukowej myśli społecznej, czyli so-
cjologii. Nieważne czy czytamy pisma Augusta Comte’a, Emila Durkheima, Maxa
Webera, Georga Simmla czy Ferdinanda Tönnisa – wszędzie znajdujemy ten sam
problem badawczy: jak zharmonizować życie społeczne zindywidualizowanych jed-
nostek? Myśl socjologiczna wzięła się ze świadomości tegoż właśnie kryzysu no-
woczesności. Marksowska teza o konieczności nadejścia systemu komunistycznego
jest jednym z wielu sposobów odpowiedzi na ten kryzys – być może najbardziej
radykalną z możliwych. Na czym polega ten „absolutny” radykalizm komunizmu?
I jaka „absolutna” idea sprawiedliwości zarówno mu odpowiada jak i towarzyszy?
Otóż Marks był przekonany, że tylko ludzka praca (jako część „siły przyrody”)

może być źródłem powstania i tworzenia wartości. Konsekwentnie odmawiał on
kapitałowi oraz ziemi zdolności do tworzenia wartości. Tylko taki system, w któ-
rym człowiek posiadałby dokładnie tyle ile wypracował, mógłby zostać uznany

46 Tamże, s. 263.
47 K. Marks, Nędza filozofii. Odpowiedź na „Filozofię nędzy” P. Proudhona, Warszawa 1949,
s. 179.
48 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 176.



108 MARKUS LIPOWICZ

za system w pełni sprawiedliwy – za sprawiedliwy w sensie absolutnym. Pro-
blem w tym, że takiego systemu jeszcze w dziejach ludzkości nie było, albowiem
wszystkie społeczeństwa były społeczeństwami klasowymi, w których jedna klasa
korzystała z dóbr wypracowanych przez drugą. Innymi słowy: we wszystkich do-
tychczasowych formacjach społeczno-gospodarczych normą był i nadal jest taki
stan rzeczy, w którym jedni korzystają z dóbr, których sami nie wyprodukowali,
a drudzy na odwrót nie mają dostępu do wypracowanych przez siebie warto-
ści. Od czasów antycznych aż do nowoczesności człowiek nauczył się zatem żyć
w systemach, które uniemożliwiają mu zarówno posiadać jak i w pełni korzystać
z dorobku własnej pracy49. Na dodatek nowoczesny podział tejże pracy sprawia,
że człowiek nadal nie realizuje się w sposób wszechstronny, lecz pozostaje ogra-
niczony do mniej lub bardziej wąskiej działalności. Tym samym i wyroby tejże
wyspecjalizowanej i wąskiej działalności są zewnętrzne wobec samego wytwórcy
i (niczym bożki) panują nad nim i jego życiem. Komunizm odwróciłby ten stan
rzeczy o całe sto osiemdziesiąt stopni. Społeczeństwo komunistyczne różni się
od wszystkich innych społeczeństw jakościowo pod dwoma względami: zaniknię-
ciem klas oraz osiągnięciem nieograniczonej wydajności środków produkcji. Warto
zaznaczyć, iż nieograniczona wydajność środków produkcji nie byłaby zdaniem
Marksa natychmiastowym efektem likwidacji kapitału, ale dopiero w późniejszej
fazie rozwoju komunizm utorowałby drogę do pełnego rozwoju ludzkiej twórczości.
Nastanie ery powszechnego nadmiaru w sposób ostateczny rozwiązałoby kwestię
sprawiedliwości: albowiem gdzie nie panuje już niedostatek, tam też trudno o kon-
flikty dotyczące dystrybucji dóbr50. Aby jednak system nie popadał w sprzeczność
(która jest warunkiem wszelkiej zmiany społecznej i dowodem relatywności sys-
temu), zniesiony musiałby zostać także podział pracy51. Przezwyciężenie podziału
pracy korelowałoby z kolei z wykształceniem się nie tylko wolnych i twórczych, ale

49 Powiada się, że dwudziestowieczne zmiany strukturalne społeczeństw zachodnich (rozrost
klasy średniej, ukształtowanie się zawodu menedżerskiego, sektora usług itd.) obaliły dychoto-
miczną wizję Marksa. Trudno się jednak w pełni zgodzić z takim stwierdzeniem. Zmiany spo-
łeczne XX wieku są co prawda doniosłe dla socjologicznej analizy struktury społecznej, ale nie
do końca obalają formalną słuszność tezy Marksa. Nawet gdyby się jeszcze namnożyło kolejnych
kilkanaście warstw społecznych, to nadal możemy w duchu myśli Marksa rozróżnić między tymi
aktorami społecznymi, którzy nie wytwarzają żadnych dóbr i żyją wartościami cudzej pracy,
a tymi, którzy nie mają dostępu do wyprodukowanych przez siebie dóbr. Przekładając myśl
Marksa na język współczesny możemy powiedzieć, że mniej istotna jest kwestia kto posiada
środki produkcji na własność aniżeli pytanie, kto nad środkami produkcji (współcześnie także
ośrodkami informacji – ale to przecież także produkt) posiada realną władzę, którą współczesne
teorie społeczne w myśli Michela Foucaulta traktują raczej jak siłę twórczą aniżeli represywną.
Niemniej jednym z ważnych wyznaczników naszego systemu społecznego pozostaje wyzysk, który
jest zgodny z systemem i jako taki pozostaje czymś sprawiedliwym – oczywiście jedynie w sensie
relatywnym.
50 T. Ebert, dz. cyt., s. 176.
51 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 253.
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także wszechstronnie uzdolnionych indywiduów. Marks przekonywał, że w społe-
czeństwie komunistycznym nikt nie ma „wyłącznego kręgu działania, lecz może się
wykształcić w jakiejkolwiek dowolnej gałęzi działalności”52. Albowiem gdy „spo-
łeczeństwo reguluje produkcję”, umożliwia ono człowiekowi „robienie dziś tego,
a jutro owego”, czyli robienie tego, na co dana jednostka „ma akurat ochotę”53.
O ile z całą słusznością należy nazwać tę wizję na wskroś utopijną, o tyle warto
także podkreślić spójność tej myśli Marksa: w odróżnieniu od innych utopii, uto-
pia Marksowska nie legitymizuje się propozycją „lepszej”, czyli bardziej sprawie-
dliwej organizacji relacji społecznych – legitymizuje się ona tylko i wyłącznie swoją
„funkcją w ciągu dziejów”54. Sprawiedliwość absolutna jest zdaniem Marksa ten-
dencją samych dziejów – a nie abstrakcyjnym pojęciem wynikającym z racjonalnej
refleksji jednostek: „Komunizm jest dla nas nie stanem, który należy wprowadzić,
nie ideałem, którym miałaby się kierować rzeczywistość. My nazywamy komuni-
zmem rzeczywisty ruch, który znosi stan obecny”55.
Możemy więc wydedukować kilka podstawowych cech absolutnej sprawiedli-

wości w myśli Marksa. Po pierwsze, jest ona scentralizowana wokół pracy ludz-
kiej: sprawiedliwy w sensie nierelatywnym jest tylko taki porządek społeczny,
w którym jednostka może się wszechstronnie rozwijać i twórczo realizować. Po-
nadto jednostka powinna móc w pełni korzystać z wyprodukowanych przez siebie
dóbr i wartości – co z kolei oznacza, że w systemie komunistycznym nie byłoby
miejsca na wartość dodatkową, która generuje kapitał poprzez wyzysk pracy na-
jemnej. Po drugie sprawiedliwość absolutna jest skoncentrowana na zbiorowości
– a nie na jednostce. Nie chodziło Marksowi o to, aby polepszyć kondycję eko-
nomiczną poszczególnych jednostek albo całej klasy, ale o to, aby system, czyli
sposób produkcji, w sposób adekwatny odpowiadał ludzkim potrzebom i możliwo-
ściom56. Te dwie cechy zostają jeszcze dopełnione przez trzeci, kluczowy wymiar
jego dzieła: perspektywę rewolucyjną57. Nowoczesna świadomość kryzysu ocze-
kiwała jakiegoś przełomu, kairos, który raz na zawsze obróciłby losy ludzkości
i świata na właściwy tor. I choć każda zmiana formacji społeczno-gospodarczej
była zdaniem Marksa rewolucyjna, to rewolucja komunistyczna miałaby być tą
jakościowo inną rewolucją, która daje kres wszystkim rewolucjom jako takim. Al-
bowiem dotychczas rewolucje zmieniały tylko jedną relatywną formę bazę (wraz

52 Tamże, s. 254.
53 Tamże, s. 254.
54 R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 94.
55 K. Marks, Ideologia niemiecka, wyd. cyt., s. 258.
56 T. Ebert, dz. cyt., s. 172.
57 Tamże.
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z nadbudową) na inną – także relatywną i przez to w końcu przemijającą. Rewolu-
cja komunistyczna zmieniłaby jednak relatywne porządki społeczne na ostateczny
porządek absolutny i konieczny. Sprawiedliwość społeczeństwa komunistycznego
polegałaby na tym, że społeczeństwo to byłoby „związkiem wolnych ludzi” –
„prawdziwą wspólnotą”, jak w stanie naturalnym, w którym jednostki na pozio-
mie indywidualnym wszechstronnie się realizują. Zniesienie podziału pracy byłoby
naturalnym efektem takiego rozwoju społecznego58.
Przesłanie Marksa wydaje się być zatem jasne: zamiast moralizować w imię

abstrakcyjnych idei o złagodzeniu wewnętrznych sprzeczności systemowych, ab-
solutna sprawiedliwość polegałaby na tym, aby skorzystać z owoców kapitalizmu
i odwrócić ten system przeciwko jemu samemu. Najkrócej i najprościej rzecz uj-
mując: sprawiedliwym w sensie absolutnym jest absolutna rewolucja, czyli totalna
transformacja bytu. Owa transformacja nie potrzebuje zgodnie z myślą Marksa
żadnej ideowej otoczki albo legitymizacji, albowiem wynika ona z samych dziejów,
czyli z samej działalności człowieka – tego rzeczywistego i pracującego człowieka,
który „stacza wszystkie walki”59. Sprawiedliwość już się dokonała poprzez roz-
wój takich sił wytwórczych, dzięki którym moglibyśmy stworzyć nowy porządek
społeczny – porządek, w którym życie ludzkie przestałoby stanowić wyobcowaną
praktykę. Trzeba by tej potencjalnej sile tylko oddać sprawiedliwość w postaci
stworzenia nowych parametrów jestestwa. Na tym zakończyłaby się ostatecznie
historia sprawiedliwości. I właśnie ten koniec sprawiedliwości relatywnej byłby
zgodnie z myślą Marksa sprawiedliwy – w sensie absolutnym.

Zamiast wniosków – próba krytycznej refleksji i pytania

Katastrofy związane z reżimami totalitarnymi XX wieku spowodowały, że
twórczość Marksa pozostawia swoich odbiorców w niezwykle trudnej sytuacji –
tak trudnej, że znaczna część świata akademickiego zdecydowała się w dużym
stopniu ignorować jego dzieło, co z kolei powoduje, iż po upadku realnego socja-
lizmu żadna fundamentalna krytyka systemu kapitalistycznego nie jest już brana
pod uwagę. Pozostaje dość przerażająca wizja pozostałych współczesnych mark-
sistów, jakoby Marks sformułował dobrą ideę, która została źle wykonana – co
z kolei implikuje gotowość do ponownej „próby”. Powyższa próba wydedukowa-
nia z twórczości Marksa jakiegoś aksjologicznego centrum w postaci absolutnej

58 R. Dahrendorf, dz. cyt., s. 101.
59 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 144.
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idei sprawiedliwości bynajmniej nie rozwiązuje fundamentalnej trudności zwią-
zanej z jego myślą i jej konsekwencjami. Niemniej może ona odtworzyć nowe,
niemarksistowskie możliwości interpretacji twórczości Marksa. Z jednej strony
przedstawia on kapitalistyczną rzeczywistość społeczną jako sferę nieustającego
wyzysku – z drugiej strony wskazuje, że nie można owej kapitalistycznej rzeczy-
wistości społecznej odmówić „sprawiedliwości”, gdyż owa idea wyraża jedynie na
poziomie relatywnym zgodność indywidualnych działań z całościowym funkcjo-
nowaniem systemu. Najkrócej rzecz ujmując: z funkcjonalnego punktu widzenia
systemu kapitalistycznego wyzysk i alienacja są jak najbardziej – sprawiedliwe.
Nie ma zdaniem Marksa sensu przeciwstawiać się jej za pomocą kolejnych idei,
które w ramach kapitalizmu byłyby jedynie „czystymi myślami” – myślami po-
zbawionymi instytucjonalnego zakorzenienia. Narzuca się więc pytanie: Skoro nie
możemy systemowi skutecznie przeciwstawić alternatywnych idei sprawiedliwości
– to co pozostaje z idei stworzenia (bardziej) sprawiedliwego społeczeństwa?
Analizując i interpretując myśl Marksa z punktu widzenia XXI wieku, można

być skłonnym uznać ją za „kolejną” utopię, kolejną meta-narrację, która w do-
bie ponowoczesności nie ma już racji bytu. Można wręcz zwrócić myśl Marksa
przeciwko jej samej: skoro nie nastała na poziomie systemowym era ostatecznego
przezwyciężenia alienacji, to samą twórczość Marksa należałoby także nazwać
„czystą myślą” – ideą pozbawioną realnego odniesienia do faktycznych stosun-
ków społecznych. Choć taki zarzut nie byłby pozbawiony racji, chciałbym jednak
zaryzykować polemikę z takim podejściem do twórczości Marksa.
Niewątpliwie dzieło Marksa bywa nieprzypadkowo, aczkolwiek wbrew jego

własnym intencjom, zaliczane do myślenia utopijnego. Można podejrzewać, iż –
podobnie jak w przypadku Émile’a Durkheima i Ericha Fromma – bogata trady-
cja rabinacka w rodzinie Marksa odegrała znaczący wpływ na jego własny sposób
myślenia i proroczy sposób ujmowania dziejów60. Kluczową przesłanką judaizmu
„jest radykalne przeciwstawienie bytu i powinności: tego, co istnieje i tego, co
być powinno – marnego świata doczesnego i doskonałego ładu Bożego”61. Aksjo-
logiczna podstawa dla utopijnego myślenia w żydowskiej tradycji myślowej sta-
nowi fundamentalny rozziew między „sferą faktyczności” a „sferą zobowiązania”.
Niemniej trzeba w tym miejscu podkreślić, że wczytując się w prorockie księgi
judaizmu nie dowiadujemy się przecież, jak być powinno – ale jak (rzekomo) bę-
dzie. Ruchy dziejów nie są ukierunkowane przez normy, tylko przez wolę Boga,
która przynajmniej z tego punktu widzenia stanowi konieczność dziejową. Dla-

60 Por. H.Monz, Gerechtigkeit bei Karls Marx und der hebräischen Bibel. Übereinstimmung,
Fortführung, und zeitgenössische Identifikation, Baden-Baden 1995.
61 Por. A. Flis, Chrześcijaństwo a Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003,
s. 416, 422.
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tego paradoksalnie właśnie faktyczna warstwa dziejowa, przepełniona złem, róż-
norakimi krzywdami i niesprawiedliwością, prowadzi ostatecznie wybrany lud do
Królestwa Bożego62. Ta myśl stanowi także istotę chrześcijańskiej eschatologii:
wina za grzechy staje się poprzez oraz wraz z Odkupieniem „winą szczęśliwą”
(felix culpa), gdyż otwiera drogę dla manifestacji nieograniczonego miłosierdzia
Bożego – miłosierdzie uosobiono w postaci cierpiącego Chrystusa. Paradoksalnie
zatem z punktu widzenia narracji judeochrześcijańskiej odrzucenie Boga toruje
człowiekowi drogę do poznania Jego łaski. W ateistycznej myśli Marksa jest ana-
logicznie: alienacja wydaje się być złem, ale bynajmniej nie stanowi zła nikczem-
nego – jest ono złem zarówno koniecznym, jak i w pewnym sensie zbawczym.
W odróżnieniu od innych socjalistów Marks nie dostrzegał „w nędzy tylko nę-
dzy”, ale także „stronę rewolucyjną, burzącą, która obali stare społeczeństwo”63.
Albowiem wraz z potęgowaniem skutków alienacji równocześnie wykształcone zo-
stają te siły i stosunki produkcji, które umożliwiają w końcu ostateczne znie-
sienie wszelkiej alienacji. Można przypuszczać, że fascynacja myślą Marksowską
w XIX i XX wieku miała wiele wspólnego z tym, że w dobie nowoczesnego rozwoju
oświecenia, industrializacji, liberalizacji, demokratyzacji i osłabienia roli chrześci-
jaństwa dla integracji społecznej, to właśnie myśl Marksa najwierniej zachowała
„historyzm żydowski”, który „był stale obecny w kulturze europejskiej od cza-
sów Reformacji”64.
Związek między myślą Marksa a żydowską tradycją myślową w sposób do-

bitny wyraził wspomniany już Erich Fromm: według niego teoria alienacji Marksa
wzoruje się na biblijnym zakazie bałwochwalstwa. Zamiast wielbić i poddawać się
swoim własnym produktom człowiek jest zobowiązany wielbić tylko i wyłącznie
jedną jedyną siłę twórczą (produktywną) – Boga. Albowiem tylko „On” nie jest
wytworem ludzkim – tylko „On” nie jest „bożkiem”65. Jedną z podstaw myśli
Marksowskiej stanowi według Fromma prorockie przesłanie, że „prawda” nas
wyzwoli od wszelkich form wyobcowania, zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i społecznym66. Ta „prawda” w niniejszym kontekście byłaby stanem abso-
lutnej sprawiedliwości społecznej, czyli takiej kondycji życia zbiorowego, w któ-
rym sama problematyka sprawiedliwości zostałaby bezpowrotnie przezwyciężona.
W ten sposób staje się zrozumiałe, dlaczego Marks w żadnym miejscu nie nazywa

62 Tamże, s. 419.
63 Por. K. Marks, List do redakcji pisma „Sozialdemokrat” (do J. B. Schweitzera), w: tenże,
Nędza filozofii..., wyd. cyt., s. 41.
64 A. Flis, dz. cyt., s. 447.
65 Por. E. Fromm, Das Menschenbild bei Marx, Frankfurt am Main 1969, s. 49.
66 Por. E. Fromm, Zerwać okowy iluzji. Moje spotkanie z myślą Marksa i Freuda, przeł. J. Kar-
łowski, Poznań 2000, s. 32.
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społeczeństwa komunistycznego społeczeństwem „sprawiedliwym”: jest to porzą-
dek mieszczący się na poziomie aksjologicznym poza wszelką dotychczasową ideą
sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości w rozumieniem relatywnym, czyli jako
zgodności z systemem. Wszystkie dotychczasowe formy ekonomiczne bazowały na
sprzecznościach, co powodowało problematykę określenia „sprawiedliwego” po-
działu dóbr i pracy. Ta problematyka jednak znika w obliczu nastania systemu
pozbawionego sprzeczności – systemu absolutnego. W komunizmie z definicji nie
byłoby miejsca dla fundamentalnego rozdziału między byciem a powinnością, gdyż
horyzont marzeń i oczekiwań zostałby tym samym zrealizowany w realnym życiu
społecznym.
Ale jak zrealizować marzenia bez idei? Czy zmiana rzeczywistości nie wymaga

transgresji tejże rzeczywistości na poziomie metafizycznym? Skoro z punktu wi-
dzenia XXI wieku już wiemy, że dzieje nie doprowadziły do stanu absolutnej spra-
wiedliwości społecznej, to w jaki sposób i w imię czego mielibyśmy się współcześnie
przeciwstawiać systemowi? Czy odrzucenie Marksa, niczym fałszywego proroka,
oznaczałoby, że musimy wrócić do „frazesów” o sprawiedliwości jako szlachetnej
idei, która jednak nie może wyjść poza fundamentalne zasady funkcjonowania
systemu opartego na wyzysku siły roboczej? Czy mielibyśmy pogodzić się z rela-
tywizmem i w jego obrębie szukać mniejszych narracji o moralno-etycznym cha-
rakterze i przesłaniu? Czy jesteśmy zatem skazani na sprawiedliwość względną, na
zgodność z systemem, na reformy zmierzające jedynie do zwiększenia obywatel-
skiego konformizmu? Czy socjalizacja społeczna miałaby docelowo służyć temu,
aby człowiek godził się na narzucone mu wzory uspołecznienia?
Chciałbym w tym miejscu zacytować słowa Bogdana Suchodolskiego: „Stano-

wisko zajęte przez Marksa i Engelsa oznacza, iż wychowanie powinno sięgać głębiej
niż to w burżuazyjnej pedagogice przyjmowano. Powinno sięgać do tej warstwy
życia, w której kształtuje się realny sposób istnienia jednostki, a nie poprzestawać
na tej, w której przedstawia ona sama sobie to, jaka – rzekomo – jest”67. Innymi
słowy: człowiek powinien być istotą zdolną do krytyki realnych sposobów życia
społecznego. Nie powinien tego jednak czynić na poziomie idei, lecz powinien, jak
przekonuje Suchodolski, wejść „głębiej”, tzn. odkryć prawdziwe funkcjonowanie
systemu. I co tam odnajdzie? Wydaje mi się, że człowiek zdolny do fundamen-
talnej krytyki systemu zauważy nie tylko realne sprzeczności systemu, ale także
– jego realne możliwości. Te możliwości systemu mogą się człowiekowi jawić jako
abstrakcyjne idee, czyste myśli, utopie – ale na tym właśnie mogłaby polegać
czujność współczesnego człowieka, żeby potrafił odróżnić te idee, które są jedy-
nie czystymi myślami, od tych, które wyrażają realne możliwości systemu, które

67 B. Suchodolski, Wstęp, w: K. Marks, F. Engels, O wychowaniu, wybrał i wstępem opatrzył
B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. XVII.
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nie zostały, aczkolwiek mogłyby zostać zrealizowane w tymże systemie. Czy sam
system uległby przez to fundamentalnej zmianie, jak przekonywał Marks, jest już
innym pytaniem.
Kluczem do zrozumienia „absolutnej” idei sprawiedliwości Marksa jest to,

że nie jest ona jedynie teorią, lecz rewolucyjną praktyką społeczną. Na tym polega
zarówno jej wyjątkowość, ale także jej wątpliwy charyzmat akcjonizmu toczącego
się w imię konieczności dziejowej. W momencie gdy to człowiek – a nie Bóg, jak
w tradycji prorockiej – staje się w swoim własnym mniemaniu podmiotem tej ko-
nieczności, dzieje muszą wynikać z działania ludzkiego. Człowiek wierzący w taką
opcję stoi przed trudnym zadaniem, albowiem z całokształtu myśli Marksa dość
jasno wynika, że stan absolutnej sprawiedliwość społecznej jest niezrealizowanym
potencjałem systemu kapitalistycznego – a nie jego nadbudową (tym bowiem jest
sprawiedliwość relatywna). Fundamentalne zagrożenie polega jednak na tym, że
człowiekowi może się mylnie wydawać, żeuzyskał nieomylną wiedzę oraz zwią-
zaną z tym świadomość bycia podmiotem na poziomie absolutnym. W tym sensie
Suchodolski pisze, że „wychowanie powinno angażować ludzi do walki społecz-
nej, dzięki której zmieniane będą warunki i możliwości ich życia”68. Niestety owa
„walka społeczna” pozostaje niesprecyzowana, a w połączeniu z wiedzą histo-
ryczną może wśród wielu współcześnie budzić jedynie zgrozę i odrazę. Dlatego
warto jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z interpretacją niemarksisty Ralfa Dah-
rendorfa walka o absolutną sprawiedliwość nie byłaby walką w imię jakiejś idei
abstrakcyjnej, lecz walką w imię realnych możliwości samego systemu. Byłaby to
walka o pełne, czyli absolutne wykorzystanie potencjału systemu. Tylko taka in-
terpretacja myśli Marksa mogłaby chronić samo społeczeństwo przed ujemnymi
konsekwencjami dogmatyzmu marksistowskiego. Wychodząc poza ideologiczne
skrzywienia myśli Marksa, warto przypomnieć, iż jego zdaniem w nowoczesno-
ści „wszelka rzecz jest jak gdyby brzemienna w swe przeciwieństwa”69. Jednak
z pewnych przyczyn nawet ponowoczesna rzeczywistość społeczna wciąż nie od-
daje sprawiedliwości nawet potencjalnym możliwościom systemu, nie mówiąc już
o jego przeciwieństwach. Myśl Marksa implikuje, że znał on takie pojęcie spra-
wiedliwości, które wychodziłoby ponad relatywną sprawiedliwość systemów pole-
gających na wyobcowanym, nieautentycznym, niewłaściwym jestestwie człowieka.
I choć wiele aspektów jego twórczości dotyczących faktycznych fenomenów życia
społecznego jak choćby przestarzała teoria obiektywnej wartości towarów, należy
współcześnie uznać za nieadekwatne współczesnym zasadom ekonomii i uspołecz-
nienia, to jednak te aspekty jego twórczości, które implikują normatywne i kry-

68 Tamże.
69 K. Marks, Przemówienie wygłoszone na obchodach rocznicy gazety „The People’s Paper”,
w: K. Marks, F. Engels, O wychowaniu, wyd. cyt., s. 275.
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tyczne podejście do życia społecznego bynajmniej nie tracą na aktualności. Albo-
wiem to właśnie Marks zapytał: na ile faktyczny porządek społeczny pozwala jed-
nostkom korzystać z ich własnego potencjału i zdolności? Czy nie żyjemy w okresie
dziejów, w którym nie tylko dystrybucja dóbr, ale same stosunki produkcji mo-
głyby ulec radykalnej zmianie? Z jakich to przyczyn uważamy, że nasz porządek
gospodarczy jest jedynym „naturalnym” porządkiem – sprawiedliwym i zarazem
funkcjonalnym?
Przy całej świadomości zagrożenia, jakie niesie ze sobą idea sprawiedliwości

ujętej jako rewolucja społeczna, należałoby się przyjrzeć, na ile nasze społeczeń-
stwo jest faktycznie zdolne, aby każdej jednostce zapewnić indywidualny rozwój
talentów, umiejętności, zainteresowań. Niezależnie od sympatii bądź antypatii dla
myśli Marksa trzeba przyznać, że absolutna idea sprawiedliwości Marksa stawia
sprawę bardzo jasno: skoro uzyskaliśmy materialne warunki, aby stworzyć lep-
szy porządek społeczny, w którym wyzysk i bieda mogłyby zostać przynajmniej
zredukowane do minimum i w którym wspólnotowość korelowałaby z wszechstron-
nym rozwojem indywidualnym – to cóż nas jeszcze hamuje, aby taki absolutnie
sprawiedliwy porządek społeczny realizować? Co jeszcze uniemożliwia nam prze-
zwyciężenie tych relatywnych form (nie)sprawiedliwości na rzecz nowych form
uspołecznienia, w których absolutna sprawiedliwość byłaby niewyartykułowanym
derywatem? Otóż wygląda współcześnie na to, że zamiast twórczo rozwinąć korzy-
ści płynące z cywilizacji zachodniej wolimy paradoksalnie czekać na jego implozję.
Im głośniejsze stają się okrzyki na rzecz tolerancji, pluralizmu, otwartości, tym
paradoksalnie mniejsze szanse dajemy tymże wartościom na realne ich powstanie
i przetrwanie. Wciąż chyba wygodniej mówić i pisać o szlachetnych ideach zamiast
stworzyć zarówno materialne jak i intelektualne warunki, które uczyniłyby ze szla-
chetnych idei szlachetną rzeczywistość społeczną. Współcześnie Marks wydaje się
nam mówić: Drzwi stoją szeroko otwarte, ale wy nadal szukacie kluczy.
„Niechaj zrozumie, kto potrafi”70...

The idea of justice in Marx’s thought

Summary

From the perspective of the history of ideas the output of Karl Marx
poses a very difficult object of research. Though Marx himself made the issue
of social justice a central aspect of his scientific praxis, the idea of “justice”
itself seems to be paradoxically rather insignificant in his work. Nevertheless,
no other philosophical conception has initiated such a number of social and

70 K. Marks, Krytyka Programu Gotajskiego, wyd. cyt., s. 23.
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political movements that eagerly tried to overcome the injustice of the ca-
pitalistic system and thereby radically change the fundamental processes of
sociation. On the basis of the thoughts of non-Marxist Ralf Dahrendorf I will
try to show that Marx’s conception of historical materialism itself contains
two ideas of justice: first a “relative” idea of justice, which Marx criticized for
being a functional superstructure of the capitalistic system – and the second is
an “absolute” idea of justice, which Marx did not articulate directly but which
can be understood on the basis of his work as a target of the social revolu-
tion. However, in Marx’s work this “absolute” idea of justice is not a utopian
one, but it poses a materialistic potential of the capitalistic system that is still
waiting for its realization.

Key words: justice, capitalism, exploitation, work, revolution

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, kapitalizm, wyzysk, praca, rewolucja
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GENEZA KRYZYSU CYWILIZACJI W MYŚLI
WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ FILOZOFII

OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

Podjęcie refleksji nad genealogią i charakterem dyskusji wokół kryzysu cy-
wilizacji, jakie miały miejsce na gruncie polskiej refleksji filozoficznej, powinno
zostać poprzedzone kilkoma uwagami. Pierwszą z nich pozostaje stwierdzenie,
że polscy uczeni, którzy pisali na temat kryzysu cywilizacji odznaczali się pełną
samodzielnością przemyśleń. Ich głosy nie były tylko powielaniem rozważań, ja-
kie w związku ze świadomością zbliżającego się upadku cywilizacji podejmowano
w kręgach zachodnich intelektualistów. Nie pojawiały się one także jako ich spóź-
nione echo. Były one ważnym głosem w dyskusjach, jakie w pierwszych dekadach
XX wieku przetaczały się przez Europę. Samodzielność i oryginalność przemyśleń
rodzimych uczonych nie oznacza, że nie byli oni zaznajomieni z teoriami, które
zostały sformułowane przez zachodnioeuropejskich intelektualistów. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się dzieła Oswalda Spenglera (1880–1936), Nikołaja
Bierdiajewa (1874–1948), Jacques’a Maritaina (1882–1973), José Ortegi y Gasseta
(1883–1955). Recepcja dzieł wspomnianych myślicieli wzmagała zainteresowanie
omawianą tematyką, a propozycje w nich zawarte często wzbudzały kontrower-
sje i krytykę. Nie przeceniając rzeczywistych wpływów i nie pomniejszając wagi
wypowiedzi zachodnioeuropejskich uczonych chcę przybliżyć poglądy wybranych
myślicieli, których refleksja cywilizacyjna warta jest przypomnienia.
W okresie międzywojennym wielu przedstawicieli świata nauki uczestniczyło

w dyskusjach koncentrujących się wokół kryzysu cywilizacji. Ich uczestnicy przed-
stawiali własne propozycje dotyczące ratowania zagrożonej upadkiem zachodniej
cywilizacji. Różne były diagnozy kryzysu, a każda z nich akcentowała inne przy-
czyny, które doprowadzić miały do upadku cywilizacji europejskiej. Niemniej jed-
nak jedną z cech ogólnie akceptowanych w sensie przyczyny, która doprowadziła
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do kryzysu, było narastające zjawisko deprecjonowania tradycyjnych dla Europy
wartości związanych z chrześcijaństwem, kulturą duchową, moralnością, sztuką,
nauką. Nie bez znaczenia był także relatywizm aksjologiczny. Wszelkie przejawy
tego procesu uczeni odbierali jako symptomy zbliżającego się upadku cywilizacji
zachodniej. Jeden z nich to Henryk Romanowski, którego postać jest dzisiaj za-
pomniana, a brak podstawowych danych biograficznych utrudnia recenzję jego
dzieła1. Jednakże pominięcie tak znaczącego wkładu w polską tradycję nauki
o cywilizacji dorobku filozoficznego tego uczonego przyczyniłoby się do przedsta-
wienia niepełnego obrazu myśli cywilizacyjnej z okresu Polski międzywojennej.
Tymczasem jego trzydziestoletnie studia dały owoc w postaci bodaj najpełniej-
szego opracowania omawianego tutaj zagadnienia. Zwrócili na to uwagę pierwsi
recenzenci dzieła zatytułowanego Filozofia cywilizacji. Prawa realne cywilizacji,
jej ideały, typy i pochód. Jednym z nich był Józef Pastuszka (1897–1989), który
charakteryzował dzieło jako oryginalne, nieszablonowe, napisane pięknie i jasno,
a nade wszystko zawierające w sobie syntezę cywilizacji ze stanowiska chrześcijań-
skiego2. Inne recenzje sformułowane bądź to przez duchownych, bądź przez osoby
ściśle związane z Kościołem katolickim, akcentują fakt, że koncepcje, poglądy pol-
skiego intelektualisty szukają oparcia na założeniach filozofii tomistycznej3. Warto
wspomnieć, że artykuły zatytułowane Walka o cywilizację Romanowski publiko-
wał w „Przeglądzie Katolickim”.
W rozumieniu Romanowskiego filozofia cywilizacji jest dyscypliną poznaw-

czą, która została przez niego ujęta w kategoriach nauki. Jej zadaniem jest po-
znanie natury cywilizacji, jej podstaw, składowych części i praw, które nią rzą-
dzą – w świetle zasad filozofii i teologii4. Dlatego w swojej refleksji podjął trud
sformułowania podstawowych praw, które cywilizacjami rządzą, a także dokonał
rozróżnienia „cywilizacji katolickiej” oraz „cywilizacji antykatolickiej”. Dokonując
charakterystyki „cywilizacji katolickiej” uczony uważał, że Ewangelia jest jej nie-
zastąpionym fundamentem. Dzięki temu służy ona podwójnemu celowi człowieka:
jego dobru doczesnemu i dobru wiecznemu, przy czym „najwyższym i ostatecz-
nym celem cywilizacji jest Bóg – Dobro Najwyższe”5. Cywilizacja ta jednocześnie

1 Zob. P. Szydłowski, Katolicki model kultury H. Romanowskiego, [w:] „Studia Religioznaw-
cze”, nr 21, 1987, s. 75–89.
2 J. Pastuszka, H. Romanowski, Filozofia cywilizacji, [w:] „Przegląd Filozoficzny”, Warszawa
1935, s. 370–371.
3 K. Kowalski, recenzja do dzieła Henryka Romanowskiego, Filozofia cywilizacji. Prawa re-
alne cywilizacji, jej ideały, typy i pochód, [w:] „Ateneum Kapłańskie”, 1934, t. XXXIV, z. 6,
s. 530–532. Por. także: A. Romer, recenzja do dzieła j.w., [w:] „Przegląd Piśmiennictwa”, 1934,
t. 202, s. 94–97.
4 Por. H. Romanowski, Filozofia cywilizacji. Prawa realne cywilizacji, jej ideały, typy i pochód,
Warszawa 1934, s. 7.
5 Tamże, s. 13.
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umożliwia, w sposób najpełniejszy, rozwój moralny społeczeństwa. Jest on szcze-
gólnie ważny, gdyż „Sam [...] stanowi o rzeczywistej wartości całej cywilizacji. On
bowiem, zależnie od swej wartości, nadaje zły lub dobry kierunek innym stronom
cywilizacji”6. Romanowski, co warto podkreślić, traktował refleksję nad cywili-
zacją i jej kryzysem jako szeroko rozbudowany system wsparty na fundamentach
myśli tomistycznej, wyraźnie odcinając się od innych nurtów, a szczególnie tych,
które były wrogie katolicyzmowi. Takiej postawie dał wyraz w jednej z wypowie-
dzi, która była zarazem repliką do recenzji dzieła Filozofia cywilizacji napisanej
przez Bogdana Suchodolskiego (1903–1992). Romanowski pisał: „Bo jakiż wynik
może dać dyskusja z przedstawicielami teorii pozbawionych wszelkiej busoli logicz-
nej, metafizycznej, i moralnej, gdzie powódź górnobrzmiących słów, skojarzonych
metodą clair-obscur-u, zastępuje ścisłą scholastyczną argumentację”7.
Warto zwrócić uwagę także na to, że właściwym przedmiotem cywilizacji jest

w rozumieniu Romanowskiego człowiek żyjący społecznie, którym rządzą swo-
iste prawa antropologiczne. Owe prawa wypływają z natury ludzkiej, a także
pozostają one wynikiem przypadkowych indywidualnych własności tej natury. Do
praw wypływających z natury ludzkiej zaliczane są te, które kształtują ducho-
wość i cielesność człowieka. Do praw będących wynikiem przypadkowych wła-
ściwości natury ludzkiej zaliczyć należy indywidualne zdolności poszczególnych
ludzi, ułatwiające im mniej lub bardziej wybitny udział w tworzeniu cywiliza-
cji8. Prawa antropologiczne cywilizacji określają i ograniczają postęp cywilizacji.
Ograniczenia te są pochodną skończoności człowieka. Z tego też powodu wielki
i nieograniczony postęp istoty ludzkiej napotyka na wielorakie przeszkody, któ-
rych ewentualne przezwyciężenie wymaga niejednokrotnie nadludzkich wysiłków.
Te ograniczenia odnoszą się także do postępu religijno-moralnego, intelektualnego,
które są potęgowane także przez kataklizmy dziejowe, kryzysy, wojny, etc., które
w konsekwencji przyczyniać się mogą także do upadku cywilizacji lub jej kryzysu.
Mówiąc o postępie, Romanowski zauważa, że ten, jeśli istnieje, idzie w parze z roz-
wojem moralności, która generuje najlepsze warunki dla rozwoju innych stron cy-
wilizacji9. Wobec braku postępu absolutnego myśliciel przyjmuje postęp względny
w dziedzinie moralnej, intelektualnej, ekonomicznej. W następujący sposób for-
mułuje ogólne prawo postępu: „Cywilizacja nie posuwa się nigdy progresyjnie,
równomiernie i pod wszystkimi względami na przód. Postęp jej jest przeplatany

6 Tamże, s. 13–14.
7 B. Suchodolski, recenzja do dzieła H. Romanowskiego, Filozofia cywilizacji..., [w:] „Nowa
Książka”, 1934, z. III, s. 112–113. Por.: H. Romanowski, Postęp czy pseudopostęp?, [w:] „Prze-
gląd Katolicki”, 1934, nr 22, s. 354–358.
8 H. Romanowski, Filozofia cywilizacji. Prawa..., wyd. cyt., s. 25–28.
9 Tamże, s. 231–243.
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lub zupełnym cofaniem się z wszystkich pozycji lub z niektórych tylko. Nigdy zaś
nie może dosięgnąć najwyższego szczytu, wobec przeszkód, które jej stawia ska-
żona i ograniczona w działaniu swym natura ludzka”10. Ponieważ naturę ludzką
podnosi z upadku tylko religia katolicka, zatem zdaniem filozofa cywilizacja naj-
pełniej rozwijała się w średniowieczu11. Dlatego był to czas najwspanialszej syn-
tezy kultury, okres sprzyjający intensywnemu, wszechstronnemu i harmonijnemu
współdziałaniu wszystkich stron natury ludzkiej w społeczeństwie.
W dziejach ludzkości istniały różne epoki, okresy rozkwitu cywilizacji

„Wszystkie jednak – jak pisze Romanowski – prześcignęła średniowieczna cy-
wilizacja katolicka, ponieważ na jej czele kroczyła prawdziwa religia i moralność,
owiewając swym ciepłem wszystkie inne strony cywilizacji i czyniąc z niej praw-
dziwe dzieło sztuki boskiej”12. Nic więc dziwnego, że uczony krytycznie oceniał
wszelkie ruchy, propozycje, ideologie, postulaty, które deprecjonowały lub nego-
wały istniejący porządek. Zagrożenie takie dostrzegał między innymi w ustroju
socjalistycznym. Pisał: „socjalizm, który jest biurokratyzmem [...] może tylko tam
znaleźć zastosowanie, gdzie naród moralnie, intelektualnie i fizycznie upada. Jest
to broń wszelkiej miernoty, ostatnia ucieczka ludzi o słabej woli, niezdolnych do
inicjatywy i wysiłku większego, pragnących, aby za nich ktoś myślał, o nich się
troszczył i ewentualnie, za nich pracował. Zważywszy zaś, że biurokratyczna admi-
nistracja prędzej lub później zniszczyć musi wszelką inicjatywę zrozumiemy z ła-
twością, że nieuniknionym finałem socjalistycznych rządów musi być bankructwo
gospodarki socjalistycznej, a co za tym idzie i całej kultury, ze względu na zależ-
ność wszystkich jej stron”13.
Romanowski dostrzegał także zagrożenia w przesadnej demokracji, która

zmienia się w mediokrację, czyli kult przeciętności na wszystkich szczeblach kul-
tury oraz polityki. Zwalczając rządy mas filozof postuluje powierzenie praw wy-
borczych tylko ludziom posiadającym moralne i intelektualne kwalifikacje, rekru-
tującym się ze wszystkich warstw społecznych, natomiast do instytucji ustawo-
dawczych powinni być dopuszczani tylko reprezentanci elity intelektualnej i moral-
nej społeczeństwa14. Stosunek Romanowskiego do wszystkich przejawów świecko-
ści i postępującej sekularyzacji jest jednoznacznie negatywny. Swoje stanowisko
w tej kwestii ujawnia w sposób jaskrawy, szczególnie w drugiej części Filozofii

10 Tamże, s. 243.
11 „Względnie równomierny rozwój wszystkich stron cywilizacji stwierdzamy w średniowieczu
katolickim. Wówczas bowiem społeczeństwu przewodniczył Kościół katolicki łącznie z teologią
i filozofią katolicką. Te jedynie dają społeczeństwu prawdziwe wskazówki odnośnie do tego, jak
należy w sposób harmonijny urzeczywistniać ideały cywilizacyjne”, tamże, s. 220.
12 Tamże, s. 423.
13 Tamże, s. 128–129.
14 Tamże, s. 158–190.
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cywilizacji15. Źródeł jego negatywnego stosunku do kultury świeckiej należy się
doszukiwać we wzrastającej laicyzacji życia społecznego, czego konsekwencją było
deprecjonowanie pierwiastków duchowych. Przyjęcie takiej postawy było także po-
dyktowane koniecznością obrony wiary w Boga, a zarazem absolutną akceptacją
koncepcji człowieka jako odblasku Boskiej emanacji. W tym kontekście uczony
rozwija i propaguje jako jedyną możliwą do przyjęcia cywilizację chrześcijańską,
a ściślej katolicką, jako najdoskonalszy typ istniejących cywilizacji. Twierdzenie
swoje uzasadnia, wskazując na niezwykłe zalety cywilizacji katolickiej i wydane
przez nią owoce16. W dalszej części dzieła wyjaśnia, że „cywilizacja katolicka”
nie tolerowała i tolerować nie może bezwzględnej wolności i absolutnej równości.
Wskazując na przyczyny kryzysu współczesnej cywilizacji, zarzuca jej jedno-

cześnie, że ta: „[...] nie liczy się z wrodzoną członkom społeczeństwa nierównością
i dąży do zniewolenia różnic a nawet jak socjalizm, do ich zupełnego zniesienia pod
względem umysłowym i materialnym. Taki jednak sposób postępowania zamiast
sprowadzić dobrobyt i pokój prawdziwy, prowadzi do nienawiści klasowej, anar-
chii, rewolucji i walk ubogich z bogatymi”17. Wskazując na przyczyny i źródła,
z których czerpie „cywilizacja antykatolicka” Romanowski wymienia czasy Refor-
macji. Wtedy to, jak zauważa, rozwijała się ona w szczególny sposób, w takich
krajach jak: Niemcy, Szwecja, Norwegia, a nawet w krajach katolickich, takich
jak: Francja, Hiszpania, Włochy – nie wyłączając z tej grupy także Polski, która
również została częściowo skażona herezją lub niewiarą. Ten typ cywilizacji wyrósł
z ducha sprzecznego z zasadami wiary i moralności katolickiej. Romanowski pisał:
„Błędne teorie religijne i naukowe występują tu pod maską głębokiej uczoności,
a nawet głębokiego przekonania [...], błoto moralne ubiera się w pozory zewnętrz-
nej przyzwoitości i dystynkcji, eleganckich manier i dobrego tonu”18. Charak-
teryzując „cywilizację antykatolicką” myśliciel stwierdza, iż zaciera ona różnice
między człowiekiem a zwierzęciem. Propaguje rozwody i wolną miłość, usprawie-
dliwia pojedynki, samobójstwa, porzucanie dzieci, głosi, że władza pochodzi od
ludu, nie od Boga, przez co obniża autorytet władzy, antagonizuje, sprzyja bun-
tom, rewolucji, anarchii w walce wszystkich przeciw wszystkim. Cywilizacja ta,
postuluje wolność słowa i druku, przez co umożliwia ludziom przewrotnym depra-
wację społeczeństwa. Dąży do równouprawnienia wszystkich warstw społecznych
bez względu na ich stan moralny i umysłowy19. Gigantyczna produkcja naukowa
w „cywilizacji antykatolickiej” kryje w sobie nieuctwo służące poniżeniu duchowej

15 Tamże, s. 353–399.
16 Por., tamże, s. 368–375.
17 Tamże, s. 374.
18 Tamże, s. 383.
19 Tamże, s. 388.
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strony człowieka, zmaterializowaniu jego aspiracji, upodlenia całej jego natury20.
Jej głównymi twórcami są: Martin Luther (1483–1546), Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770–1831), Immanuel Kant (1724–1804), którzy swoją refleksję opierali
na całkowitej lub częściowej negacji Ewangelii. „Z tego względu – pisze Roma-
nowski – należy potępić postępowanie tych, którzy dążą do laicyzacji polityki
społecznej i ekonomicznej, nauki, literatury i sztuki, a nawet samej moralności,
czyli domagają się, aby cała cywilizacja rozwijała się wyłącznie pod kątem widze-
nia interesów doczesnych, bez względu na cel wieczny człowieka”21. Podejmując
rozważania na temat cywilizacji upadłych, takich jak cywilizacja starożytnych
Egipcjan, Babilończyków, Asyryjczyków, Fenicjan, Greków, Rzymian – a także
cywilizacji wyrosłych na gruncie religii monoteistycznych jak cywilizacja żydow-
ska czy też arabska – Romanowski autorytatywnie stwierdza, że nie zasługują one
na miano prawdziwych cywilizacji. Są one cywilizacjami połowicznymi.
Myśl Romanowskiego wykazuje cechy bezkompromisowości, jednoznaczność

zajmowanego stanowiska. W sposób zdecydowany wskazuje na przyczyny kry-
zysu cywilizacji, upatrując ich w duchu Odrodzenia, Reformacji, socjalizmie, me-
diokracji, kulcie przeciętności. Jest zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek
współpracy pomiędzy przedstawicielami walczących cywilizacji. Pisał, iż „Doszło
wreszcie do tego, że pod wpływem prądów wrogich nauce katolickiej, utarło się
wśród katolików zupełnie mylne przekonanie, iż między pseudo cywilizacją anty-
katolicką a cywilizacją katolicką nie masz istotnej różnicy, że te wszystkie mury,
które według zdania niektórych katolików istnieją pomiędzy jedną a drugą, po-
stawiło doktrynerstwo i fanatyzm religijny, że katolicy i akatolicy, wierzący i nie-
wierzący mogą połączyć swe siły w pracy koło wzniesienia i wykończenia gmachu
tej samej cywilizacji i nie mają potrzeby wytykać sobie wzajemnie braku konse-
kwencji z powodu takiego lub innego stanowiska religijnego i filozoficznego. Sło-
wem uwierzono, że może nastąpić zgoda między światłością a mrokiem, między
prawdą a błędem, między dobrem a złem [...]. Przeciwdziałać tym zgubnym prą-
dom może w szeregu innych nauk również i katolicka filozofia cywilizacji. Winna
ona wykazywać, że pomiędzy cywilizacją chrześcijańską, tak jak ją pojmuje nauka
katolicka, a wszelką inną istnieją nie tylko drugorzędne, mało znaczące różnice,
lecz cała przepaść, której ani ideologia wolnomyślności, ani frazeologia obałamuco-
nych przez nich katolików zapełnić nie zdoła. W szczególności, winna przypomnieć
katolikom i ich wrogom, że poza cywilizacją katolicką nie masz prawdziwej cywili-
zacji. Winna wykazywać, że współczesna bezbożna cywilizacja nie jest cywilizacją,
lecz zamaskowanym barbarzyństwem. Winna przypomnieć, że jeśli w cywilizacji

20 Tamże, s. 389.
21 Tamże, s. 336.
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współczesnej jest coś dodatniego, to zawdzięczać należy jedynie działającym w jej
łonie pierwiastkom katolickim lub dodatnim przyrodzonym skłonnościom natury
ludzkiej, których nawet niewiara nie jest w stanie przytłumić [...]. Filozofia cy-
wilizacji winna również przypomnieć katolikom, że są oni narodem wybranym
Nowego Testamentu, że oni to powinni wszystkich pociągać ku sobie, a nie da-
wać się innym pociągać, że oni to właśnie posiadają skarbnicę prawd, z których
mogą wszystkim udzielać idei kierowniczych w dziedzinie nauki, literatury, sztuki,
w życiu społecznym i ekonomicznym, nie mają zaś zapożyczać się u innych”22.
Podkreślić należy, iż poglądy głoszone przez Romanowskiego ożywiły dysku-

sje w ówczesnych środowiskach katolickich i nie tylko. Dzieło Filozofia cywiliza-
cji inspirowało myślicieli zajmujących się w okresie międzywojennym tematyką
dotyczącą szeroko pojmowanego kryzysu cywilizacji. Do grona owych myślicieli
zaliczyć należy Mariana Zdziechowskiego (1861–1938). Jego postać i twórczość
wpisuje się w nurt międzywojennych sporów traktujących o przyczynach kryzysu
cywilizacji i możliwości jego przezwyciężenia. Dzieła Zdziechowskiego w swojej
treści nawiązują i uwzględniają skomplikowaną sytuację, w której znalazła się
myśl katolicka na przełomie wieków. W dziełach profesora wileńskiej wszechnicy,
napisanych w ostatnich dwudziestu latach życia, a szczególnie: W obliczu końca,
a takżeWidmo przyszłości istnieje szczególny pierwiastek tragiczności, katastrofi-
zmu, a tym samym i pesymizmu. Ów pesymizm pojawiał się w każdej publikacji,
nadając jej oryginalność i swoistą głębię. W twórczość Zdziechowskiego dobrze
wprowadza fragment z książki Gloryfikacja pracy, wydanej w 1916 r., gdzie czy-
tamy: „Położenie nasze w ten sposób określić można, że z minuty na minutę
wzrasta szybkość tego potężnego ruchu, który nas porywa i o którym nie wiemy
po co i dokąd dąży, chociaż sami go tworzymy. Wydawać się zaczyna cała na-
sza zachodnia kultura jakąś katastrofą straszliwą, a oprzeć się jej nie jesteśmy
w stanie [...]. Coraz słabiej czujemy udział naszej wolnej woli w tym, co się
dzieje”23. Doświadczenie bezsilności i katastrofizmu powoduje, że filozof pragnie
końca świata, który ostatecznie zakończy nonsens, jaki go otacza24. Zatem można
zadać pytanie o przyczyny, dla których myśliciel chrześcijański, a zarazem czło-
wiek głęboko wierzący, będąc świadkiem kryzysu cywilizacji wartości, pragnie,
aby nastąpił ostateczny koniec świata?
Mówiąc o przyczynach, które przybliżają katastrofę, Zdziechowski zwraca

uwagę na rosnący kult materializmu przy jednoczesnym deprecjonowaniu warto-
ści duchowych. Filozof przeciwstawiał duchową sferę kultury – sferze material-
nej. Przy czym sferę duchową, pozostającą w bezpośrednim związku z religią,

22 H. Romanowski, Filozofia cywilizacji. Prolegomena, brak miejsca wydania, 1923, s. 36–37.
23 M. Zdziechowski, Gloryfikacja pracy. Myśl z pism i o pismach S...B..., Kraków 1921, s. 14.
24 Tamże.
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uznawał za najwyższy cel ludzkiego ducha, który najpełniej wyrażał się w fi-
lozofii i sztuce. Przeciwstawiana sferze duchowej sfera materialna cechowała się
zaspokajaniem potrzeb naturalnych. Przekonanie o zagrożeniu wartości ducho-
wych przez materialne było jednym z podstawowych elementów składających się
na obraz zapowiadanej katastrofy i związanego z tym pesymizmu. Zdziechow-
ski znał dzieła Spenglera, które do pewnego stopnia współkształtowały sposób
widzenia świata, kultury będącej owocem życia człowieka25. W szkicach filozo-
ficznych zatytułowanychW obliczu końca opozycja miedzy duchową a materialną
sferą kultury została uwypuklona, do czego przyczyniła się właśnie lektura dzieł
Spenglera i jego przeciwstawienie kultury i cywilizacji. Kultura, w rozumieniu
polskiego myśliciela, cechuje się prymatem wartości duchowych, zaś w ówczesnej
cywilizacji dominują wartości materialne, które doprowadzają do zaniku wrażli-
wości na wartości duchowe, ideały moralne i religijne. Widoczne są także takie
negatywne zjawiska jak: brak jednoznacznego określenia granicy pomiędzy do-
brem a złem, dominacja myślenia praktycznego, filozoficzny sceptycyzm oraz nad-
mierna technicyzacja życia. Dodatkowych zagrożeń wileński profesor upatrywał
w degeneracji idei demokratycznej przeradzającej się w ochlokrację, czyli rządy
tłumu, kierowanego przez zręcznych demagogów. Podejmując próby przeciwdzia-
łania tym tendencjom, Zdziechowski wiązał duże nadzieje z pesymizmem, który
miał „uchrześcijannić pokłóconą z chrześcijaństwem kulturę”26. W konsekwen-
cji kierował zarzuty także pod adresem Kościoła katolickiego. „Pojęcie kultury
– pisał Zdziechowski – łączymy z absolutną swobodą badania naukowego. Czyż
religia, jako afirmacja porządku wyższego, któremu człowiek powinien poddać się
we wszystkich sferach swojego życia, swobody owej nie krępuje? Tak, krępuje,
lecz czyniąc to, sama siebie obniża, gdyż zapomina o tym, że wyraża ona rzeczy
nieskończenie wielkie, będące poza sferą myśli i mowy, i tym formom, w których je
wyraża, a które z natury swojej są nieskończenie małe, dostosowane do warunków
czasu i miejsca-formom tym nadaje znaczenie absolutne. A zatem, ażeby religię
z kulturą pogodzić, światłem religii kulturę oświetlić, należy religię wyzwolić z in-
telektualizmu, usiłującego, ją jako system prawd przedstawić”27.
Negatywne skutki przyniosło nadmierne zinstytucjonalizowanie Kościoła, co

pogłębiło w jego rozumieniu kryzys kultury. Tendencje te, zdaniem filozofa, pro-
wadziły do zaniku uczuć religijnych i w rezultacie kreowały nowy model człowieka
skomercjalizowanego. Niewątpliwie głos Zdziechowskiego był słyszany, a jego

25 M. Zdziechowski, Jak umierają cywilizacje, [w:] W obliczu końca, Wilno 1937, s. 144–145.
26 M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914, t. I,
s. XVIII
27 Tamże, s. 64–65.
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dzieło Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa wywołało znaczne zain-
teresowanie także wśród kół duchowieństwa. Do wspomnianego dzieła krytycznie
odniósł się O. JacekWoroniecki (1878–1949)28, który pisał: „[...] spośród myślicieli
katolickich prof. Zdziechowski zajął się wyłącznie szeregiem tych, którzy w mniej-
szym czy większym stopniu ulegli wpływom subiektywizmu religijnego, nieraz zna-
leźli się oni przez to w sprzeczności z nauką Kościoła, aż wreszcie całokształt ich
poglądów został pod nazwą modernizmu potępiony przez Piusa X jako niezgodny
z wiarą katolicką. [...] od ogłoszenia encykliki «Pascendi» modernizm jest formalną
herezją”29. Owszem Zdziechowski był pod wpływem prądów pozytywistycznych.
Poglądy te odegrały znaczną rolę w kształtowaniu krytycznego stosunku przed-
stawicieli generacji młodopolskiej do Kościoła. Sam wyraźnie wskazał na pierwszą
z wymienionych lektur, ujawniając swój krytyczny stosunek do cywilizacyjnej roli
Kościoła30. Troska o ocalenie kulturotwórczej roli chrześcijaństwa skłoniła Zdzie-
chowskiego do zwrotu w stronę mistycznej jedności Prawdy, Dobra i Piękna. Rodo-
wodów tej jedności doszukiwał się w tradycji mistyki chrześcijańskiej. Taką drogą,
w jego przekonaniu, należy kroczyć w celu rozwiązania konfliktu pomiędzy religią
i kulturą. Kierunek takich przemian świadomości filozoficznej został zainicjowany
w XIX wieku pod wpływem Kanta i Arthura Schopenhauera (1788–1860). Wyraz
temu przeświadczeniu dał Zdziechowski w szkicu Neoidealizm francuski. Zostało
ono zaś przez niego rozwinięte w pracach: Pestis perniciosissima i Pesymizmie...
Myśl Zdziechowskiego poszukiwała rozwiązań dla przezwyciężenia kryzysu

cywilizacji i wskazania kierunku rozwoju myśli chrześcijańskiej31. Znalazła go
w przesunięciu swoich zainteresowań z centrum religijnego na zagadnienia mo-
ralno-praktyczne.W następujący sposób filozof gloryfikował propozycję królewiec-
kiego filozofa: „Kant, wywodząc religię z głębin świadomości moralnej, określając
ją jako uznanie powinności za przykazanie Boże, czyniąc je najwyższym wykwi-
tem cnoty, utorował drogę temu pogłębieniu, rozszerzeniu i wzmocnieniu uczu-
cia religijnego, które się dokonywać zaczyna teraz, gdy ewolucja myśli wezwała
tych wszystkich, którzy w religii najcenniejszą skarbnicę życia duchowego uznają,
do przeniesienia jej z mniej lub więcej kruchych rozumowych podstaw do głębin
sumienia”32. Dalszą drogę współczesnej myśli religijnej wskazał, zdaniem Zdzie-

28 J. Woroniecki, Z powodu ostatniego dzieła prof. Zdziechowskiego, [w:] Odbitka z „Miesięcz-
nika Katechetycznego i Wychowawczego”, Lwów 1916, Porównaj także: ks. J. Rostworowski,
Z nowych kierunków myśli katolickiej. Na tle broszury prof. Mariana Zdziechowskiego („Pestis
pernicjosissima”), Warszawa 1909, druk „Polaka – Katolika i Posiewu”.
29 J. Woroniecki, Z powodu ostatniego dzieła prof. Zdziechowskiego, Lwów 1916, s. 2–3.
30 M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, wyd. cyt., t. I, s. IX.
31 Por.: M. Zdziechowski, Neoidealizm francuski, [w:] Szkice literackie, Kraków 1900, s. 53,
tegoż, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, wyd. cyt., t. I, s. 30–31.
32 M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, wyd. cyt., t. I, s. 30–31.
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chowskiego, Schopenhauer. Nie dziwią więc słowa krytyki dominikanina Woro-
nieckiego, zawarte w pracy na temat dzieła Zdziechowskiego, w której recenzent
korzysta ze słów o zabarwieniu wyraźnie pejoratywnym, a mianowicie „ćwicze-
nia filozofującego literata”33. Jednakże już w kilka lat po wydaniu Pesymizmu...
Zdziechowski dostrzegł daremność podejmowanych przez siebie wysiłków, których
celem było ocalenie kultury – cywilizacji chrześcijańskiej od zagłady. Przekona-
nie to zostało ugruntowane i pogłębione w oparciu o katastroficzną teorię kultury
Spenglera, a zostało wyartykułowane w szkicach wydanych pod jednoznacznie
brzmiącym tytułem W obliczu końca. Młodopolska świadomość niebezpieczeństw
zagrażających kulturze duchowej rozwinęła się w nich w katastroficzną wizję war-
tości duchowych. Przekonanie o kryzysie kultury chrześcijańskiej, a co za tym idzie
jej nieuchronnym upadku, wynikało poniekąd z krytycznej oceny, jakiej poddawał
autor szkiców W obliczu końca, rzeczywistość społeczno-polityczną, a szczegól-
nie po rewolucji w Rosji i dojściu do władzy bolszewików. Z punktu widzenia
Zdziechowskiego rewolucja ta, jak każda inna, nie była środkiem przemiany spo-
łecznej, lecz wydarzeniem hamującym rozwój dziejów. Hierarchia wartości, którą
wprowadzali przedstawiciele nowego ładu wymierzona była w podstawę kultury
zachodniej, a mianowicie w samą religię chrześcijańską34. Okres bezpośrednio po-
przedzający upadek kultury chrześcijańskiej był traktowany przez filozofa jako
czas kryzysu. Cechą charakterystyczną upadającej cywilizacji pozostaje „oderwa-
nie od matki ziemi, przewaga wielkich miast, wielkomiejskiego trybu życia i myśle-
nia. W mieście skupia się życie rozległych krajów i zamiast zrośniętego z ziemią
ludu, pojawia się i zapanowuje nowy typ – nomada, pasożytnika. Jest to der
Grossstadtmensch, bezreligijny duchowo bezpłodny, ale inteligentny. Cywilizacja
to zwycięstwo zimnego, praktycznego rozsądku nad czcią dla tradycji, to zatarcie
szerokich widnokręgów we wszystkich rodzajach twórczości, to zagaśnięcie wiel-
kiej sztuki, wielkich systemów myślowych, wielkich stylów, to sceptycyzm w filo-
zofii i gadulstwo w polityce – w postaci retoryki za czasów starożytnych, dziś zaś
dziennikarstwa, które stoi na usługach wielkiego kapitału i, niby to ucząc myśleć,
nakręca myśl i wolę narodu do poziomu materialnych celów i ideałów [...]”35.
Takie rozpoznanie i ocena rzeczywistości, w której żył i tworzył autor W ob-

liczu końca, było dalszą konsekwencją tej wizji dziejów, która doszła do głosu
w jego wcześniejszych pracach. Czasy, w których przyszło żyć Zdziechowskiemu,
z pewnością charakteryzowały się etyczno-ideowym chaosem. Brak perspektyw
przezwyciężenia tego chaosu, świadomość nieistnienia wartości, a ponadto fiasko

33 J. Woroniecki, Z powodu ostatniego dzieła prof. Zdziechowskiego, wyd. cyt., s. 37.
34 Por.: M. Zdziechowski, Czerwony terror, [w:]W obliczu końca, Wilno 1937, s. 49–119, tamże,
Jak upadają cywilizacje, s. 162–181.
35 M. Zdziechowski, Koniec Europy, [w:] Wybór pism, Kraków 1993, s. 413.
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koncepcji lansowanych przez samego autora Pesymizmu skłoniły go do reprezento-
wania postaw katastroficznych, przeobrażających się w proroctwo bliskiego końca
świata, który jednocześnie miał przybliżać nadejście Królestwa Bożego. „Kata-
strofa, którą przeżywamy – pisał Zdziechowski – jest tak straszna, że z tekstami
Pisma Świętego w ręku moglibyśmy ze wszystkimi prawdopodobieństwami prze-
powiadać zbliżającym się krokiem szybkim dzień Sądu Ostatecznego. Przepowia-
dał to już Włodzimierz Sołowjow, bądźmy jednak ostrożni w przepowiedniach
podobnych. Nie pierwsza to katastrofa w dziejach, nie pierwszy raz świat zalewa
się krwią i wyznawcy Chrystusa są prześladowani. Epoki katastrofalne zawsze wy-
wołały nastrój, w którym się rodziły przeczucia eschatalogiczne. Przeczucia te nie
sprawdzały się, a jednak w każdym z nich zawsze tkwiła głęboka prawda, wszyst-
kie bowiem zwiastowały rzeczywiste zbliżanie się końca. Błąd polegał na tym, że
tę bliskość mierzono po ludzku, dniami i latami, tymczasem rozumieć ją należy
metafizycznie. Ciernista jest droga zbawienia i prowadzi przez katastrofy; gdy się
wali porządek społeczny, gdy w niwecz obracają się wszystkie wartości rzeczy zni-
komych i zmiennych i w raz z nimi wszystkie utopie, oznacza to, że Królestwo Boże
jest tuż za drzwiami, albowiem przez zerwanie z tym, co jest względne i utopijne,
zbliżamy się to tego, co jest wieczne i absolutne”36.
Będąc głosicielem współczesnej katastrofy uczony z Wilna daleki był od

popadania w bierność. Nie dostrzegał on wprawdzie żadnych szans na ocalenie
od upadku kultury chrześcijańskiej, jednak czas kryzysu, jak mniemał, sprzyjał
nastrojom apokaliptycznym. Nastroje te skierowały człowieka przełomu wieków
ku tematyce eschatalogicznej. Eksponując ów eschatalogiczny pierwiastek obecny
w rzeczywistości lat 30-tych XX wieku, Zdziechowski pozostał wierny pesymi-
zmowi jako centralnej kategorii reprezentowanej przez siebie filozofii. Tak oto sam
autor charakteryzował element konstytuujący jego filozofię: „Pesymizm zawiera
w sobie pierwiastek moralności heroicznej, tj. tej, co każe walczyć, choćby nie
było nadziei zwycięstwa. Pesymistę zaś walczącego nie opuszcza ani na chwilę
świadomość twardych, realnych warunków rzeczywistości, a świadomość ta nie
utrudnia, raczej ułatwia walkę, chroniąc od nierozważnych kroków”37. W eseju
Pesymizm jako siła twórcza autor wyjaśnił, że zło przejawiające się w chaosie mo-
ralnym jest siłą stale obecną w świecie, siłą, która powinna prowokować człowieka
do uduchowiania rzeczywistości i przez to zbliżania człowieka, zgodnie z boskim
planem zbawienia, ku eschatologicznej pełni. Pesymizm ten wskazywał szansę
duchowego ocalenia człowieka wraz z rzeczywistością, w której on egzystuje. To
szansa ocalenia człowieka przed grożącym mu upadkiem. Zdziechowski był tym

36 M. Zdziechowski, Testament Księcia Eugeniusza Trubeckiego, [w:] Wybór pism, wyd. cyt.,
s. 335.
37 M. Zdziechowski, Pesymizm jako siła twórcza, [w:] Wybór pism, wyd. cyt., s. 471.
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uczonym, który widział niebezpieczeństwa w zastąpieniu jednostki przez masę,
a człowieka indywidualnego przez kolektyw. Utwierdzał się w przekonaniu, że im
bardziej człowiek żyje życiem zbiorowości, w tym większym stopniu zatraca swe
cechy osobowe i wartości duchowe. Za Bierdiajewem zwracał uwagę na zagro-
żenia człowieka, jakie niosą ze sobą filozofie materialistyczne i socjalizm. Zdzie-
chowski Bierdiajewa znał osobiście, niejednokrotnie się z nim spotykał, miedzy
innymi w 1925 roku na Sorbonie, gdzie prowadził wykłady o geniuszu religij-
nym Rosji38. Ponadto w tym samym czasie dom rosyjskiego filozofa w Paryżu
był miejscem twórczych, obfitujących w intelektualne dyskusje spotkań intelek-
tualistów francuskich z reprezentantami prawosławia39. Jednym z inicjatorów,
a zarazem uczestnikiem owych dysput miał być Zdziechowski40. Warto zauważyć,
że obaj myśliciele wypowiadali niejednokrotnie zbieżne poglądy dostrzegając tra-
giczność czasów, w których żyli41. Polski uczony wyrażał także swoje poparcie dla
projektów reformy Kościoła wysuwanych zarówno przez modernistów katolickich
jak i rosyjskich filozofów religijnych, do których dołączyli Bierdiajew i Sołowiow.
Nie przypadkowo zwracał uwagę na równoległość obu nurtów religijnej odnowy.
Dostrzegał w tym zjawisku warunki sprzyjające urzeczywistnieniu własnego dą-
żenia do zjednoczenia chrześcijan w jednym Kościele. Tendencje do zjednoczenia
Kościołów nie znalazły w pracach Zdziechowskiego szczegółowej konkretyzacji.
Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że postulował on ekumeniczną jed-
ność pod patronatem Kościoła zachodniego.
Postać Zdziechowskiego była szczególnym przypadkiem człowieka kroczą-

cego własnymi drogami, nierzadko pod prąd. Jego szkice poświęcone zagadnie-
niom kryzysu cywilizacji i jej upadku odznaczają się oryginalnością na tle innych
koncepcji, które powstały i zostały ogłoszone przez polskich uczonych w okre-
sie międzywojennym. O wysokiej randze propozycji Zdziechowskiego decyduje
także udział w dyskusji prowadzonej przez myślicieli nad kierunkami rozwoju
kultury duchownej42. Jej szczególnym przejawem było dążenie do ocalenia kul-
turotwórczej roli chrześcijaństwa, a także podnoszenie konieczności kontynuacji
tradycji romantycznej. W tej historycznej perspektywie wykładowca Uniwersy-
tetu Stefana Batorego prezentuje się jako wybitny myśliciel, który swoją osobą

38 M. Zdziechowski, Stary Kraków. Przemówienie wygłoszone w Auli Uniwersytetu Jagielloń-
skiego na obchodzie 50-lecia pracy pisarskiej autora, 1934, [w:] Wybór pism, wyd. cyt., s. 20,
por. także: Mikołaj Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 238.
39 Por. M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, wyd. cyt., s. 223–269.
40 Por. H. Paprocki,Marian Zdziechowski et l’Orthodoxie, [w:] „Istina”, nr 37, 1992, s. 131–139.
41 Por. St. Fedosewicz, Zdziechowski i Bierdiajew, Odbitka z książki „50-lecie pracy pisarskiej
M. Zdziechowskiego”, Wilno 1933, por. S. Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej
i polskiej 1917–1950, Wrocław 1997.
42 Por. W. Lednicki, M. Zdziechowski, (Przemówienie wygłoszone na pogrzebie znakomitego
uczonego), Wilno 1938 (Odbitka z „Kuriera Wileńskiego”).
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i dziełami wywiera wpływ na kształtowanie się poglądów dotyczących kryzysu
cywilizacji. Jednym z jego bliskich oraz bezpośrednich współpracowników był Fe-
liks Koneczny (1862–1949), który w latach 1905–1914 pełnił funkcję naczelnego
redaktor „Świata Słowiańskiego”.
Warto podkreślić, iż twórczość Zdziechowskiego szeroko komentowano w Pol-

sce w okresie międzywojennym. Szczególną ku temu okazją był hucznie obcho-
dzony jubileusz 50-lecia twórczości pisarskiej. Uroczystości z tej okazji odbyły się
w Wilnie w 1933 roku, gdzie Zdziechowski piastował godność Rektora Uniwer-
sytetu Stefana Batorego. Jednakże zdecydowana większość komentatorów dzieł
profesora z Wilna eksponowała te elementy z twórczości naukowej jubilata, które
dotyczyły bądź to dokonań na polu religijnym, bądź to literackim43. Jeden z recen-
zentów prac Zdziechowskiego, zwrócił uwagę w swojej publikacji, że obok badań
w zakresie prądów religijnych sporo prac Zdziechowski poświęcił upadkowi kul-
tury współczesnej. Pisał: „mało kto tak głęboko dojrzał antynomie tkwiące we
współczesnym świecie, mało kto tak dobitnie ujął obraz sprzeczności, egoizmu
i nienawiści, nurtujących ludzkość [...] Analizując współczesną i minioną epokę,
widzi tryumf pierwiastków zła, znamionujący upadek cywilizacji współczesnej.
To zło, zalewające nas tryumfuje w szeregu dziedzin współczesnego życia stąd
też Zdziechowski ostrzegając przez złowrogim jutrem, umie z polotem i gorącym
uczuciem artysty słowa przedstawić wyłuskane z odmętu zła piękniejsze i szlachet-
niejsze pierwiastki kultury nowoczesnej”44. Bez wątpienia Zdziechowski nie miał
pokrewnych sobie umysłów, zafascynowany modernizmem myślicieli francuskich
z Mauricem Blondelem (1861–1948) na czele, został odebrany przez konserwa-
tywne koła katolickie jako reakcja wymierzona przeciwko religii i scholastyce teo-
logicznej. Był on niejako kolejnym odkrywcą ducha romantyzmu w czasach, kiedy
zwyciężała myśl pozytywistyczna. W każdej dziedzinie jego życia widoczny jest
pierwiastek oryginalności walczącej z ogólnie przyjętymi normami w imię dobra
duchowego.

43 Por. 50-lecie pracy pisarskiej M. Zdziechowskiego, Wilno 1933, w tejże publikacji znajdują się
artykuły prasowe które zostały wydane drukiem z okazji jubileuszu M. Zdziechowskiego w tym:
M. Kriidl, Zdziechowski i jego ostatnia książka, [w:] „Wiadomości Literackie”, nr 16, 1933 (ni-
niejszy artykuł dotyczy obszernego studium prof. Zdziechowskiego pt.: Chateaubriand a Napo-
leon), H. Romer-Ochenkowska, Prof. Zdziechowski, [w:] „Kurier Wileński”, 1933, nr 40, także,
A. Grzymała Siedlecki, 50-lecie prof. Zdziechowskiego, [w:] „Kurier Warszawski”, 1933, nr 64,
także, W. Charkiewicz, Fundamenty i szczyty, [w:] „Słowo”, nr 45, Wilno 15.02.1933 r., także,
L. Abramowicz, Ecce Homo!, [w:] „Przegląd Wileński”, 1933, nr 4, także, W. Dobaczewska,
Trzy piękne książki, [w:] „Słowo”, 1933, nr 48 (dot. „Europa – Rosja – Azja”, „Napoleon III”,
„Chateubriand i Napoleon”).
44 W. Piotrowicz, Marian Zdziechowski. W 50-lecie twórczości pisarskiej, Wilno 1934. (Odczyt
wygłoszony dn. 15.02.1933 r. na uroczystej „środzie literackiej” Związku Zawodowego Literatów
Polskich w Wilnie).
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Punktem stycznym pomiędzy propozycją Zdziechowskiego a Konecznego, do-
tyczącym ratowania świata chrześcijańskiego jest konieczność podjęcia walki ze
złem, uznanym przez obu myślicieli jako byt realny. Nie znaczy to jednak, że teorie
Konecznego należy identyfikować, czy też utożsamiać z poglądami swojego kolegi
z czasów wspólnej pracy dla pisma „Świat Słowiański”. Dzieła Konecznego posia-
dają szczególny walor naukowości, czym wyróżniają się spośród innych, tematycz-
nie zbliżonych propozycji polskich myślicieli z przełomu XIX i XX wieku. Chociaż
Koneczny nie jest odosobnionym w przekonaniu, że większość dotychczasowych
syntez historycznych, głównie z powodu stosowanej w nich metody nie może zostać
uznana za syntezy pełne, dlatego też przedstawia własną metodę indukcyjną na-
zywaną także empiryczną, analityczną, aposterioryczną, która jest przedmiotem
dociekań i zabiegów propagatorskich w jego dziełach. Za swojego bezpośredniego
poprzednika, a także prekursora metody indukcyjnej w Polsce uznał ks. Hugo
Kałłątaja (1750–1812), zaś w Europie Franciszka Bacona (1561–1626) i Karola
Monteskiusza (1689–1755). Jednakże postawa autora O wielkości cywilizacji da-
leka jest od deprecjonowania innych metod badawczych. Stosowanie tylko metody
indukcyjnej do wykrywania „praw dziejowych”, czyli zjawisk w historii powtarzal-
nych lub sobie podobnych, uniemożliwia budowanie syntez, którym oprócz ma-
teriału empirycznego są potrzebne: sposoby, stopnie, rodzaje i typy klasyfikacji.
„Schematy naukowe – pisze polski uczony – nie koniecznie dają całkiem właściwy
obraz życia, lecz mimo to są nieodzowne, żeby się w życiu właściwie orientować,
żeby wiedzieć dokąd się zmierza [...]. Bo chociaż schemat rzadko kiedy bywa ściśle
identyczny z rzeczywistością, ale rzeczywistość bez niego jeszcze rzadziej bywa
zrozumiałą”45. Autor cytatu jest świadomy tego, że każda metoda służy nadrzęd-
nemu celowi, jakim jest budowanie nauki, w tym nauki o cywilizacji. Z takim
też zamiarem przystąpił do rozwijania refleksji nad dziełami cywilizacji nieist-
niejących i istniejących, co potwierdza swoimi słowami „właściwie metodyczna
nauka o cywilizacji [...] jest nauką mającą powstać. Ja sam dopomagam jej do
tego znacznie mniej, niżbym pragnął i zdołał”46.
Celem wysiłków podejmowanych przez Konecznego było między innymi stwo-

rzenie określonej typologii cywilizacji. Natomiast w rezultacie dalszych badań
można będzie stwierdzić o przyczynach ich upadku, a jednocześnie im przeciw-
działać. W odniesieniu do współczesnych cywilizacji filozof pisze: „Można sobie
zaledwie pozwolić na nieśmiałą próbę systematyki podejmowanej w ograniczeniu.
Nie można bowiem wciągać do takiej próby wszystkich cywilizacji, skoro w nich
tyle «ziemi nieznanej». Trzeba się ograniczyć do niewielu lepiej znanych, a oko-
liczność ta, nieuchronna, stanowi walną lekcję skromności. Trzeba sobie z tego

45 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935, s. 280–281.
46 Tamże, s 317.
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zdać sprawę. Robi się próbę dlatego tylko, że do postępu nauki niezbędnym jest
ład i wkład w dorobek naukowy, według każdorazowego stanu materiału”47. Jed-
nym z efektów realizacji wytyczonego przez siebie celu było opracowanie swo-
istej typologii cywilizacji. Podstawowym zamierzeniem proponowanej typologii
jest przeprowadzenie porównawczych badań cywilizacji. Koneczny odnotowuje,
że w XX wieku istnieje siedem wielkich zrzeszeń, z których cztery są pochodzenia
starożytnego. Są to cywilizacje: bramińska, chińska, żydowska i turańska. Trzy zaś
są nowożytne: arabska, bizantyjska i łacińska. Każda z wymienionych cywilizacji
się różniła szczególnym podejściem do określonej przez Konecznego kategorii, na-
zwanej przez niego Quincunx. Określenie to zawierało w sobie pięć kategorii bytu
człowieczego składających się ze strony wewnętrznej, duchowej, obejmującej poję-
cie dobra (moralności) i prawdy (przyrodzonej i nadprzyrodzonej) oraz zewnętrz-
nej cielesnej, której przypadały sprawy zdrowia i dobrobytu. Ponadto spoiwem
tychże kategorii był, według niego, pierwiastek piękna wspólny ciału oraz duszy48.
Ów Quincunx był niejako kryterium oceny testu cywilizacji. W ocenie badanego
zrzeszenia liczy się obecność owych pięciu kategorii lub ich brak, wyższy lub niż-
szy stopień ich rozwoju, różne proporcje między nimi, pierwszeństwo i przewaga
w hierarchii dóbr itp. Kategorie te stanowią w równym stopniu o doskonało-
ści indywidualnej jak i zbiorowej. Brak wzajemnych powiązań, bądź szczątkowa
połowiczna forma któregoś z elementów Quincunx-a powoduje, że egzystencja
człowieka jest niepełna. Podobnie jak w przypadku jednostki, Koneczny rozciąga
kategorie: dobra, prawdy, zdrowia, dobrobytu i piękna na całe cywilizacje. „Pełnia
cywilizacji – pisze filozof – polega na tym, że społeczeństwo posiada taki ustrój
życia zbiorowego, prywatnego (tj. rodzinnego), publicznego, społecznego i pań-
stwowego, takie urządzenia materialne tudzież taki system moralno intelektualny,
iż wszystkie dziedziny życia uczuć, myśli i czynów tworzą zestroje o jednolitym
umiarze [...]”49. Zaburzenia Quincunx-a egzystencji społecznej sprawiają, że rów-
nież ona staje się niepełna. Quincunx, zawierający w sobie pięć wartości egzysten-
cjalnych, określa zarazem cele zrzeszeń cywilizacyjnych. Pierwszą z nich to dobro
zrzeszenia. Za stanowiskiem tym kryje się założenie, że człowiek jest z natury do-
bry. Drugim celem zrzeszeń cywilizacyjnych pozostaje ich trwałość i skuteczność.
Koneczny ściśle je ze sobą połączył po to, aby życie zbiorowości nie było wypad-
kową haseł i idei, które nie tylko je dezorganizują, ale również są przyczynami
ich cywilizacyjnego regresu. Spośród pięciu kategorii życia, które składają się na
pełnię cywilizacyjną, jedna posiada szczególny charakter, a mianowicie prawda,

47 Tamże, s. 280.
48 F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa 1999, s. 10.
49 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, wyd. cyt., s. 155.
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która „Mieści w sobie dwa działy, dwa światy: przyrodzony i nadprzyrodzony.
Metoda życia zbiorowego, jeżeli ma być wszechstronna, obejmuje także religię,
bo inaczej kategoria Prawdy byłaby defektywna”50. Uczony uwzględniał rolę re-
ligii w powstawaniu i rozwoju cywilizacji, czemu wyraz dał niemal we wszystkich
swoich pracach, a szczególnie w rozdziale VIII O wielości cywilizacji. Religia jest
traktowana jako czynnik niezbędny każdej cywilizacji. Bez jej uwzględnienia nie
można mówić o jakiejkolwiek cywilizacji. Można wywnioskować, że kondycja cy-
wilizacji jest uzależniona od kondycji religii. Tym samym religia, w rozumieniu
Konecznego, jest źródłem tworzącym duchowe wspólnoty jakimi być powinny cy-
wilizacje. Na tle dostrzeganego kryzysu cywilizacji i w jej obronie wypowiadał swe
poglądy polski uczony.
Szczególnie cenioną przez Konecznego była cywilizacja łacińska, która bierze

swój początek w prawie rzymskim i jest kształtowaną przez wieki przez Kościół
katolicki. Cywilizacja ta jest najwyższą formą wszystkich pozostałych „metod
życia zbiorowego”. Autor O wielości cywilizacji dostrzega w naukowym charakte-
rze cywilizacji łacińskiej przede wszystkim strony pozytywne. Głosi ona otwar-
cie wyższość sił duchowych nad materialnymi, a jej cechami charakterystycz-
nymi pozostają: wiara w Boga jako uzasadnienie wartości powszechnej, dualizm
prawa prywatnego i publicznego, rozdział Kościoła od państwa, pluralizm poli-
tyczny, szczególny wymiar czasu. Koneczny pisze, że tylko w jej obszarze żywi
się „...ideał Prawdy, jako takiej, sam w sobie”51 i tylko tutaj wymaga się od
każdego aktywnej pracy umysłowej. Gdy „[...] to, co w cywilizacjach żydowskiej,
bramińskiej, chińskiej uważa się za naukę (turańska nie posiada nawet tego po-
jęcia) [...] – nie może być uważane za naukę w łacińskim rozumieniu tego wy-
razu, albowiem nie służą badaniom Prawdy wszędzie i we wszystkim. Oni mają
swe prawdy cywilizacyjne, w szatę nauki przybrane, a pozbawione wartości poza
ich własną cywilizacją [...]. My łacinnicy, o ile nie krępują nam wolności nauki
kroczymy tu ku prawdzie bezwzględnej, obowiązującej wszędzie bez względu na
cywilizacje, a nie tylko wszędzie uznawanej”52. Powyższe cechy charakteryzujące
cywilizację łacińską i czyniącą ją jednocześnie najbardziej rozwiniętą nie chronią
jej przed upadkiem, czego był świadom Koneczny. Przyczynę słabości cywiliza-
cji łacińskiej widział w niedostatecznym pielęgnowaniu swej własnej istoty, swego
cywilizacyjnego dziedzictwa. Jak pisał: „Pług nieużywany rdzewieje, podobnież
zbroja. Wielka rewolucja łacińska odrzuca to i owo z naszej starej, wypróbowanej
zbroi cywilizacyjnej, obnażyła nieco naszego korpusu, a potem przez wiek XIX

50 F. Koneczny, Obronić cywilizację łacińską, Lublin 2002, s. 66.
51 F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 2001, s. 329.
52 F. Koneczny, Prawda a cywilizacje, [w:] O cywilizację łacińską, Lublin 1996, s. 34–35.
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obnażało się coraz więcej i coraz jaśniej występowała tendencja, by zbroje łaciń-
ską zawiesić na kołku, a w XX-tym stuleciu coraz głośniejsze są wołania że hańbi
się, kto ją przywdziewa”53. Efektem takich postaw na przełomie lat trzydziestych
XX wieku było bezkrytyczne przyjmowanie idei głoszonych przez komunizm, który
w rozumieniu Konecznego był bezpośrednim zagrożeniem dla Europy i dla Polski.
W odniesieniu do tej ideologii pisał: „Tu ma się ochotę zawołać i jakim że cudem
może Europejczyk uznać tak potworną głupotę i głupią potworność za dobro?
Przecież to sprzeciwia się wszelkim składnikom cywilizacji łacińskiej, chrześcijań-
sko-klasycznej”54.
Krytycznie oceniał Koneczny istnienie wszelkiego rodzaju „cywilizacyjnych

mieszanek” we współczesnej Europie, tym bardziej, że miały one doprowadzić
do syntezy tak odmiennych cywilizacji, jakimi były cywilizacje łacińska i turań-
ska. Koneczny bardzo wyraźnie akcentował tezę, że między cywilizacjami nie ma
syntez. Wszelkie działania dążące do syntezy różnych cywilizacji, czyli „różnych
metod życia zbiorowego”, skazane są według niego na niepowodzenia. Niepodobna
dokonywać syntezy cywilizacji łacińskiej z jakąkolwiek inną. Synteza różnych cy-
wilizacji staje się niemożliwa. Faktem jest jednak, że istnieją pewne mieszanki,
zwłaszcza w Europie, które są pewnego rodzaju schorzeniem polegającym na wy-
pieraniu przez elementy obce elementów rodzinnych. Ratunek dla współczesności
widział Koneczny w bezwzględnym powrocie do łacińskości. „Możemy się cofnąć
do barbarii (nawet pod względem technicznym), jeżeli Europa nie zapobiegnie
zawczasu grożącej ruinie cywilizacyjnej przy pomocy ponownego skondensowania
cywilizacji łacińskiej i przyznanie jej metody wyłącznego monopolu w urządzeniu
życia narodowego, społecznego i państwowego”55. Zatem, jak przekonuje uczony,
mieszanie cywilizacji, to mieszanie metod, organizacji życia zbiorowego. Filiacja
sprzecznych wartości, pierwiastków charakteryzujących różne kultury prowadzi
w konsekwencji do schorzeń „metod życia zbiorowego” i upadku danej cywili-
zacji. Wzajemne przenikanie poszczególnych systemów cywilizacyjnych jest różne
w swoich ostatecznych rezultatach i niekoniecznie prowadzić musi do stanu ogólnej
atrofii i kryzysu cywilizacyjnego, chociaż, jak wspomina Koneczny, z polskich dą-
żeń do syntezy wschodu z zachodem wytworzył się sarmatyzm, który doprowadził
do pełnego rozkładu systemu społecznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Koneczny, jak i Zdziechowski, upatrywał główne zagrożenie cywilizacji łaciń-

skiej w ideologii komunistycznej i jego ekspansji. Rezultatem której były w jego
mniemaniu, mieszanki cywilizacyjne Europy i Azji. Uważał jednak, iż to szkodliwe

53 Tamże, s. 49.
54 Tamże, s. 10.
55 F. Koneczny, Państwo a metody życia zbiorowego, [w:] O cywilizacje łacińską, wyd. cyt.,
s. 10.
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zjawisko może zostać przezwyciężone i głęboko wierzył w odrodzenie cywilizacji
łacińskiej. Proponowana przez Konecznego diagnoza kryzysu i możliwości jego
przezwyciężenia posiada o wiele bardziej optymistyczny charakter niż katastro-
fizm Zdziechowskiego, czy też biologistyczne koncepcje Spenglera. Warto przypo-
mnieć opinię, która na temat Spenglera została wyrażona przez polskiego uczo-
nego. „Nie znam większego absurdu, jak doktrynę o upadaniu cywilizacji skutkiem
starości [...] żydowska i chińska trwają?”56. Zwracając uwagę na liczne zagroże-
nia, na jakie napotyka cywilizacja łacińska, autor Polskie logos a Ethos zauważa,
że kolejnym zagrożeniem dla bronionej przez siebie cywilizacji pozostają zmiany,
jakie dokonały się w jej obrębie w stosunku do religii. Wiara w Boga, jest istotą
Europy, jednym z elementarnych, a jednocześnie absolutnych założeń cywilizacji
łacińskiej. Z tego też powodu, autor wspomnianego powyżej dzieła, negatywnie
ocenia brak etyki w życiu publicznym i nadmierną sekularyzację życia.
Dla Konecznego stopień rozwoju cywilizacji pozostaje w związku z wymo-

gami, jakie stawia się jej uczestnikom. Im wyższa cywilizacja, tym więcej zo-
bowiązań posiada wobec niej człowiek, który w niej żyje. Zadanie obrony osią-
gniętego stopnia rozwoju cywilizacyjnego spada więc na jej elity umysłowe. Gdy
tego nie robią w całej społeczności, można zauważyć pewnego rodzaju „ucieczkę
do cywilizacji niższej”. Ta ucieczka to nic innego jak swoista bierność, pasyw-
ność oraz opowiedzenie się za tym, co łatwiejsze i nie wymagające wysiłku. Takie
zachowania potwierdzają jedną z zasad Konecznego „niższość górą”. Lista sprzy-
jająca obniżaniu się poziomu jest szeroka. Obok zewnętrznych objawów kryzysu
i upadku takich jak: rewolucje, pogarda dla prawa, kosmopolityzm, desakrali-
zacja życia Koneczny wymienia także czynniki wewnętrzne, subiektywne, wśród
których na pierwszym miejscu lokuje zaniedbanie wartości wyższych, transcen-
dentalnych. Znamiennymi pozostają słowa, że „wyższość musi się bronić, a do
tego trzeba siły”57. Rzecz jasna autorowi powyżej przytoczonego cytatu chodzi
o siłę duchową zawartą w ideałach, normach moralnych i systemach prawnych,
które nie pozostają w sprzeczności z etyką. Cywilizacja łacińska wymaga więc
licznych wysiłków w celu jej zachowania. Ich brak sprzyja degradacji owych war-
tości wyższych, a co za tym idzie i upadku cywilizacji. Prawo dziejowe, które
zostało sformułowane przez Konecznego, mówiące o możliwości detronizowania
silniejszych przez słabszych zostaje w swojej treści, w pewnym sensie tragicznym
nawiązaniem do głoszonych koncepcji przez Zdziechowskiego.
Szukając podobieństw pomiędzy teorią cywilizacji Konecznego a innymi po-

glądami powstałymi w okresie międzywojennym w Polsce, na pewno należy zwró-
cić uwagę na propozycję uczonego wpisującego się wielkimi literami w poczet

56 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, wyd. cyt., s. 7.
57 Tamże, s. 233.
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polskiej nauki, a mianowicie Erazma Majewskiego (1858–1922), która była bli-
ska ideom organicyzmu. O dziełach Majewskiego Koneczny pisał z uznaniem.
Jego koncepcja opierała się na „biologicznej teorii rozwoju” i została przez autora
O wielości cywilizacji życzliwie przyjęta. Rozdział wstępny głównej pracy Ko-
necznego został zatytułowany Od Bacona do Majewskiego. Znaczy to, że swego
niewiele starszego od siebie myśliciela, zaliczył do grona największych uczonych
ostatnich wieków.
Czterotomowe dzieło Majewskiego publikowano w latach 1908–1923, w tym

czasokresie Koneczny budował dopiero swoje teorie na temat cywilizacji. Autor
pracy Biologiczne kryteria teorii cywilizacji i znaczenie jej dla biologii i filozofii
przedstawia cywilizacje jako funkcje procesu biologicznego, zaś Koneczny społecz-
nego. „Jak cywilizacje, tak: człowiek korzeniami sięga świata zwierzęcego, z któ-
rego się wyłonił”58. Byt społeczny człowieka ma swe źródło w zwierzęcej naturze
wzbogaconej o pierwiastek mowy – języka, który, jak przekonuje Majewski, po-
jawił się w procesie wzrostu i zwiększania czynności mózgu ludzkiego. Różne są
punkty wyjścia obu myślicieli, inaczej też widzą oni sam proces cywilizacjotwórczy,
a także cele cywilizacji. Obaj myśliciele tworzyli swoje teorie niemal równocześnie,
stąd ulegali oni, w mniejszym lub w większym stopniu, pozytywistycznym nastro-
jom początków XX wieku, choć każdy z nich na swój sposób. Stało się to widoczne
zwłaszcza przy porównywaniu ich definicji cywilizacji. W rozumieniu Majewskiego
cywilizacja to „funkcjonowanie osobników jednorodnych i morfologicznie jednako-
wych, żyjących w gromadzie”59. Natomiast według Konecznego, cywilizacja to nic
innego jak metoda organizacji życia zbiorowego. Obaj badacze wypowiedzieli się
za koniecznością wyeksponowania w swoich koncepcjach czynnika społecznego,
choć ów czynnik przez każdego z nich w innym sensie był rozumiany. Stanowi-
sko Majewskiego to próba obrony filozoficznego monizmu, podczas gdy Koneczny
zrobił krok w kierunku dualizmu60.
Wysiłki podejmowane przez uczonych, zmierzające do opracowania wspól-

nego stanowiska w kwestiach definicyjnych pojęć kultura i cywilizacja, nie dopro-
wadziły do kompromisu, oceniając je tylko pod kątem widzenia zawartości infor-
macyjnej definiowanych pojęć. Trzeba stwierdzić, że stanowiska reprezentowane
przez twórców tychże definicji nie były do pogodzenia. Spory o zakres znacze-
niowy pojęć kultura i cywilizacja, metody przezwyciężania kryzysu, przyczyny
jego powstania – były w gronie myślicieli, zajmujących się tymi zagadnieniami

58 E. Majewski, Nauka o cywilizacji, Warszawa 1912, s. 35.
59 Cytuje według artykułu L. Gumplowicza, pt.: Cywilizacja, [w:] „Przegląd Historyczny”,
1908, t. VII, 2.1, s. 1–7.
60 „Jestem dualistą – pisał Koneczny – w przeciwieństwie do trzech monizmów: przyrodniczego,
filozoficznego i prawniczego”, [w:] Prawa dziejowe, wyd. cyt., s. 50.
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nadal żywe. Z pewnością zaliczyć możemy Konecznego i Majewskiego do grona
tych uczonych, którzy w swoich dziełach rozważają problemy kultury, przypisując
temu pojęciu znacznie większy zakres w stosunku do pojęcia cywilizacji. Artyku-
łując swoje poglądy Majewski kierował swoje myśli w kierunku świata przyrody,
a zatem szeroko rozbudował te działy swojej teorii, które z punktu widzenia przy-
rodnika, ekonomisty uzasadniały jego stanowisko zajmowane w odniesieniu do
zagadnienia cywilizacji.
Punktem wyjścia w rozważaniach Majewskiego jest stwierdzenie, że cywili-

zacja jest obecna w mniejszym lub w większym stopniu w każdym społeczeństwie
ludzkim, gdyż jak pisze „Człowiek jest wypadkową sił czynnych w przyrodzie,
że to, co jest, jest koniecznym w danych warunkach”61. Cel, jaki przed sobą sta-
wia autor powyżej przytoczonego cytatu, dotyczy zrozumienia i przedstawienia
praw, jakimi rządzą się cywilizacje. Praw, które posiadają zarówno powszechne
jak i szczegółowe zastosowanie w odniesieniu do procesów historycznych oraz spo-
łecznych62. Do osiągnięcia zamierzonego celu podchodził w sposób naukowy, nie
chciał budować swojej teorii korzystając tylko z metody spekulatywnej. Niejed-
nokrotnie krytykował tych wszystkich, którzy badali historię przy pomocy takich
narzędzi. Sam prowadził badania naukowe przy wykorzystaniu metody analitycz-
nej, o czym wspomina na kartach swoich dzieł63. Naukowy sposób podejścia do
omawianych zagadnień łączy Majewskiego z Konecznym, chociaż wyniki badań
obu myślicieli są zdecydowanie różne. Koneczny dostrzegał objawy kryzysu cywi-
lizacji, niejako w jej całokształcie. Majewski, jeśli mówił o kryzysie, to bardziej
w odniesieniu do nauk humanistycznych, które nie posiadały według niego odpo-
wiednich narzędzi do badania rzeczywistości teraźniejszej i przyszłej. Niewątpliwie
publikacje dzieł Majewskiego wywołały znaczne ożywienie wśród myślicieli zaj-
mujących się tematyką kryzysu cywilizacji, a w szczególności humanistów oraz
przyrodników64. Dzieła i postać autora nauki o cywilizacji z pewnością oddziały-
wały i modelowały poglądy Konecznego i nie tylko. Ostatni tom dzieła opubliko-

61 E. Majewski, Nauka o cywilizacji. Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socjologii,
Kraków 1908, s. 25–26.
62 Tamże, s. 24.
63 Por. E. Majewski, Nauka o cywilizacji.., wyd. cyt., s 27–28, tegoż, Narodziny i rozwój ducha
na Ziemi, Warszawa 1923, Nauka o cywilizacji, t. IV, wyd. cyt., s. 12, tegoż, Biologiczne kryteria
teorii cywilizacji i znaczenie jej dla biologii i filozofii, Warszawa 1909, s. 51.
64 Dzieło E. Majewskiego, Nauka o cywilizacji, t. I–IV, a także, Nauka o cywilizacji. Prole-
gomena i podstawy do filozofii i dziejów socjologii, było recenzowane przez: L. Gumplowicz,
Cywilizacja, [w:] „Przegląd Historyczny”, t. VII.2.1, 1908, E. Bogusławski, Społeczeństwo i cy-
wilizacja. Z powodu dzieła Erazma Majewskiego „Nauka o cywilizacji”, Warszawa 1909, także,
Wł. M. Kozłowski, Czym jest cywilizacja, [w:] „Przegląd Filozoficzny”, Rok XII, 2.1, 1909,
s. 176–186. W sposób najobszerniejszy dokonał krytycznej charakterystyki dzieła Majewskiego
Wł. Horodyski, Cywilizacja i życie (Teoria E. Majewskiego), Warszawa 1912, Wł. Gumplowicz,
O pojęciu cywilizacji, „Krytyka”, Rok X, t. I, Kraków 1909.
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wał, już po śmierci autora, zaprzyjaźniony z nim Marian Massonius (1862–1945)
Pierwsze dwa tomy były tłumaczone na francuski, angielski, niemiecki i spotkały
się z bardzo przychylną opinią recenzentów we Francji, Włoszech, Anglii, Belgii
a nawet Brazylii65. Powyższe potwierdza, że myśl polskich uczonych była sze-
roko dyskutowana w kręgach intelektualistów Europy oraz Ameryki Południowej.
Z pewnością szczególnie cenne dla czytelnika dzieł Majewskiego są metody, ja-
kimi ten posłużył się w swoich pracach. Próby przenoszenia metod badawczych
z nauk przyrodniczych były podejmowane i służyły wielu humanistom do uza-
sadnienia swoich teorii. Trudno przyznać, aby i Koneczny był gorącym zwolen-
nikiem takich rozwiązań. Tym bardziej, że krytykował tego typu próby mówiąc:
„Wprowadzenie biologicznego punktu widzenia do historii stanowi najgrubszą po-
myłkę filozoficzną”66. Akceptacja takiego rozwiązania implikowałaby konieczność
przetłumaczenia wszystkich pojęć humanistycznych na biologiczne, w tym i tych,
które bezpośrednio dotyczyły refleksji cywilizacyjnej, zaś redaktor „Świata Sło-
wiańskiego” podejmuje wysiłki zmierzające do odrodzenia nauk humanistycznych.
W teoriach polskich uczonych, odnoszących się do refleksji cywilizacyjnej,

wyłania się kilka punktów wspólnych. Przede wszystkim każdy z nich akcentował,
że świat ludzki nie jest jednością lecz różnorodnością, składających się z osobnych
cywilizacji usytuowanych na różnych hierarchiach wartości, które mogą posiadać
pewne cechy wspólne. Każda z odrębnych cywilizacji żyje według innych zasad
i dąży do osiągnięcia innych celów. Granice poszczególnych obszarów cywilizacyj-
nych nie są ściśle zakreślone, lecz często przenikają się one wzajemnie. Ekspansja
danych cywilizacji zmierza do zniszczenia konkurencyjnych systemów wartości
i norm moralnych, stąd cywilizacje współistnieją obok siebie w stanie wojny lub
rywalizacji. Zanik tych objawów świadczyć może o kryzysie danej cywilizacji. Roz-
wój polega na doskonaleniu poszczególnych ideałów przy zachowaniu jednoczesnej
ciągłości, a nie na przeobrażeniach zrywających tę ciągłość.
W kwestii możliwości syntez poszczególnych cywilizacji koncepcje polskich

uczonych są zbieżne. Zarówno Zdziechowski, Koneczny oraz Majewski przyjmują
idee wielości cywilizacji i ich odrębności. W odniesieniu do tego zagadnienia od-
mienne stanowisko zajmował filozof kultury Florian Znaniecki (1882–1958), który
dopuszczał możliwość zharmonizowania wszystkich systemów cywilizacyjnych na
drodze rozwijania oraz wytwarzania nowych wspólnych wartości, norm, ideałów,
celów. Niewątpliwie ten punkt widzenia polskiego intelektualisty wyróżniał go
spośród innych reprezentantów polskiej refleksji cywilizacyjnej okresu między-
wojennego.

65 Podaję za A. Kołakowskim, Koncepcja cywilizacji Erazma Majewskiego, [w:] „Kultura i spo-
łeczeństwo”, Rok XXIX, nr 4, 1985, s. 119–120.
66 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, wyd. cyt., s. 315.
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The genesis of civilisation crisis as presented in the ideas
of selected philosophers in the inter-war period

Summary

The commencement of a reflection on the nature and genealogy of the
discussion on the crisis of civilization which took place in the Polish school
of philosophy should be preceded by a few remarks. Firstly, Polish scholars
who wrote about the crisis of civilization were fully independent as regards
their ideas. Their voices were not only repetitions of the considerations under-
taken in the circles of Western intellectuals aware of the impending collapse
of civilization. Nor did they appear as a late echo. The proposals formulated
by Polish scholars contributed to the achievements of the Polish reflection on
civilization. Romanowski, Zdziechowski, Koneczny, Majewski pointed out the
causes of the crisis of civilization. In this context, they indicated the spread
of ideologies: communism, socialism, and mediocracy, i.e. the cult of medio-
crity at all levels of culture and politics; secularism, materialism, or attempts
to merge various civilizations. Independence and originality of the thought of
Polish scholars does not mean that they were not familiar with the theories
that were formulated by Western intellectuals. The reception of their works
escalated interest in the subject discussed, and suggestions contained in them
often aroused controversy and criticism. Not wanting to exaggerate the actual
impact nor to diminish the importance of the ideas of Western scholars, I wish
to shed light on the views of some thinkers whose reflection on civilization,
together with an indication of the causes of the crisis of Western civilization
is worth a reminder.

Key words: crisis of civilisation, religion, secularism, Polish philosophy
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

SŁAWOMIR RAUBE
(Białystok)

KULTURA JAKO EKWILIBIUM.
KRYTYCZNA FILOZOFIA ERNSTA CASSIRERA

W filozofii tak zwanego „późnego” Cassirera, datowanej jego wyjazdem z Nie-
miec w 1933 roku, nastąpiła zmiana w podejściu do zagadnień filozoficznych, jak
również w sposobie ich eksplikacji. Nie była to jednak zmiana nagła i radykalna:
problematyka kultury była już wcześniej obecna w jego dziełach, czego dobrą
ilustracją jest Die Begriffsform im mythischen Denken z roku 1922 oraz zapo-
wiadana w tej pracy Filozofia form symbolicznych, wydana w roku następnym
(t. I – Język)1. Po roku 1933 Cassirer uświadamia sobie dramatyzm zmian cywili-
zacyjnych, których jednym z przejawów było dojście Hitlera do władzy2; od tego
momentu jego głównym zagadnieniem będzie kultura, pojęta szeroko – jako obej-
mująca wszelkie dziedziny aktywności i twórczości ludzkiej: historia, państwo,
życie społeczne i polityczne, sztuka, religia, nauka oraz mit. Sporo racji ma Do-
nald P. Verene twierdząc, że Cassirer w ostatnich latach swojej twórczości dokonał
czegoś, co można określić jako zwrot ku normatywności: filozofia powinna wyjść
z zamkniętej krainy hermetycznego dyskursu, uznać własne zobowiązania wobec
społeczeństwa, odważyć się na protest przeciwko nihilizmowi i aksjologicznemu re-
latywizmowi3. A ostatecznie, jak sam Cassirer mówił na spotkaniach z Heidegge-

1 Zob. P. Parszutowicz, O fenomenologii form symbolicznych, „Idea. Studia nad strukturą
i rozwojem pojęć filozoficznych”, XXV, s. 309.
2 O życiowych zawirowaniach Cassirera w tym okresie zob. A. J. Noras, Historia neokantyzmu,
Katowice 2012, s. 600–601.
3 Zob. D. P. Verene, Introduction, w: Symbol, Myth and Culture. Essays and Lectures of
Ernst Cassirer, New Haven – London 1979, s. 21. Wydanie to obejmuje prace Cassirera głównie
z okresu amerykańskiego; są to jego wykłady prezentowane na uniwersytecie Yale i Columbia,
artykuły opublikowane w niszowych periodykach, a także notatki.
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rem na uniwersytecie w Hamburgu, filozofia ma ukazać wartość wolności, oswobo-
dzić człowieka od najgroźniejszego lęku, lęku przed aktualnym światem4. Cassirer
chciał więc poskładać roztrzaskany przez wojnę i jej konsekwencje świat dwudzie-
stowiecznej kultury i ukazać na nowo harmonizującą pracę ducha, z której się
kultura wyłania. Stąd jego odświeżający (jednak) i demaskatorski ton w odnie-
sieniu do mitu, bardzo wyraźny w wykładach amerykańskich i w Micie państwa,
gdzie filozof wyraźnie pisze, że myślenie mityczne wyposażone w technikę i prze-
wrotną perswazję może prowadzić do nowej formy zniewolenia. Zatem zasadni-
czym pytaniem niniejszego tekstu jest pytanie o jedność kultury (z przywołaniem
kontekstu refleksji Cassirera oczywiście). Czy stanowi ona zbiór różnych segmen-
tów niesprowadzalnych do siebie pod względem jakości obiektów kulturowych, czy
jednak tworzy koherentną całość w głębi duchowego procesu jej kształtowania?

Kultura jako źródło samoświadomości

Czym jest kultura? Odpowiedź z pozoru jest prosta: kultura jest sposobem
organizowania doświadczenia, a udział w niej mają te wszystkie rodzaje syntety-
zujących aktywności duchowych, które ostatecznie odzwierciedlają się w micie, re-
ligii, języku, sztuce i nauce. Jednak Cassirer widzi w kulturze nieprzerwany proces
obiektywizacji naszego doświadczenia duchowego – odczuć, uczuć, pragnień, wra-
żeń, intuicji, myśli, idei. Poprzez kulturę wyrażamy naszą recepcję świata i nasz
z nim kontakt. Język, sztuka czy nauka są etapami na drodze tej obiektywizacji,
która się łatwo nie zamierza poddać ostatecznemu filozoficznemu ujęciu; celem
tego ujęcia jest rozumienie kultury, jednak ten cel jest rodzajem horyzontu, który
się oddala wraz z kolejnym krokiem ku niemu. W tym sensie kultura jest rodzajem
kuli śniegowej, która tocząc się po ośnieżonym zboczu ludzkiego doświadczenia na-
brzmiewa kolejnymi warstwami; ten proces nie może mieć końca, póki istniejemy;
a analogicznie proces naszego jej rozumienia5.
Ale nasze odbieranie i przeżywanie świata dokonuje się za pośrednictwem

znaków, pewnego rodzaju skrótów duchowych; to są symbole. Pisze Cassirer,
że doświadczenie świata, w postaci percepcji, apercepcji, refleksji, rozumowania
dokonuje się z wykorzystaniem symboli właśnie; one wynoszą nas ponad sferę
zwykłego doświadczenia, dzięki nim dokonuje się obiektywizacja świata, której

4 Zob. C. H. Hamburg, A Cassirer-Heidegger Seminar, „Philosophy and Phenomenological
Reaserch”, 25, 1964, s. 215.
5 Zob. R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
2009, s. 89.
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trwałym składnikiem jest teoria; dzięki niej świat przeżywany staje się światem
kultury6. W tym sensie jedność kultury jawi się jako założenie, które dopiero
trzeba rozwinąć i uzasadnić, bowiem jedność kultury nie jest czymś danym, skoro
symbole mityczne różnią się od artystycznych czy naukowych. Kultury i jej jed-
ności nie da się w prosty sposób ująć w statycznych kategoriach metafizycznych,
naturalistycznych czy fatalistycznych; ona musi być ujęta w sensie dynamicznym7

– jako układ zmieniających się znaczeń i wartości moralnych8. Aktywne siły twór-
cze uczestniczące w procesie kształtowania kultury są różnorodne, ale wyrastają
ze wspólnego pnia aktywności ludzkiego ducha i ukazują różne aspekty tego sa-
mego człowieczeństwa. Pisze Cassirer: „Kulturę jako całość można nazwać proce-
sem postępującego samowyzwalania się człowieka. Język, sztuka, religia, nauka są
różnymi fazami tego procesu. We wszystkich tych przejawach człowiek odkrywa
i udowadnia nową moc – moc budowania własnego świata, świata «idealnego».
Filozofia nie może zaniechać poszukiwania podstawowej jedności w tym idealnym
świecie. Ale jedności tej nie myli z prostotą”9. Trudność w ujęciu podstaw kul-
tury polega na tym, że nie jest ona „rzeczą”, opartą na trwałych podstawach,
składającą się z systemów teoretycznych założeń; jest ona systemem działań10.
„Kultura – pisze Cassirer – oznacza całość werbalnych i moralnych aktywności,
takich, które można pojąć nie tylko w abstrakcyjny sposób, lecz uchwycić jako
takie, które posiadają trwałą tendencję i energię potrzebną do urzeczywistnienia.
Kultura jest tym urzeczywistnieniem, jest konstrukcją i rekonstrukcją empirycz-
nego świata, co wyraża się w samym pojęciu kultury i co oznacza jedną z istotnych
i najbardziej charakterystycznych jej cech”11.
Kulturę można ująć również jako to, przy pomocy czego da się definiować

człowieka12. Człowieczeństwo jest określane i determinowane przez ludzką pracę,
twórczą aktywność budującą pomniki interpretacji świata doświadczenia. Tworzą
one różne segmenty kultury. Łączy je nie podobieństwo wytworów, a jednakowy
kierunek interpretacyjny, czyli funkcja: wszystkie zmierzają do syntezy danych
naocznych i tworzą swój świat nadbudowywany na „nagim doświadczeniu”. Łą-

6 Zob. E. Cassirer, Language and Art II, w: Symbol, Myth and Culture, wyd. cyt., s. 167.
7 Zob. B. Szymańska, Co to jest „filozofia kultury”?, w: (red.) Z. Rosińska, B. Michalik,
Co to jest filozofia kultury, Warszawa 2006, s. 19.
8 Zob. E. Cassirer, Critical Idealism as a Philosophy of Culture, w: Symbol, Myth and Culture,
wyd. cyt., s. 90.
9 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa
1971, s. 359.
10 Zob. E. Cassirer, Critical Idealism as a Philosophy of Culture, wyd. cyt., s. 65.
11 Tamże.
12 Zob. H. Buczyńska, Cassirer, Warszawa 1963, s. 51.
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czy je więc więź funkcjonalna13. Ale to nie jest jedyna droga do rozpoznania
kultury; kultura bez twórcy bowiem jest zawieszoną w próżni abstrakcją, poka-
zem obrazów widzianych przez teleskop. Zrozumienie kultury z konieczności musi
być zrozumieniem natury ludzkiej. „Zdaniem Platona natura ludzka przypomina
trudny tekst, którego treść musi rozszyfrować filozofia”14. Cassirer podkreśla jed-
nak, że aby dotrzeć do fundamentalnej struktury ludzkiej natury trzeba wyjść
od tego, co uniwersalne, bo w jakiejś mierze uniwersalne wyjaśnia indywidualne.
Rzecz w tym, że kulturowe schematy widoczne w szczegółowych segmentach kul-
tury pokazują pewne ważne aspekty nas samych, a dopiero analiza tych aspektów
może doprowadzić do wiedzy, kim jesteśmy. „Nie uważa się już, że człowiek jest
prostą substancją, która istnieje sama w sobie, i którą poznaje się przez nią samą.
Jego jedność jest pojmowana jako jedność funkcjonalna. Taka jedność nie ozna-
cza jednorodności różnych pierwiastków, z których się składa. Nie tylko dopuszcza
wielość i wielopostaciowość swoich części składowych, ale nawet jej wymaga. Jest
to bowiem jedność dialektyczna – współistnienie przeciwieństw”15.
Za każdym razem jednak, gdy duchowe przeżycie upostaciawia się w jakimś

tworze kulturowym16, ujawniają się w człowieku pewne napięcia różnie ukierun-
kowanych sił. Z jednej strony manifestuje się nasza skłonność do wyjścia z te-
raźniejszości istnienia ku wieczności, z drugiej daje znać o sobie konflikt tkwiący
w nas głęboko, konflikt między tradycją a innowacją. U samych podstaw pracy
kulturotwórczej leży pragnienie nieśmiertelności; to, co w istocie odróżnia ludzi
od zwierząt, to umiejętność wyrażania i przekazywania potomności indywidual-
nych doświadczeń i przeżyć. „Różne formy tego wyrażania – pisze Cassirer –
stanowią nową sferę. Mają swe własne życie, jakiś rodzaj wieczności, która po-
zwala im przetrwać efemeryczną egzystencję jednostki ludzkiej”17. Drugie na-

13 Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 132.
14 Tamże, s. 125.
15 Tamże, s. 351.
16 Cassirer podkreśla, że każdy twór czy obiekt kulturowy posiada dwie strony – duchową i ma-
terialno-zmysłową. Wszystkie dziedziny kultury i odpowiadające im rodzaje aktywności twórczej
posługują się takimi tworami. Pisze: „Są one znakami, pomnikami, pamiątkami, w których jedy-
nie możemy uchwycić religijny, językowy, artystyczny sens. I właśnie owo wzajemne przenikanie
stanowi to, co rozpoznajemy jako obiekt kultury. Obiekt ten, jak każdy inny obiekt, zajmuje
pozycję w czasie i przestrzeni. Posiada swoje tu i teraz, powstaje i przemija. I o ile opisujemy
owo tu i teraz, owo powstawanie i przemijanie, nie ma potrzeby wykraczać poza obszar fizycz-
nych ustaleń. Jednak z drugiej strony, w obszarze tym właśnie to, co fizyczne, jawi się w nowej
f u n k c j i. Nie tylko «jest» i ¡staje się», lecz w swoim bycie i stawaniu «ukazuje» coś innego.
Ukazywanie jakiegoś «sensu», który nie jest oddzielony od tego, co fizyczne, lecz jest przez nie
i w nim ucieleśniony, jest wspólnym momentem wszystkich tych treści, które oznaczamy mia-
nem «kultury». Można zapewne moment ten p om i n ą ć i stać się ślepym na jego «wartość
symboliczną», stosując ten rodzaj abstrakcji, który pomija i ignoruje”; E. Cassirer, Logika nauk
o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011, s. 67.
17 E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 353.
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pięcie, jakie się w tym kontekście ujawnia, to spór między tradycją a nowością
czy innowacją. Jednostka ludzka zawsze jest rozciągana miedzy tymi przeciw-
stawnymi siłami: chce bezpieczeństwa, a to w jakiejś mierze jest zaspokajane
przez tradycję, i zarazem pragnie zmiany, nowości, ta jest jednak wrogiem tra-
dycjonalistycznej stabilności. Ten dualizm, jak go nazywa Cassirer, jest widoczny
we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego; jego skrajne przypadki ujawniają
się natomiast w micie (umysł pierwotny za największą świętość uznaje „wieko-
wość”18). Na antypodach mitu znajduje się sztuka, najbardziej eksplozywna forma
kulturowa, a umysł artysty prawie zawsze szuka nowości w oglądaniu świata,
nawet wówczas, gdy akceptuje dotychczasową spuściznę i nie pragnie rewolucji
artystycznej.

Symboliczna sieć

Filozofia kultury Cassirera jest interpretacją zjawisk kulturowych i w tym
sensie jest krytyką kultury, bo w znaczeniu Kantowskim krytyka jest dogłębną
analizą sięgającą do czynników najpierwotniejszych. Na czym polega ta inspira-
cja Kantowska, skoro sam Kant filozofią kultury się nie zajmował? W jednym
z tekstów Cassirer pisze, że wpływ Kanta sprowadza się głównie do sposobu,
w jaki zajmuje się on problemami epistemologicznymi. Chodzi o synoptyczność,
systematyczność, jakiej domagał się od badania filozoficznego Kant. Synoptycz-
ność rozumie Cassirer jako badanie filozoficzne – śledzące, jakiej transformacji
ulegają dane naoczne i jakie są podstawowe schematy tej transformacji? I czy
w kulturze można odkryć ogólne prawa transformacji wyznaczające podstawowe
schematy interpretacji świata?
Nie jest celem niniejszego tekstu rekonstrukcja całego sposobu myślenia Cas-

sirera o kulturze, ani ukazanie szczegółowo logiki jego interpretacji, a tylko uchwy-
cenie problemu, jak rozumie on kulturę. W tym kontekście trzeba jednak wspo-
mnieć o symbolu i formach symbolicznych.
Do pojęcia formy symbolicznej Cassirer dochodzi pod wpływem symbolizmu

Goethego19, a z drugiej strony Kanta. Właśnie ową synoptyczność Kantowską wi-
dział niemiecki filozof w tych wszystkich sposobach organizacji danych doświad-
czenia, które zostały wyodrębnione jako mit, religia, język, sztuka, nauka i historia.

18 Zob. tamże, s. 354.
19 Zob. D. P. Verene, dz. cyt., s. 26. O roli pojęcia stylu zaczerpniętego z Goethego zob. także
P. Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych, Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej”
filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013, s. 82, 100–101.
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Na razie poprzestańmy na tym, że formy symboliczne są sposobami organizowa-
nia, łączenia wszelkich danych, gdy doświadczamy świata. Ale formy te posiadają
swoją specyficzną logikę (strukturę porządkowania), która sprawia, że poszcze-
gólne formy różnią się od siebie, pozostając równocześnie trwałymi (względnie)
sposobami interpretacji rzeczywistości. Jednakże nie są one prostymi odzwiercie-
dleniami danych zmysłowych; nie świecą tylko odbitym światłem, same są bowiem
źródłem światła20. Filozofia kultury widzi w nich systemy symboli, posiadające
wewnętrzną jedność, która nie może być jednak uchwycona w tradycyjny me-
tafizyczny sposób, nie ma bowiem charakteru substancjalnego, a funkcjonalny –
relacyjny i operacyjny21. Ta cecha nadaje symbolom kulturowym dynamiki; sym-
bole podlegają częstym zmianom semantycznym, stąd zadanie badacza kultury:
odsłaniać te zmiany, pamiętając przy tym, że świat kultury musi być odkrywany
wciąż na nowo; bez tej kulturoznawczej hermeneutyki świat ludzkiego ducha byłby
szary i jednoznaczny22.
Skąd więc to nieustanne wrzenie kultury, migotliwość jej treści i sensów?

Z jednej strony wyjaśnieniem jest symbol, który współuczestniczy w kształto-
waniu kultury jako środek wyrazu; jest on z natury wieloznaczny23; z drugiej,
nieokiełznana moc ducha ludzkiego i jego niepokój. „Kultura w swym nieprze-
rwanym strumieniu – pisze Cassirer – wciąż wytwarza nowe symbole – językowe,
artystyczne, religijne. Nauka i filozofia musi jednak ten język symboli rozłożyć
na elementy, by uczynić go zrozumiałym. Musi to, co syntetycznie wytworzone,
potraktować analitycznie. Panuje tu zatem nieustanny przypływ i odpływ. Przyro-
doznawstwo służy nam, zgodnie z wyrażeniem Kanta, «do sylabizowania zjawisk,
by móc je odcyfrować jako doświadczenie»; kulturoznawstwo uczy nas interpreto-
wać symbole, by odsłonić zamkniętą w nich treść – by życie, w którym mają one
swe źródło, ponownie uczynić widocznym”24.
Krytyczny idealizm nie chce być zaledwie rejestratorem faktów kulturowych.

Chcąc je zrozumieć, porządkuje je według ogólnych reguł, ale one nie są, jak pi-
sze Cassirer, dedukowane a priori z myśli; tych reguł trzeba szukać w historii

20 Zob. E. Cassirer, Critical Idealism as a Philosophy of Culture, wyd. cyt., s. 71.
21 Zob. tamże. Według Cassirera każdy rodzaj aktywności interpretacyjnej operuje symbolami,
albowiem „podstawowe pojęcia k a ż d e j nauki, środki, za pomocą których stawia ona swoje
pytania i formułuje rozwiązania, nie ukazują się już [jako] bierne odbicia danego bytu, lecz jako
samodzielnie wytworzone intelektualne s ymb o l e”. E. Cassirer, Philosophie der symbolishen
Formen, t. 1 – Die Sprache, w: tenże, Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 11, Hamburg
2011, s. 3; cyt. za: P. Parszutowicz, Logiczne podstawy nauk o duchu. O krytycznej filozofii
kultury Ernsta Cassirera (Wstęp do: E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, wyd. cyt., s. 13).
22 E. Cassirer, The Philosophy of History, w: Symbol, Myth, and Culture, wyd. cyt., s. 139.
23 Zob. P. Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych, wyd. cyt., s. 88–89.
24 E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, wyd. cyt., s. 105–106.
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sztuki, mitu, nauki, religii, w takim kontekście, który umożliwi badanie obec-
nych w nich sposobów myślenia, a nie ich historycznych postaci: chodzi o fun-
damentalne sposoby myślenia, pojmowania, obrazowania, przedstawiania obecne
w języku, nauce czy sztuce; jeśli w nie wnikniemy, będziemy mogli dojrzeć ich
podobieństwa i różnice strukturalne, a nie historyczne25. W filozofii Cassirera
problem znaczenia góruje bowiem nad kwestią historycznego rozwoju stanowią-
cego główne zagadnienie w naukach zajmujących się genealogią. W filozofii kul-
tury, tak jak jest ona tutaj rozumiana, nie powinno się używać tradycyjnych
środków logicznych; trzeba uwzględnić podstawowe problemy aksjologiczne, które
należą do samego rdzenia kultury, oraz to, że kultura jest ostatecznie wyrazem
tej samej energii duchowej, jeśli widzi się ją we właściwym oglądzie syntetycz-
nym. Dlatego niemiecki filozof pisze: „Ale synteza filozoficzna oznacza coś innego.
Nie szukamy tu jedności wyników, ale jedności działania; nie jedności wytwo-
rów, ale jedności p r o c e s u twó r c z e g o”26. Jedność ta jest jednością funkcjo-
nalną. Dzięki tej jedności kulturę można zobaczyć jako warunkującą dwie kwe-
stie: jest ona warunkiem międzyludzkiej komunikacji, ale jest także sposobem
lepszego samopoznania27.
Podstawowym punktem odniesienia staje się w filozofii Cassirera pytanie

z ducha Kantowskie: jak jest możliwy świat ludzkiej kultury? Metoda transcen-
dentalna jest tu rozwiązaniem najlepszym z możliwych; filozofia powinna potra-
fić wniknąć w aktywność ducha ludzkiego i wyśledzić w niej te wszystkie funk-
cje, których egzemplifikacjami i ucieleśnieniami są nauka, mit czy język. Ale owe
aktywności twórcze (funkcje ducha) nie powinny być rozumiane jako twory czy
produkty (ergon), lecz jako wytwarzanie twórcze (energeia). Filozofia nie może
zadowalać się badaniem poszczególnych powierzchni dziedzin kultury, ponieważ
istotniejszy jest problem całości; do czego kultura zmierza i jakie jest jej zna-
czenie: „Czym jest ta całość duchowej kultury?”28. Pisze Cassirer, że nie cho-
dzi tylko o analizę form poszczególnych dziedzin kultury, a o analizę aktu ich
tworzenia, nie tylko o dzieła, a o duchowe procesy twórcze, o swoistą topogra-
fię świadomości symbolicznej, o fundamentalne sposoby obrazowania, fantazjowa-
nia, przedstawiania, wierzenia w obrębie każdej z form symbolicznych kultury:
„Czym «jest», co znaczy każda z nich i jakie funkcje pełni? Jak zachowują się
względem siebie język i mit, sztuka i religia, czym się różnią i co wiąże je ze
sobą? Tutaj docieramy do «teorii» kultury, która swego zwieńczenia ostatecznie

25 Zob. E. Cassirer, Critcal Idealism as a Philosophy of Culture, wyd. cyt., s. 81.
26 E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 135.
27 E. Cassirer, The Philosophy of History, wyd. cyt., s. 137.
28 E. Cassirer, The Concept of Philosophy as a Philosophical Problem, wyd. cyt., s. 57.
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musi szukać w «filozofii form symbolicznych» – zwieńczenie to może się jawić
również jako «nieskończenie odległy punkt», do którego możemy zbliżać się tyl-
ko asymptotycznie”29.

Nędza naturalizmu

Cassirera teoria kultury ma być (jak sam pisze) fenomenologią kultury30,
na tle której widać niedostatki naturalizmu badającego uniwersum kulturowe.
Różne odmiany empiryzmu, fizykalizmu, naturalizmu każą skupiać się na faktach;
ale pojęcie faktu nie jest ścisłe.
„Ale to nie rozwiązuje problemu prawdziwej metody naukowej – pisze Cas-

sirer – przeciwnie, jest to problem sam w sobie. Co to bowiem znaczy: «fakt
naukowy»? Oczywiście żadna przypadkowa obserwacja ani samo tylko nagroma-
dzenie danych zmysłowych nie dostarcza nam takiego faktu. Fakty naukowe za-
wsze implikują element teoretyczny, to znaczy symboliczny. Wiele, jeśli nie więk-
szość faktów naukowych, które zmieniły cały bieg historii nauki, było faktami
hipotetycznymi zanim stały się faktami dającymi się zaobserwować”31. Sprowa-
dzenie wielowymiarowych i wieloznacznych zdarzeń kulturowych tylko do tego,
co daje się zaobserwować i opisać, jest redukcją do elementów wcale nie naj-
istotniejszych w życiu kultury. Naturalizm nie potrafi uchwycić znaczenia form
kulturowych, czyli pewnych mechanizmów myślenia i odczuwania, które ostatecz-
nie generują przedmioty kultury – teksty językowe, obrazy plastyczne, opowieści
mityczne czy dokumenty naukowe. Gdyby zastosować metodę naturalistyczną,
skupiając się wyłącznie na elementach mierzalnych, poza analizą znalazłyby się
te wszystkie myśli, przeżycia, obawy i nadzieje, które swój wyraz znajdują w obra-
zach, utworach muzycznych etc.; historia religii byłaby zaledwie opisem rytuałów,
ofiar, tekstów modlitewnych – byłby to skrajny behawioryzm. Naturalizm w ja-
kiejkolwiek postaci jest niezdolny do wniknięcia w proces duchowy, który stanowi
fundament wszelkiego tworzenia kultury: naturalizm przecina węzeł gordyjski,

29 E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, wyd. cyt., s. 116. Aby dotarcie do fundamentów kultury
było pełne, analiza aktu i analiza formy muszą być poprzedzone analizą dzieł – ich znaczeń,
które wraz z gromadzeniem takich wyników zaczną się układać w poszczególne grupy (czyli
formy), a ta z kolei (analiza dzieł) powinna być poprzedzona analizą stawania się dzieł, czy
opisem uwzględniającym przyczyny powstania dzieł; dopiero takie kompleksowe badanie okazać
się może adekwatne; zob. tamże.
30 Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 107.
31 Tamże, s. 116.
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ale go nie rozwiązuje – to uczynić może wyłącznie analiza fenomenologiczna w po-
staci filozofii form symbolicznych32.
Program naturalizmu w historii sztuki i literatury chciał zrealizować Hipo-

lite Taine. W Filozofii sztuki i Historii literatury angielskiej przyjął założenie, że
o kształcie kultury, o zawartości dzieł decydują trzy czynniki dające się skrupu-
latnie wymierzyć i opisać: rasa, środowisko i moment. Taine założył, że nauka
o sztuce i literaturze będzie realizować właściwie swoje cele badawcze, jeśli po-
rzuci aspiracje naukowej odrębności i oprze się na schemacie przyrodoznawczym;
a ten polega przede wszystkim na analizie przyczynowej. W ten sposób „nauki
o duchu” osiągną precyzję i trwałość konkluzji „nauk o przyrodzie”. W ujęciu
Taine’a różnorodność i wielobarwność przedmiotowa nauk o kulturze musi zo-
stać potraktowana redukcyjnie – to znaczy ma być sprowadzona do praw i zasad,
które rządzą twórczością duchową, albowiem „duch” jak „przyroda” działa we-
dług pewnych stałych mechanizmów określających kształty jego wytworów; wy-
dobycie z wielorakości zjawisk religijnych, plastycznych, muzycznych, literackich
przyczyn ogólnych ich powstania jest zasadniczym celem nauk o kulturze. A tymi
przyczynami, według Taine’a, są właśnie rasa, środowisko, moment (rasse, mi-
lieu, moment).
Zdaniem Cassirera Taine’owi nie udało się jednak zrealizować tego programu,

bowiem konkluzje, do których doszedł w swojej analizie fenomenów kulturowych,
nie mieszczą się w zakresie owych „przyczyn ogólnych”, które były deklarowane
w punkcie wyjścia. Widać to wyraźnie na przykładzie opisu i analizy siedemna-
stowiecznego malarstwa niderlandzkiego, którego autorem jest Taine. Francuski
myśliciel próbując wyjaśnić kwestie estetyczne sięga do warstwy materialistyczno-
-naturalistycznej; przedstawia więc klimat i krajobraz niderlandzki jako zasadni-
cze determinanty, by tak rzec, kształtu antropologicznego Holendrów (charakter)
i ich twórczości duchowej; Holandia jest zbudowana na osadach i mułach rzecz-
nych nawarstwiających się wraz z płynącą wodą rzek. Ten sposób ukształtowania
krajobrazu geologicznego określa klimat, atmosferę i nastrój oraz fizyczne, obycza-
jowe i duchowe cechy ludzi, i w ten sposób determinuje sztukę. Zatem znajdujemy
tu sprowadzenie tego, co duchowe, do tego, co fizyczne – a więc kwintesencję pro-
gramu naturalistycznego. „Gdy przyjrzeć się bliżej – pisze Cassirer – widać, że
się to nie udało. Taine zaczyna od tego, że mówi językiem przyrodników, jed-
nak wyczuwa się, że nie jest w tym biegły. Im dalej postępuje i im bardziej

32 Zob. E. Cassirer, Logika..., wyd. cyt., s. 66. Jednym ze źródeł inspiracji Cassirera poję-
cia formy symbolicznej był Aby Warburg, który w odniesieniu do sztuk plastycznych używał
wyrażenia „formuły patosu”, w sensie w miarę trwałych schematów wyrażania doświadczenia
i przeżycia; Cassirer pisze, że w analogiczny sposób można badać inne obszary kultury, mit,
język, religię, naukę, aby ukazać, jak wiązany jest w tych formach myślenia ruch i spoczynek,
zdarzenie i trwanie, „i jedno wykorzystać jako środek przedstawienia drugiego”; tamże, s. 134.
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zbliża się do właściwych, konkretnych problemów, tym bardziej jest zmuszony,
by mówić i myśleć w innym języku pojęciowym. Wychodzi od pojęć i terminów
właściwych przyrodoznawstwu, ale w toku pracy tak jedne jak i drugie ulegają
osobliwej p r z em i an i e zna c z en i a”33. To odejście od schematu rasy–środowi-
ska–momentu ujawnia się na przykład w opisach krajobrazu, które oprócz charak-
terystyki czysto fizycznej zyskują nieoczekiwanie charakterystykę „fizjonomiczną”
i „emotywną”, wyrażaną w kategoriach uczucia i ekspresji; ujęcie krajobrazu jako
przygnębiającego lub radosnego nie da się uzasadnić w terminologii czysto przyro-
doznawczej. Cassirer mówi, że to oczywiste naruszenie logiki wywodu, jednak tam,
gdzie Taine odchodzi od niej, tam staje się bardziej interesujący. A gdy francuski
historyk dociera do kwintesencji ogólnego obrazu człowieka jakiejś epoki, porzuca
swoją metodologiczną inklinację, zostawia za sobą obserwacje geograficzne, ar-
chiwa, nawet psychologiczne charakterystyki zawarte w annałach bibliotecznych
i sięga – jak w przypadku siedemnastowiecznych Holendrów – do świadectw arty-
stycznych; w tym przypadku do obrazów Rubensa. Ostatecznie zatem całkowicie
zawierza intuicji artysty, mając pełną świadomość, że nie jest ona realistyczną
rejestracją obiektów przedstawianych, rodzajem fotografii, a uchwyceniem i arty-
stycznym ujawnieniem tego, co ukryte pod warstwą cech fizycznych i fizjonomicz-
nych. W taki sposób naturalistyczny wzorzec ukazuje nam swoją bezradność wo-
bec ducha przyoblekającego się w cielesne postacie, bo w istocie Rubens nie odkrył
lecz stworzył taki typ Flamanda, który mówi nam więcej o siedemnastowiecznych
Holendrach, ich duszy, pragnieniach, niepokojach niż wszystkie dokumenty pi-
sane tamtej epoki razem wzięte34. Metoda indukcyjna ma oczywiście swoje zalety
i odegrała znaczącą rolę w historii nauk szczegółowych, ale w dziedzinie badania
kultury ujawnia szczególnie dotkliwą niemoc.

Zakończenie

Cassirer w jednym z fragmentów dotyczących problemów estetycznych pisze,
że piękno nie wiąże się bezpośrednio z moralnością, niemniej może być uznane

33 Tamże, s. 101.
34 Cassirer przytacza następujący fragment Taine’a Philosophie de l’art.: „[...] artysta, zmie-
niając stosunki części, zmienia je w tym samym kierunku, aby oddać wyraźnie pewną cechę
istotną (caractère essentiel) przedmiotu, a w następstwie ideę zasadniczą (idée principale), jaką
sobie wytworzył. Zaznaczmy to słowo, panowie. Tą cechą jest to, co filozofowie nazywają istotą
rzeczy (l’essence des choses). [...] Zostawmy na boku wyraz i s t o t a, który jest techniczny
i powiedzmy po prostu, że celem sztuki jest ujawnianie jakiejś cechy głównej, jakiejś właściwo-
ści, wydatnej i znacznej, ważnego punktu widzenia, zasadniczej podstawy istnienia przedmiotu.
I z tego powodu mówią, że celem sztuki jest ujawnianie istoty rzeczy”; tamże, s. 103.



KULTURA JAKO EKWILIBIUM. KRYTYCZNA FILOZOFIA ERNSTA CASSIRERA 153

za symbol moralności, albowiem dzięki pięknu ujawnia się zdolność człowieka do
przekraczania empirycznej konkretności; choć sztuka i moralność są odmienne,
obie posiadają odniesienia do tego, co Kant w Krytyce władzy sądzenia nazywa
inteligibilnym (nadzmysłowym) substratem człowieczeństwa: jest to ideał określa-
jący rdzeń energii twórczej ludzkiego ducha35. Dlaczego ta energia się krystalizuje?
Ku czemu zmierza? Co chce wyartykułować? Zdaniem Cassirera tu należy szu-
kać integralnego związku kultury z wolnością. Podstawowym zagadnieniem kul-
tury, które można odkryć pod wielką ilością materiału empirycznego, jest problem
etyczny, ten zaś odsyła do kwestii wolności i konieczności36. Kant w swojej filozofii
historii utrzymywał, że śledząc dzieje można uchwycić w nich różne linie rozwo-
jowe, ale najpierw trzeba odkryć ogólne zasady moralności, bo to one wyznaczają
bieg dziejów, a zasadniczą manifestacją tej moralnej kwestii jest wolność, którą
Kant rozumie jako autonomię rozumu. Według Cassirera to jest właśnie pod-
stawowy cel filozofii kultury: w jaki sposób ta autonomia może być osiągnięta?
Wolność czyli autonomia rozumu i ducha jest motorem napędowym kultury, jest
jej początkiem i kresem, kultura jest po prostu aktualizacją pragnienia wolno-
ści37. I choć Cassirer wykracza poza Kantowskie ramy rozumienia wolności swoją
filozofią form symbolicznych, to jednak akceptuje podstawowe ustalenia Kanta.
A jednak Cassirer, ten admirator uniwersum kulturowego, wolnej przestrzeni

twórczego ducha, konstatuje, że za coraz subtelniejsze środki wyrazu postępu
kulturowego, za coraz doskonalsze narzędzia intelektualne, dzięki którym coraz
lepiej rozumiemy świat, musimy zapłacić pewną cenę, cenę w postaci utraty bez-
pośredniego doświadczenia świata: „to, co pozostaje, jest światem intelektual-
nych symboli, a nie światem bezpośredniego doświadczenia”38. Cała misterna sieć
symboliczna, religijne obrzędy, obrazy genialnych mistrzów, opowieści mityczne
i literackie, brzmienia i nastroje utworów muzycznych, a nawet schematy wy-
jaśniające nauki, stanęły przed człowiekiem, zakrywając rzeczywistość fizyczną:
nie potrafimy już spoglądać na krajobraz inaczej niż przez wizje Goethego, Szek-
spira, Hölderlina; ludzie rozmawiają ze sobą za pośrednictwem form kulturowych;
rzeczywista natura zdaje się zanikać w kokonie kultury39. Tylko filozofia ma od-
wagę pytać o cenę takiego postępu, bo ona aspiruje do roli „sumienia kultury”40.
I tylko ona jest w stanie zapytać, jaką wartość ma postęp techniczny, który jest

35 Zob. E. Cassirer, Critical Idealism as a Philosophy of Culture, wyd. cyt., s. 88. Zob. także
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 282.
36 Zob. E. Cassirer, Critical Idealism..., wyd. cyt., s. 82.
37 Zob. tamże, s. 85.
38 E. Cassirer, Language and Art I, w: Symbol, Myth and Culture, wyd. cyt., s. 154.
39 Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 69.
40 E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, wyd. cyt., s. 52.
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jednak składnikiem rozwoju kultury. A jej Cassirerowska odpowiedź brzmi mało
radośnie: „Dzięki użyciu narzędzi człowiek ogłosił się władcą nad rzeczami. Jed-
nak to panowanie nie stało się dla niego błogosławieństwem, lecz przekleństwem.
Technika, którą wynalazł, by podporządkować sobie świat fizyczny, zwróciła się
przeciw niemu samemu. Doprowadziła nie tylko do wzrastającego samowyobcowa-
nia, lecz ostatecznie do pewnego samozagubienia ludzkiego istnienia. Narzędzie,
które zdaje się być przeznaczone do zaspokajania ludzkich potrzeb, wytworzyło
miast tego niezliczone potrzeby sztuczne. Pod tym względem każde udoskonalenie
kultury technicznej jest i pozostaje prawdziwym darem Danaów”41.

Culture as Equilibrium.
Cassirer’s Critical Philosophy of Culture

Summary

Cassirer was nearly always concerned with technical epistemological pro-
blems and philosophy of science, but in the last decades of his life he turned
his attention to the history of ideas and culture. He was aware that culture
also involves other aspects, such as mythical thinking, social needs to build up
an effective and just society, as well as artistic views. At that time he began
to perceive culture as a symbolic equilibrium of many dimensions growing out
of man’s spiritual activity: myth, religion, language, art, science are conceived
of as specific functions of consciousness. Cassirer expressed such ideas earlier,
before he left Germany; for example in his work Freiheit und Form (1916) and
Philosophie der symbolischen Formen (the 1920s); but after 1933 his philoso-
phy of culture was becoming more conscious of the dangers against freedom
and democracy. Cassirer’s philosophy of culture can be seen as an attempt at
understanding what it means to be human, what freedom and true society are.

Key words: unity of culture, cultural dimension, spiritual activity, freedom,
society

Słowa kluczowe: jedność kultury, wymiar kulturowy, aktywność duchowa,
wolność, społeczeństwo
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

TOMASZ SIKORA
(Olsztyn)

KONCEPCJA MITÓW POLITYCZNYCH
W FILOZOFII ERNSTA CASSIRERA

I JEJ AKTUALNOŚĆ

Rekonstrukcję Cassirerowskiej koncepcji mitów politycznych można przepro-
wadzić na przynajmniej dwa sposoby. Pierwszy niejako „wycinałby” z całości
poglądów filozofia te szczególne obszary, które odnoszą się do interesującego nas
zagadnienia i poddawał je analizie, nierzadko w oderwaniu od obszarów z założe-
nia mniej istotnych. Łatwo byłoby wtedy uznać, że w związku z napiętą sytuacją
w świecie lat 30. i 40. XX w. i bezpośrednim wpływem wydarzeń tamtego czasu
na życie myśliciela żydowskiego pochodzenia, przesunął on punkt ciężkości swych
zainteresowań z zagadnień teoriopoznawczych na filozofię polityki1. Taki sposób
postępowania mógłby się właściwie ograniczyć do streszczenia ostatniego dzieła
Cassirera, ukończonego tuż przed jego śmiercią 13 kwietnia 1945 r.Mitu państwa2,
jedynej książce marburczyka w całości poświęconej problematyce mitów politycz-
nych. Podobna metoda mogłaby co prawda jawić się jako atrakcyjna, choćby ze
względu na swoją prostotę, lecz nie tylko nie oddałaby sprawiedliwości „duchowi”
myśli autora Eseju o człowieku3, lecz byłaby z nim po prostu sprzeczna. Trudno
dyskutować ze znaczeniem wpływu sytuacji politycznej na świecie, w którym przy-
szło żyć Cassirerowi na jego zainteresowanie przyczynami katastrof społecznych

1 Jak zauważa D. Ph. Verene, zagadnienia polityczne pojawiały się w pismach Cassirera jeszcze
przed 1933 r., choć prawdą jest, że centralne miejsce zajęły w nich dopiero pod koniec życia
filozofa (patrz: E. Cassirer, The Technique of Our Modern Political Myths, [w:] Symbol, Myth
and Culture. Essays and Lectures of Ernst Cassirer 1935–1945, ed. by D. Ph. Verene, New
Haven and London, 1979, przypis dolny, s. 242).
2 E. Cassirer, Mit państwa, przeł. A. Staniewska, Warszawa 2006 [dalej jako: Mit].
3 Tenże, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977
[dalej jako: Esej].
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i politycznych czy też problematyką ludzkiej racjonalności i irracjonalności. Jed-
nak wydaje się, że nie tyle mamy tu do czynienia z całkowitym porzuceniem
jednego obszaru zainteresowań na rzecz innego. Jest to raczej próba naświetlenia
pewnego, szczególnie istotnego z punktu widzenia bieżących wydarzeń, fragmentu
większej całości, obejmującej i zagadnienia teorii poznania, i filozofii polityki.
Metodyka wywodzącego się ze szkoły marburskiej Cassirera sprowadza się do

czterech podstawowych założeń: prymatu pojęcia systemu nad pojęciem agregatu,
prymatu pojęcia całości nad pojęciem części, prymatu pojęcia relacji nad poję-
ciem substancji i wreszcie prymatu pojęcia poznania (przedmiotu) nad pojęciem
bytu (substancji)4. W takim ujęciu nie może być mowy ani o „wycinaniu” pew-
nych obszarów rzeczywistości celem poddania ich szczegółowej analizie, ani o ich
prymacie wobec pozostałych, a zarówno epistemologia jak i filozofia polityki, po-
dobnie jak np. nauki ścisłe, stanowią „prowincje” „regionu” nauk o kulturze, które
rozumiane są jako teoretyczne zasady poznania wszelkich zobiektywizowanych
wytworów ducha ludzkiego. Według wywodzącego się z marburskiej szkoły neo-
kantyzmu Cassirera, matematyczno-przyrodniczy obszar obiektywizacji nie jest
ani jedyny, ani szczególnie uprzywilejowany i to przeświadczenie stanowiło punkt
wyjścia do budowy nowej teorii kultury5. Zgodnie z powyższym także koncepcję
mitów politycznych Ernsta Cassirera należałoby rozpatrywać jako element więk-
szej całości, której poszczególne składniki są wzajemnie skorelowane i wyróżnione
jako takie ze względu na swoją funkcję. Stanowiłoby to istotę drugiego sposobu
rekonstruowania tej właśnie dziedziny zainteresowań marburczyka.
Mit polityczny w tym ujęciu należałoby uznać za „prowincję” filozofii mitu,

stanowiącą z kolei „prowincję” filozofii kultury. Nie mówimy tu jednak o jakiejś
konkretnej formie mitu, ani nie uznajemy go za właściwy ludom pierwotnym,
naiwny sposób rozumowania. Dla Cassirera mit jest jedną z form świadomości,
jedną z metod apriorycznego syntetyzowania różnorodności wrażeń, posługującą
się właściwą sobie logiką6. Zadanie filozofii mitu polega właśnie na analizie owej

4 Przedstawienie problemu system-agregat z punktu widzenia myśli krytycznej znaleźć można
w: I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 2, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, s. 386; w sprawie
zagadnień całości i części oraz relacji i substancji patrz np.: E. Cassirer, Substancja i funkcja.
Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania, Kęty 2008, s. 297–298; na ten temat
także: P. Parszutowicz, The Idea of Transcendental Philosophy in Perspective of the Kantian
Opposition of Aggregate and System, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 58, 2013;
więcej na temat charakterystycznego dla neokantystów przyznawania pojęciu poznania pry-
matu nad pojęciem bytu np. w: W. Tatarkiewicz, Logika czystego poznania, [w:] tenże, Szkoła
marburska i jej idealizm (W setną rocznicę marburskiej dysertacji Profesora Władysława Ta-
tarkiewicza), red. P. Parszutowicz, Kęty 2010.
5 Szerzej na temat problemu możliwości innych obszarów obiektywizacji niż matematyczno-
-przyrodniczy w: E. Cassirer, Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty
2011.
6 Por. Esej, s. 166–167.
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logiki myślenia mitycznego. Bazą dla takiego ujęcia problemu są pewne założenia
epistemologiczne, zilustrowane w słowach Kanta: „Transcendentalnym nazywam
wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle nie tyle przedmiotami, ile naszym
sposobem poznania przedmiotów, o ile sposób ten ma być a priori możliwy”7.
Dla skupionych pod sztandarem filozofii transcendentalnej marburczyków naj-
istotniejsza była bowiem analiza samej struktury poznania, a nie badanie empi-
rycznych faktów poznania czy przebieg procesów poznawczych. Poznanie utoż-
samione tu z czystym myśleniem samo tworzy swój przedmiot i treść, ponieważ
odwołanie się do świata zewnętrznego czy doświadczenia, naruszałoby pewność te-
goż poznania. Jest ono w całości aprioryczne i oparte na funkcji syntezy, łączenia,
dokonywanej według określonych zasad, których badaniem zajmuje się logika na-
uki. Według marburczyków, to właśnie syntetyzująca funkcja rozumu czyni naukę
możliwą, będąc tym samym przedmiotem analizy poznania naukowego. Nie dyspo-
nując takimi syntezami mielibyśmy wyłącznie do czynienia ze zbiorem nieusyste-
matyzowanych faktów, a więc analiza syntez poznawczych rozumu jest też analizą
możliwości poznania teoretycznego w ogóle. W gruncie rzeczy zadawane przez
szkołę Cohena i Natorpa pytanie o strukturę logiczną nauk przyrodniczych było
kontynuacją Kantowskiego pytania o możliwość czystego przyrodoznawstwa8.
Cassirer przedefiniował problem aplikując transcendentalną metodę analizy

apriorycznych syntez poznawczych do warunków możliwości wszelkich wytworów
ducha ludzkiego. Skoro bowiem można pytać o możliwość czystego przyrodo-
znawstwa, można też zapytać o warunki możliwości nauk o kulturze9. Bez względu
na to, jakich form nie przyjęłyby wspomniane wytwory ducha – nauka, sztuka,
religia etc. – zawsze u ich podłoża leży jednocząca funkcja świadomości, która po-
zwala połączyć różnorodne wrażenia w uporządkowaną całość. Każda z tych form
porządkowana jest według własnej „wewnętrznej logiki”, ze względu na określoną
funkcję, lecz ich punktem zbieżnym jest właśnie sam fakt syntezy. Akt porządko-
wania poprzedza (w sensie logicznym) wszelkie doświadczenie, a każde postrzeże-
nie jest już niejako „brzemienne” formą. Taka forma organizacji doświadczenia,
określona strukturalna całość, nosi w systemie Cassirera nazwę form symbolicz-
nych, z których każda we właściwy sobie sposób syntetyzuje dane empiryczne.
„Brzemienność” lub też pregnancja, to z kolei nakierowanie funkcji symbolicznej

7 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, wyd. cyt., s. 86.
8 Przedstawiona powyżej charakterystyka szkoły marburskiej jest siłą rzeczy nie tylko znacz-
nie uproszczona, ale pomija także różnice dzielące jej poszczególnych przedstawicieli. Bardziej
szczegółowe informacje w języku polskim znaleźć można np. w: A. Lisak, Filozofia transcenden-
talna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii, Gdańsk 2012; A. Noras,
Kant a neokantyzm marburski i badeński, Katowice 2000; tenże, Historia neokantyzmu, Kato-
wice 2012 oraz: W. Hanuszkiewicz, Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność
metody transcendentalnej, Warszawa 2011.
9 Zob. np.: E. Cassirer, Przedmiot nauki o kulturze, [w:] Logika.
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– podstawowej funkcji świadomości – na konkretny obszar sensu symbolicznego.
To „prawdziwe ‘a priori’ (echtes ‘Apriori’) i to, co istotnie pierwsze (wesenmäßig
Erstes). Właśnie na tym fenomenalnym poziomie biorą swój początek wszystkie
formy symboliczne, zarówno modalne jak i jakościowe”10.
Mit jest w interesującej nas koncepcji potraktowany właśnie jako jedna z form

symbolicznych, czyli jedna z form syntetyzowania danych doświadczenia i jako
taka pełni funkcję analogiczną do innych wyróżnionych przez Cassirera form –
nauki, sztuki, religii oraz języka. Żadna z nich nie może być uprzywilejowana,
bo też żadna nie wyczerpuje tej specyficznej aktywności umysłu, która daje nam
obraz świata jako całości zamiast chaosu wrażeń. Naturalnie rzecz biorąc jedność
funkcji nie oznacza równej wartości poznawczej, bo na tym polu mit w oczywisty
sposób ustępuje nauce.
Każda z form symbolicznych połączona jest więzią, którą Cassirer określa jako

vinculum functionale, w opozycji do silnie akcentowanej w tradycji scholastycz-
nej vinculum substantiale. Zadanie postulowanej przez niego „filozofii człowieka”
ma przy tym polegać na odkrywaniu owej więzi funkcjonalnej łączącej mit, re-
ligię, naukę, sztukę i język, by ostatecznie dotrzeć do jej – wspólnych dla wyżej
wymienionych – źródeł11.
Tak w wielkim skrócie przedstawiają się ogólne założenia teorii Cassirera,

stanowiącej, jak to określiliśmy „region”, którego „prowincją” jest interesująca
nas koncepcja mitów politycznych. Spróbujmy teraz wskazać najbardziej charak-
terystyczne cechy mitu czy też myślenia mitycznego, wychodząc od porównania
tegoż z pozostałymi formami symbolicznymi. W opinii urodzonego we Wrocławiu
filozofa na szczególną uwagę zasługuje związek mitu z językiem i sztuką. Jak pisze:

[...] sztuka, podobnie jak język, jest źródłowo całkowicie związana z mitem. Mit,
język i sztuka początkowo stanowią określoną, niepodzielną całość, która stopniowo
przemieniona zostaje w triadę niezależnych form twórczości duchowej. [...] ta sama
mityczna właściwość ożywiania i hipostazowania, którymi obdarzone jest ludzkie
słowo, pierwotnie przysługuje przedstawieniom, każdemu rodzajowi artystycznego
wyrazu12.

Mit i język jako funkcje duchowe nie mogą być wywiedzione ze świata goto-
wych przedmiotów, ani uporządkowane wedle przysługujących im atrybutów, jako
że one same czynią – każda na swój sposób – takie porządkowanie możliwym.

10 Więcej na temat pojęcia „symbolicznej pregnancji” i jego związków z psychologią postaci
(Gestalt) w: P. Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i in-
spiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013, rozdz.: „Cassirerowskie pojęcie
symbolicznej pregnancji i jego inspiracje”.
11 Zob. Esej, s. 153.
12 Tenże, Language and Myth, trans. by S. Langer, New York 1953, s. 98.
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Logika typowa dla wiedzy teoretycznej opiera się bowiem na niższej (w ujęciu
porządkowym) warstwie logiki języka. Wystarczy zauważyć, że każda próba zro-
zumienia jakichkolwiek zjawisk, tworzenia pojęć, musi być poprzedzona wysiłkiem
ich nazwania. Z kolei mit ma charakter totalny, nie rozróżnia się tu przedmiotu
i podmiotu, a brak odseparowania myśli od bytu skutkuje jednowymiarowym ob-
razem rzeczywistości. Logika właściwa językowi i myśleniu mitycznemu – w prze-
ciwieństwie do logiki właściwej nauce – stosuje prawo ujednolicania, sprowadzania
tego, co różnorodne, do jednej klasy, niwelując przy okazji wszelkie różnice i nie-
rzadko zatracając wyjątkowy charakter przedmiotu (taka funkcja języka pozwala
np. Indianom Cora zaliczać motyle do ptaków, jako że elementem wyróżniającym
te ostatnie jest „latanie”13). Tutaj każda część całości sama jest całością, a każdy
okaz jest odpowiednikiem całego gatunku. „Część nie tylko reprezentuje całość,
a egzemplarz swą klasę: one są tożsame z całością, do której należą”14. Tym sa-
mym docieramy do jednej z najbardziej typowych cech mitu – zasady pars pro
toto (część zamiast całości), której bodaj najjaskrawsze przejawy odnajdziemy
w magii. Chcąc przejąć władzę nad całością wystarczy uzyskać władzę nad jej
dowolną częścią – np. włosem czy elementem ubioru danej osoby.
Tak jak w logice obowiązującej w nauce mamy do czynienia z rozszerzaniem

obszarów percepcji i tworzenia pojęć, tak w przypadku mitu dochodzi do zgoła
odmiennego procesu. Tutaj dochodzi do kompresji, „destylacji” danych do jednego
określonego punktu. Właśnie poprzez taką „destylację” uzyskuje się istotę rzeczy,
to, co ma „znaczenie”. Przy czym:

Całe światło skoncentrowane jest na jednym punkcie skupienia, którym jest ‘zna-
czenie’, podczas gdy wszystko, co znajduje się poza tymi punktami skupienia po-
jęć języka i mitu pozostaje praktycznie niewidoczne. Pozostaje ‘nie-oznaczone’
(un-remarked), ponieważ, i na tyle, o ile, nie jest wyposażone w żaden językowy
czy mityczny ‘znacznik’ (marker)15.

W świecie, w którym nie ma podziału na myśl i byt i w którym każda część
jest identyczna z całością nie ma też mowy o abstrakcji. Mit to wyłącznie teraź-
niejszość i konkret, to, co bezpośrednio, zmysłowo dane. Ponadto każda właści-
wość, która w języku legła u podstaw takiego czy innego zakwalifikowania danego
zjawiska lub przedmiotu (tak jak to było w przypadku motyla i ptaków), w rze-
czywistości mitycznej służyć może tworzeniu i rozpoznawaniu kolejnych obiektów
wyróżnionych przez nadane im nazwy. Jeśli np. widok błyskawicy język charak-
teryzuje poprzez jej „wężowatość”, to automatycznie błyskawica staje się wężem.

13 Zob. tamże, s. 96.
14 Tamże, s. 92.
15 Tamże, s. 90–91.
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W ten sposób egipski bóg słońca przedstawiony jest z głową ptaka (sokoła), po-
nieważ w języku słońce funkcjonuje jako „latające po niebie”16. Nie znajdziemy
w micie podziału na słowo i rzecz, znak i znaczenie – słowo tożsame jest z rzeczą,
tak jak imię boga z nim samym.
Relacja tożsamości obejmuje cały dostępny człowiekowi świat, łącznie z przy-

rodą i życiem. Tu nie patrzy się na przyrodę ani pod kątem praktycznym, ani
wyłącznie teoretycznym, dla człowieka pierwotnego jest ona sympatyczna.

Szczególny kierunek myśli lub szczególne ukierunkowanie wyobraźni ludzkiej nie jest
najbardziej zasadniczą cechą mitu. Mit wyrasta z podłoża emocjonalnego i to pod-
łoże nadaje wszystkim jego tworom swoje własne, specyficzne zabarwienie. Czło-
wiekowi pierwotnemu bynajmniej nie brakuje umiejętności uchwycenia empirycz-
nych różnic między rzeczami. Ale w jego koncepcji życia wszystkie te różnice zaciera
uczucie silniejsze – głębokie przeświadczenie o zasadniczej i nie dającej się wymazać
s o l i d a r n o ś c i ż y c i a, która przerzuca pomost nad bogactwem i różnorodnością
jego poszczególnych form17.

Przyroda jest „społecznością życia”, w której ludzie, rośliny i zwierzęta są na
tym samym poziomie. Ta sama jedność dotyczy też życia pokoleń, tworzących nie-
rozerwalny łańcuch, gdzie dusza dziadka odradza się w nowo narodzonym dziecku.
Podział na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość zostaje zatarty do tego stopnia,
że mit rzuca nawet wyzwanie śmierci. Nie jest ona niczym naturalnym, odpowie-
dzialność za nią spada na zjawiska zewnętrzne, np. działanie magii. Dotykamy tu
problemu kategorii, jakimi posługuje się logika mitu. Po raz kolejny okazuje się, że
mit to nie przypadkowe i dowolne nagromadzenie danych doświadczenia, bowiem
posługuje się takimi samymi apriorycznymi zasadami syntezy jak nauka. Także
tu odnajdziemy kategorie przestrzeni, czasu, przyczynowości i ilości. „Mit i nauka
– pisze Cassirer – różnią się nie jakością występujących kategorii, lecz ich modal-
nością. Rodzaje syntezy, jakie stosują w kształtowaniu jedności świata wrażeń, są
analogiczne”18. Przeczy to także tezie o z gruntu irracjonalnym charakterze mitu.
Człowiek pierwotny ucieka się do pomocy magii dopiero wtedy, gdy zawodzą go
wszelkie inne znane i dostępne mu środki. To nie dokonywany w micie sposób in-
terpretacji jest irracjonalny, ale przesłanki, z których wychodzi. Gdy właściwie je
zrozumiemy i spojrzymy na nie oczami człowieka pierwotnego, mit przestanie się
jawić jako nielogiczny. Ważnym jest także porzucenie prób czysto intelektualnej
interpretacji mitu, ponieważ to nie myśl stanowi jego główną zasadę, ale uczucie.

16 Zob. tamże, s. 96–97.
17 Esej, s. 176.
18 E. Cassirer, Die Philosophie der symbolischen Formen, t. II, cyt. za: H. Buczyńska, Cassirer,
Warszawa 1963, s. 94.
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Mit i religia pierwotna bynajmniej nie są całkowicie niezborne ani pozbawione sensu
czy rozsądku. Ale ich wewnętrzna zgodność w znacznie większym stopniu zależy od
jedności uczucia niż od reguł logicznych. [...] Jeśli nauka pragnie opisać i wyjaśnić
rzeczywistość, musi uciec się do powszechnie stosowanej metody, jaką jest klasyfi-
kacja i systematyzacja. [...] Ale umysł pierwotny ignoruje i odrzuca je wszystkie.
Jego pogląd na życie jest syntetyczny, a nie analityczny19.

Życie niepodzielone na klasy i rodzaje stanowi ciągłość niepodlegającą żad-
nym rozróżnieniom, jednakże brak wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami życia oznacza także, że wszystko podlega prawu metamorfozy –
wszystko może zmienić się we wszystko. Nie istnieją także rzeczy obojętne, w świe-
cie mitu nieustannie ścierają się ze sobą przeciwstawne siły nadając temu światu
swoiście dramatyczny charakter. Każdy przedmiot jest dobry, albo zły, przychylny
bądź nieprzychylny, pomocny lub złośliwy itd. Dotyczy to także czasu, przestrzeni
czy liczby. Nie istnieje „czas w ogóle”, jest on ściśle związany z pewnymi wyda-
rzeniami. W zależności od tego, jakie wiążą się z nim doświadczenia, uznaje się go
bądź za czas „raju”, bądź „piekła”. Podobnie jest z przestrzenią: dla mitu nie ma
miejsc obojętnych, każde jest mroczne i groźne, lub przyjazne i dobre, co ozna-
cza, że zmiana miejsca jest zmianą jakościową. Jeśli natomiast wszystko podlega
prawu metamorfozy, wszystko może też być przyczyną wszystkiego. Mityczne ro-
zumienie przyczynowości oparte jest na zasadzie post hoc, ergo propter hoc (łac.
po tym, więc wskutek tego). „Zwierzęta, które pojawiają się w pewnych porach, są
powszechnie uważane za przynoszące dany sezon, za jego przyczynę; w myśleniu
mitycznym jaskółka czyni wiosnę”20.
Powołując się na prace współczesnych mu lingwistów, np. Antoine Meilleta,

Cassirer dowodzi, że nie istnieje żaden „prelogiczny” język, który miałby być
odpowiednikiem „prelogicznego” stanu umysłu21. Każdy, nawet najbardziej pry-
mitywny język, posiada określoną strukturę logiczną. Podobnie jest z myśleniem.
Jeśli mityczny sposób ujmowania rzeczywistości wydaje się nam paradoksalny czy
po prostu irracjonalny, to nie zmienia to faktu, że i w jego obrębie odnajdziemy
właściwą mu strukturę logiczną. Członkowie najmniej ucywilizowanych społeczno-
ści, podobnie jak my, nie mogą żyć w świecie bez podjęcia próby jego zrozumienia,
ujęcia w określone formy. Oczywiście nie stosują w tym celu praw dialektyki, ale
nie można im odmówić zdolności korzystania z charakteryzujących dialektykę za-
sad syntezy czy analizy. Reasumując: „To nie treść jest tym, o co chodzi, lecz
sposób klasyfikacji; ta zaś forma jest całkowicie logiczna. Tym, co tu odkrywamy,

19 Esej, s. 174.
20 E. Cassirer, Die Philosophie..., cyt. za H. Buczyńska, Cassirer, wyd. cyt., s. 90–91.
21 Zob. Mit, s. 24–25.
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nie jest bynajmniej brak jakiegokolwiek porządku; jest to raczej pewna hipertrofia,
nadmiar i bujny rozkwit ‘instynktu klasyfikowania’”22.
Jak już wspomnieliśmy, próba podjęcia analizy mitu wyłącznie od strony

intelektualnej musi zakończyć się niepowodzeniem, bo co prawda mówimy tu
o formie myślenia, jednakże jest to forma, w którą immanentnie wpisany jest
czynnik emocjonalny. Jednocześnie mit nie jest samą emocją, lecz emocją prze-
tworzoną. Człowiek w ujęciu Cassirera tym bowiem różni się od zwierzęcia, że
pomiędzy nim a światem, pomiędzy „systemem receptorów a systemem efekto-
rów”23 odnaleźć można trzecie ogniwo – system symboliczny. Stąd człowiek, bę-
dący animal symbolicum żyje niejako w nowym wymiarze rzeczywistości, w któ-
rym bodziec zewnętrzny nie spotyka się z natychmiastową i bezpośrednią reak-
cją (tak, jak ma to miejsce w świecie organicznym), lecz z reakcją opóźnioną
o skomplikowany proces myślowy. „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fi-
zycznym, żyje także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata
są: język, mit, sztuka i religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa
symboliczna sieć, splątana sieć ludzkiego doświadczenia”24. Tyle że w przypadku
mitu symbol i to, co on symbolizuje, emocja i myśl, są ze sobą tożsame, czło-
wiek pierwotny wyraża swe emocje i uczucia w formie bezpośredniej i konkret-
nej, a nie w sposób abstrakcyjny. Mit nie jest zatem czystą emocją, lecz „emo-
cją obróconą w obraz”25, tak samo jak wyrażenie uczucia jest czymś innym niż
samo uczucie. Służy to temu, by to, co niejasne, nieokreślone, niewyraźne, na-
brało konkretnego, określonego kształtu. Ekspresja symboliczna spełnia w ten
sposób zadanie obiektywizacji. To znów zbliża mit do języka, który odpowiada
za obiektywizację postrzeżeń zmysłowych, podczas gdy pierwszy obiektywizuje
uczucia. Charakterystyczną właściwością odróżniającą ekspresję symboliczną od
fizjologicznej jest również intensyfikacja wyrażanych emocji. Te skierowane są
na zewnątrz – tak jak w przypadku reakcji fizycznych – ale miast się rozpra-
szać, ulegają skoncentrowaniu. „W języku, w micie, w sztuce, w religii nasze
uczucia nie przemieniają się po prostu w zwykłe działania, czyny, zmieniają się
w ‘dzieła’. Te dzieła nie marnieją. Są trwałe i nieprzemijające. Reakcja fizyczna
może jedynie przynieść nam krótką i chwilową ulgę [...]”26. Mit jako pierwszy
uczy człowieka pierwotnego sztuki wyrazu, co wiąże się z umiejętnością organi-
zowania swych nadziei, pragnień i lęków. Formy, jakie przybierał, mogą człowie-
kowi cywilizowanemu wydać się dziwaczne czy nierzadko śmieszne, ale to mit na

22 Tamże, s. 26.
23 To rozróżnienie Cassirer czerpie z prac J. v. Uexkülla, zob. np. Esej, s. 79.
24 Tamże, s. 80.
25 Mit, s. 57.
26 Tamże, s. 61.
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długo przed filozofią dawał rozwiązanie problemu śmierci, czyniąc go zrozumia-
łym i znośnym.
Mircea Eliade twierdził, że zasadnicza funkcja mitu polega na „ustalaniu

wzorców wszelkich obrzędów i wszelkich znaczących czynności ludzkich”27. Cas-
sirer zauważył tymczasem, że istnieją plemiona pierwotne, które nie posiadając
żadnej rozwiniętej mitologii nadal zdradzają wszelkie cechy życia przenikniętego
przez mit. Cechy te przejawiają się nie w konkretnych ideach, ale w działaniu.
Płynie stąd wniosek, że dla zrozumienia mitu, musimy najpierw poznać obrzęd.
Rytuały są manifestacjami życia psychicznego człowieka, jego lęków, radości, naj-
głębszych pragnień. Obrzęd, będąc wyrazem emocji, nie pyta o przyczynę zjawisk
i niczego nie wyjaśnia – taką rolę spełnia właśnie mit.

Rytuały są w istocie motorycznymi manifestacjami życia psychicznego. Odkry-
wają one pewne zasadnicze tendencje, pożądania, potrzeby, pragnienia, a nie tylko
„przedstawienia” lub „pojęcia”. I te tendencje dają się przełożyć na [...] rytmiczne
i uroczyste ruchy lub dzikie tańce. [...] Mit jest w pierwotnym życiu religijnym ele-
mentem e p i c z n ym, rytuał stanowi element d r ama t y c z n y. Musimy zacząć od
studiowania rytuału, aby zrozumieć mit. Same w sobie mityczne opowieści o bogach
czy herosach nie są w stanie odsłonić nam tajemnicy religii, ponieważ są jedynie
i n t e r p r e t a c j am i rytuałów28.

Trudno wskazać pierwszeństwo mitu bądź obrzędu, ponieważ oba są ze sobą
ściśle związane, wpływając i podtrzymując się wzajemnie. Możemy za to wska-
zać, czemu służą rytuały. Czynią one zadość pragnieniu jednostek stopienia się
z życiem przyrody i wspólnoty. Jest to zatem więź uczuciowa, a nie przyczynowa.
Nie są ważne „[...] empiryczne związki pomiędzy przyczynami a skutkami, ale in-
tensywność i głębia odczuwania związków między ludźmi”29. Dotyczy to także
interpretacji pokrewieństwa. Związek krwi nie uzyskuje wyjaśnienia fizjologicz-
nego, lecz mityczne. Gdy nie zna się zasad prokreacji, można ją uznać za formę
wędrówki dusz.
Cassirer niejednokrotnie podkreśla, że nie można traktować mitu jako pew-

nego rodzaju irracjonalnego czy też „prelogicznego” sposobu myślenia, właściwego
ludziom pierwotnym, który w zasadzie należy już do przeszłości. Sedno sprawy
polega na zrozumieniu, że nie mamy tu do czynienia z, jak to ujął jeden z ba-
daczy Cassirerowskiej koncepcji mitu – Ashley Montagu, ze zwykłym odzwier-
ciedleniem czy mirażem rzeczywistości, lecz z pewnym charakterystycznym do

27 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 109.
28 Mit, s. 40.
29 Tamże, s. 52.
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niej podejściem30. Typowa dla mitu struktura syntetyzowania wrażeń i pewnego
rodzaju organizowania świata naszych doświadczeń jest wciąż obecna i zajmuje
miejsce u boku struktur właściwych nauce, sztuce czy religii31. Jako taka nigdy
nie przeminęła i pewnie nigdy nie przeminie. Co gorsza, zawsze służy „pomocą”
w chwilach kryzysu, w chwilach, gdy zawodzą racjonalne metody interpretowa-
nia rzeczywistości. Wówczas nawet człowiek XX i XXI wieku staje na tej samej
pozycji, co człowiek pierwotny, który dla opanowania niezrozumiałych dla siebie
zjawisk ucieka się do pomocy magii. Ubiegłe stulecie w tragiczny sposób dowiodło,
że szczególnie podatną na tego rodzaju praktyki jest sfera polityki. Nie ma oczy-
wiście gwarancji, że poznanie mechanizmów działania mitów politycznych może
zapobiec powtórce z historii, ale z pewnością pomoże w zrozumieniu przeciwnika,
jak to ujął Cassirer w jednym z najczęściej cytowanych fragmentów Mitu pań-
stwa32. Stąd należy mieć na uwadze, że w sytuacjach krytycznych człowiek każdej
epoki ucieka się do pomocy desperackich środków, o czym doskonale wiedzą także
współcześni „magowie” polityki próbujący uwieść lud wizją cudownych rozwiązań.
Dojście do władzy narodowych socjalistów w Niemczech zakończyło okres

wiary w pełni racjonalny charakter cywilizowanego społeczeństwa. Wiara ta pod-
parta była także wysiłkiem filozofów wielu epok, którzy usilnie starali się wyrugo-
wać myśl mityczną z życia społecznego i politycznego. Począwszy od Platona usu-
wającego poetów jako piewców mitu ze swego idealnego państwa, a skończywszy
na Comtcie wieszczącym osiągnięcie przez rozum stadium „pozytywnego”, czy też
naukowego, po wcześniejszym przezwyciężeniu stadium mitycznego i metafizycz-
nego, najtęższe umysły starego kontynentu torowały drogę tryumfowi rozumu nad
mrokami mitu33. Tymczasem okazało się, że:

30 Por.: M. F. A. Montagu, Cassirer on Mythological Thinking, [w:] The Philosophy of Ernst
Cassirer, ed. by P.A. Schilpp, La Salle 1973, s. 373.
31 Język jest do tego stopnia przeniknięty przez mit, że, jak przekonuje Cassirer, „mówimy”
mitem, nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy. Ludzka mowa jest pełna metafor, których źródeł
szukać należy w tej samej skłonności do personifikowania zdarzeń i rzeczy, która leży u podstaw
myślenia mitycznego. Usunięcie pierwiastka mitycznego z języka, czy z kultury w ogóle, byłoby
równoznaczne z ich zubożeniem (zob. E. Cassirer, The Technique..., [w:] Symbol..., wyd. cyt.,
s. 245).
32 Zob. Mit, s. 328.
33 Istotnym wyłomem w filozoficznym dziele usuwania myślenia mitycznego z życia społecznego
i politycznego był niemiecki romantyzm, który według Cassirera utorował drogę dla późniejszego
rozwoju nacjonalistycznego i faszystowskiego mitu państwa. Wówczas to poeci i filozofowie za-
toczyli niejako krąg od Platona, wykluczając ze swego „państwa” polityków”. Zob. E. Cassirer,
The Myth of the State, [w:] tenże, Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, t. 24 – Aufsätze
und kleine Schriften 1941–1946, s. 262. Jednocześnie, zaznacza Cassirer, romantyczne rozu-
mienie mitu znacząco różni się od współczesnego. Dla romantyków była to „spontaniczna gra
wyobraźni”, gdy tymczasem w XX w. tworzy się mity według uznania oraz dla politycznych
celów (zob. E. Cassirer, Judaism and the Modern Political Myths, [w:] Symbol..., wyd. cyt.,
s. 235. W niniejszej pracy odwołujemy się do dwóch tekstów noszących ten sam tytuł: Judaism
and the Modern Political Myths. Cytowany powyżej, pochodzi z opracowanego przez Verene’a
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Mit [...] nie został naprawdę pokonany i opanowany. Trwa, stale obecny, kryjąc się
w mrokach, czekając swojej godziny i odpowiedniej okazji, przyczajony w cieniu.
Ta godzina nadchodzi, gdy tylko inne siły, krępujące życie człowieka w społeczeń-
stwie, tracą z tej czy innej przyczyny swą siłę i nie potrafią już dłużej walczyć
z demonicznymi siłami mitycznymi34.

To, co miało być trwałe i przewidywalne, okazało się być niestabilne i kruche.
Stało się tak, ponieważ cywilizacja współczesna:

[...] nie jest zbudowana na piasku; jest zbudowana na glebie wulkanicznej. Jej po-
chodzenie i podstawy nie są racjonalne, lecz mityczne. Myśl racjonalna jest tylko
górnym pokładem dużo starszej warstwy geologicznej sięgającej odległych głębin.
Musimy być zawsze przygotowani na poważne wstrząsy, które mogą naruszyć pod-
stawy naszej kultury i porządku społecznego35.

Oczywiście człowiek współczesny nie zadowoli się już rozwiązaniami wyraźnie
nierozumnymi. Pragnie on jakiejś „racji” dla swojej wiary, teoria usprawiedliwia-
jąca jego przekonania nie może być prymitywna. Przed współczesnymi magami
stoi więc zadanie tworzenia mitu na miarę czasów. Składanie obietnic, wskazywa-
nie winnych i przekonywanie, że zna się lekarstwo na najdokuczliwsze bolączki to
jedno, ale trzeba też ubrać to w przekonującą formę, która będzie wabiła swoją
„racjonalnością”36. Wszak nagonka na Żydów nie była motywowana wprost, czy-
stą nienawiścią, trzeba jeszcze było tę nienawiść ukryć pod płaszczem „racjonal-
nych” i „szlachetnych” motywacji. Wiek XX, nazywany dumnie „wiekiem tech-
niki”, stworzył też technikę mitu politycznego, która okazała się być przełomowa
dla zwycięstwa nazistów.

Mit przestał być wolną i spontaniczną grą wyobraźni. Ujęto go w zasady i zorgani-
zowano, przystosowano do potrzeb polityków i użyto do konkretnych politycznych
celów. To, co wcześniej jawiło się jako nieposkromiony, nieświadomy proces, pod-
dano surowej dyscyplinie, skontrolowano i przysposobiono do posłuszeństwa i po-
rządku. Mity zostały powołane do życia na rozkaz przywódców politycznych. Stały
się sztuczną miksturą wyrabianą w wielkim laboratorium polityki, tworzoną we-
dle uznania37.

zbioru rękopiśmienniczej spuścizny Cassirera i stanowił najprawdopodobniej wstępny szkic do
artykułu, który ukazał się później w czasopiśmie „Contemporary Jewish Record” 7 [1944]. Ce-
lem uniknięcia konfuzji, w przypadku odwoływania się do tekstu zawartego w zbiorze Verene’a,
używać będziemy zwrotu: Judaism [Ver]).
34 Tamże, s. 310
35 E. Cassirer, The Myth of the State, wyd. cyt., s. 264.
36 Fakt, że mit jest w pewnym sensie całkowicie „zracjonalizowany” stanowi dla Cassirera jeden
z największych paradoksów w historii. Jak pisze: „Mit pozostaje irracjonalny co do treści, ale
jego cele są jasne i świadome”. (patrz: Judaism [Ver], s. 236).
37 Idem, Judaism and the Modern Political Myths, [w:] idem, Gesammelte Werke. Hamburger
Ausgabe, t. 24 – Aufsätze und kleine Schriften 1941–1946, s. 198.
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„Technika” mitu wychodzi od jego, nazwijmy to, społecznego charakteru.
Cassirer powołując się na badania Edmonda Doutté stwierdza, że mit jest „uoso-
bionym pragnieniem zbiorowym”38, a bogowie i demony to nic innego jak perso-
nifikacje takich pragnień. Przy okazji uzyskujemy wgląd w przyczyny narodzin
nowoczesnej dyktatury czy idei wodzostwa. „Potrzeba wodzostwa pojawia się
dopiero wtedy, kiedy zbiorowe pragnienie osiągnęło przytłaczającą siłę i kiedy,
z kolei, zawiodły wszystkie nadzieje na spełnienie tego pragnienia w zwykły i nor-
malny sposób”39. W czasach kryzysu takie pragnienie przybiera oczywiście na
sile, by wreszcie znaleźć ucieleśnienie w konkretnym przywódcy. Ten dysponuje
autorytetem i niemal mistyczną mocą, która unieważnia dotychczasowe więzi spo-
łeczne, stając ponad prawem i konstytucją. W społecznościach pierwotnych spo-
tykamy czarownika, który mocą zaklęć potrafi pokonać wszelkie zło i każdego
wroga. Współczesny człowiek raczej nie podziela wiary w moc czarownika, za to,
jak przekonuje Cassirer, „[...] nie zarzucił bynajmniej wiary w ‘magię społeczną’.
Jeśli zbiorowe życzenie daje się odczuć z całą swoją siłą i z całą intensywnością,
to łatwo przekonać ludzi, że potrzebny jest tylko właściwy człowiek, aby to ży-
czenie spełnić”40. To zadanie wypełniają specjaliści od mitu kreujący przywódcę
łączącego w sobie cechy homo magus i homo faber. Taki przywódca jest:

[...] kapłanem nowej, całkowicie irracjonalnej i tajemniczej religii. Kiedy jednak musi
bronić tej religii i propagować ją, postępuje bardzo metodycznie. Nic nie zostaje
pozostawione przypadkowi; każdy krok jest starannie przygotowany i z góry prze-
myślany. I to dziwne połączenie jest jedną z najbardziej uderzających cech naszych
politycznych mitów41.

Co więcej, nowy lider ma także dar przepowiadania przyszłości i objawiania woli
bogów, zyskując dodatkowo miano homo divinans42. Również w tym przypadku
mamy do czynienia z powrotem człowieka cywilizowanego do, wydawałoby się,
archaicznych zwyczajów. Jedyna różnica polega na tym, że współczesne proroc-
twa ubrane są w szatę metod naukowych czy filozoficznych43. W ten oto sposób,
raczej siłą wyobraźni niż siłą fizyczną, mit polityczny zdobywa moc poruszenia

38 Zob. Mit, s. 311.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 312.
41 Tamże, s. 313.
42 Zob. tamże, s. 320
43 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na nowe rozumienie pojęcia prawdy. Pytanie o praw-
dziwość nowego mitu politycznego jest równie bezzasadne jak pytanie o prawdziwość karabinu
maszynowego czy samolotu. I tu, i tu mamy do czynienia z bronią, a jedynym wyznacznikiem
jej wartości jest skuteczność. Jeśli więc mit dowiedzie swojej skuteczności, nie musi się troszczyć
o żadną inną formę legitymizacji (Judaism [Ver], s. 237).
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mas ludzkich. „Istotnym elementem w nowej sztuce rządzenia – pisze Cassirer –
stało się prorokowanie. Składane są najbardziej nieprawdopodobne lub całkiem
niemożliwe do spełnienia obietnice i wciąż od nowa przepowiadane jest nadejście
millenium”44.
Nowoczesne mity polityczne cechuje też charakterystyczne podejście do ję-

zyka. W historii cywilizacji słowo pełniło najczęściej dwie funkcje – semantyczną
i magiczną. Ta pierwsza obecna jest zawsze, występuje nawet w najmniej rozwinię-
tych językach. Druga z kolei dominuje w społecznościach pierwotnych. Słowo ma-
giczne służy przede wszystkim osiągnięciu pożądanych celów i wywarciu wpływu
na bieg przyrody. Tylko wybrane jednostki, magicy lub czarownicy, mogą posiąść
władzę nad słowem magicznym, którego sile nic nie jest w stanie się przeciwstawić.
Cassirer zauważa, że obecnie mamy do czynienia z powrotem do tego rodzaju
praktyk, a słowo semantyczne stopniowo ustępuje pola magicznemu. Przyznaje
nawet, że nie rozumie już języka niemieckiego po tym, jak nowy mit zmienił zna-
czenie znanych mu słów lub wprowadził na ich miejsce nowe. Kiedyś używano
słów w znaczeniu semantycznym, logicznym, opisowym, teraz używa się ich jako
słów magicznych, które mają wywołać odpowiednie emocje. „Nasze zwykłe słowa
– pisze – są naładowane znaczeniami, lecz owe na nowo użyte słowa są już nasy-
cone uczuciami i gwałtownymi namiętnościami”45. Nie liczy się treść tych słów,
ani ich obiektywne znaczenie, ale aura emocjonalna, która im towarzyszy46. Je-
śli mielibyśmy się pokusić o jakąś współczesną ilustrację, można by wspomnieć
o użyciu słowa „Żyd” jako popularnej wśród kibiców piłkarskich obelgi skierowa-
nej w stronę fanów i graczy rywali. Jego znaczenie semantyczne jest oczywiste,
podczas gdy w tym specyficznym, magicznym znaczeniu, słowo to nasycone jest
całą gamą negatywnych emocji – pogardą, nienawiścią, gniewem, lekceważeniem,
wściekłością. Naturalnie rzecz biorąc, wykrzyczenie tego „zaklęcia” spotyka się
zazwyczaj z równie agresywną reakcją drugiej strony, czyniąc zadość twierdzeniu
Cassirera, że symboliczne wyrażenie emocji doprowadza do ich intensyfikacji.
Magicznym słowom do osiągnięcia pełni mocy potrzebny jest jeszcze odpo-

wiedni rytuał. Ciągłe powtarzanie tych samych słów, gestów czy znaków prowadzi

44 Tamże.
45 Tamże, s. 314.
46 Powołując się na Heinza Paechtera i jego Nazi-Deutsch. A Glossary of Contemporary Ger-
man Usage, Cassirer porównuje dwa terminy: Siegfriede i Siegerfriede. Pierwszy miałby oznaczać
pokój będący następstwem zwycięstwa Niemiec, podczas gdy drugi pokój w następstwie zwy-
cięstwa ich wrogów. Różnica uwidacznia się w użyciu liczby mnogiej w przypadku Siegerfriede.
Liczba pojedyncza może bowiem odnosić się wyłącznie do Niemców, którzy w myśl nazistowskiej
propagandy stanowią prawdziwy corpus mysticum, homogeniczną całość, złączoną mistycznymi
więzami. Alianci dla odmiany są przypadkową mieszaniną ras, kultur i idei. W ten oto sposób,
za pośrednictwem jednej sylaby, przemyca się całą gamę emocji: nienawiści, gniewu, pychy czy
pogardy (patrz: E. Cassirer, The Technique..., [w:] Symbol..., wyd. cyt., s. 255).
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w ostateczności do uśpienia naszej zdolności do krytycznego zdystansowania się
i utraty poczucia własnej osobowości. Ponadto, gdy w państwie totalitarnym ry-
tuał obejmuje każdą sferę życia, nie sposób nawet uciec w sferę osobistej wolności.
Bodaj najpoważniejszą konsekwencją władzy rytuału jest jednak zanik odpowie-
dzialności indywidualnej. Całkowite zrytualizowanie życia prowadzi nas z powro-
tem do modelu życia społecznego typowego dla wspólnot archaicznych.

Tym, czego brakuje w życiu społeczności pierwotnych, lub przynajmniej jest całko-
wicie nierozwinięte, co znajduje się, powiedzmy w stanie embrionalnym, jest idea
i wzorzec jednostkowej odpowiedzialności moralnej. Liczą się następstwa czynu,
a nie stojące za nim motywy. Następstwa są także całkowicie niezależne od inten-
cji winowajcy. Najpoważniejsze zagrożenie zawsze bierze się z pogwałcenia jakiegoś
tabu. Takie zagrożenie jest tożsame z czysto fizycznym zakażeniem, które przenosi
się na innych bez żadnych ograniczeń, tak samo jak wszelka fizyczna ‘nieczystość’
albo choroba. W całym tym systemie nie ma nawet cienia osobistej odpowiedzial-
ności. ‘Naznaczonym’ nie jest wyłącznie ten, kto narusza tabu lub dopuszcza się
zbrodni. To samo piętno nosi jego rodzina, przyjaciele i plemię47.

Narodowy socjalizm będący dla Cassirera modelową egzemplifikacją nowo-
czesnego mitu politycznego konsekwentnie zaprzeczał idei osobistej odpowiedzial-
ności, utrzymując, że jeśli istnieje jakikolwiek podmiot „moralny”, to odpowie-
dzialność za jego czyny spływa na jego naród czy rasę. Krótko mówiąc, wartość
moralna takiego czynu uzależniona jest od tego, czy jest on dziełem przedstawi-
ciela rasy panów czy podludzi.
W odróżnieniu od typowych dyktatur, mit nazistów nie tyle opierał się na re-

presji, lecz na dokonanej wcześniej przemianie samego społeczeństwa, które odtąd
znacznie łatwiej było poddać kontroli. Przede wszystkim jednak, ludzie przestali
zadawać pytania, wykonywanie tych samych rytuałów sprawiło, że zaczęli oni tak
samo myśleć, czuć i mówić. Klucza do wyjaśnienia genezy takiego poddania się wi-
zji narodowych socjalistów Cassirer upatruje w analizie pojęcia „wolności”. Przy-
pomina, za Kantem, że wolność etyczna nie jest faktem, lecz postulatem, że nie
jest dana (gegeben), ale z adana (aufgeben)48. Nie tylko nie jest darem, który
należy nam się z samego faktu bycia człowiekiem, ale jest też uciążliwym wy-
zwaniem. Oczywiście mowa tu o wolności etycznej rozumianej jako posłuszeństwo
prawu moralnemu, którego wybór nie został podmiotowi narzucony z zewnątrz.
W czasach poważnego kryzysu społecznego jednostka często traci wiarę we wła-
sne siły i taki wybór staje się dla niej szczególnie trudny, a ponieważ, jak twierdzi

47 E. Cassirer, Judaism..., s. 203.
48 Zob. Mit, s. 319.
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Cassirer, znacznie łatwiej jest być zależnym od innych niż decydować samemu,
wolność zostaje uznana za brzemię. „W ekstremalnych warunkach człowiek pró-
buje zrzucić z siebie to brzemię. I tu wkraczają mity polityczne oraz państwo
totalitarne”49. Nowe partie polityczne czynią zadość temu dążeniu i za cenę wol-
ności oswobadzają ludzi z ciężaru odpowiedzialności.
Analizy Cassirera w głównej mierze odnoszą się do narodowego socjalizmu,

jako tej formy mitu politycznego, której narodziny i rozwój miał okazję oglądać
z bliska, i która ostatecznie zmusiła go do emigracji. Nie jest to analiza histo-
ryczna, lecz próba zrozumienia podstaw mitu, by, jak już wspomniano, zrozumieć
go i zobaczyć jak go pokonać. Narodowy socjalizm wydawał się tak niedorzeczny
i tak sprzeczny z logiką nowoczesności, że elity polityczne i intelektualne nie były
w stanie traktować go poważnie. Cassirer wyraźnie przestrzega przed popełnie-
niem tego samego błędu50.
W 2008 r. nastąpił krach na rynkach finansowych, który pociągnął za sobą

światowy kryzys gospodarczy. Tam gdzie kryzys okazał się być szczególnie do-
tkliwy, natychmiast zyskały partie wprost odwołujące się do mitu narodowego
(za przykład niech posłuży grecki Złoty Świt), co dowodzi, że rozważania Cassi-
rera nie mają charakteru historycznego, czy czysto spekulacyjnego. Żydów w Eu-
ropie prawie już nie ma, ale na ich miejsce pojawili się nowi „inni”. Dzisiaj głów-
nie muzułmanie przez wielu uznawani są najpoważniejsze zagrożenie dla mitu
„krwi i ziemi”. Oczywiście i w tym przypadku niechęć lub czasem zwykła niena-
wiść ubrana jest w szaty racjonalnej argumentacji. Tworząc obraz terrorystów,
gwałcicieli czy po prostu prymitywów kamieniujących niewierne żony, nie pozo-
stawia się „zdroworozsądkowemu” odbiorcy żadnego wyboru – tych ludzi należy
wykluczyć z naszego świata. Z kolei tam, gdzie innych brakuje, sięga się do prze-
szłości lub szuka się innego we własnych szeregach. Tak jest np. w Polsce, gdzie
co rusz tropi się ukrytą opcję żydowską, niemiecką czy rosyjską.
Wiele z opisywanych przez Cassirera technik mitu politycznego zostało też

zaadaptowanych przez polityków wyraźnie dystansujących się od wszelkiego ra-
dykalizmu. Dziś niemal wszyscy przyjmują pozycję proroka i niemal wszyscy sta-
rają się poruszyć masy siłą wyobraźni. Wyborców mają uwodzić wielkie przed-
stawienia i wiece, przemawiające mocą quasi rytuału. Rozsławione przez Obamę
hasło yes, we can, nosiło wyraźne cechy słowa magicznego. Specjaliści od współ-
czesnych mitów politycznych doskonale wiedzą, że ludzie od lat lgnęli do roz-
wiązań magicznych i dziś także gotowi są to zrobić, byle tylko znaleźć klucz
do ich serc i umysłów. Zamiast próbować trafiać w gusta, co jest często skazane

49 Tamże.
50 Zob. tamże, s. 328.
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na niepowodzenie, próbuje się najpierw te gusta urobić, by potem zaserwować
ludziom to, czego „naprawdę potrzebują”. Przekonuje się np., że prawdziwy wróg
to komunizm czy konserwatyzm i należy wybrać tego konkretnego kandydata,
który jest ucieleśnieniem antykomunisty, bądź, odpowiednio, liberała. Struktura
w obu przypadkach jest jednak ta sama – zło jest rozpoznane, należy się z nim
niezwłocznie rozprawić i to właśnie my znamy na nie lekarstwo. Wielu to uwo-
dzi, ale wielu też, być może nawet większość, męczy i każe stronić od polityki
w ogóle. W obu przypadkach cierpi demokracja, która nie znosi ani radykalizmu,
ani bierności.
Na szczęście Cassirer nie pozostawia nas bez oręża do walki z mitem. Samo

jego poznanie to już wiele, bo nie można pokonać przeciwnika nie znając jego siły.
Zwycięstwo nauki nad magią było możliwe dzięki posłuszeństwu idei, którą Fran-
cis Bacon zawarł w maksymie: Natura non vincitur nisi parendo („Nie można
przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha”)51. Podobnie musi być
z naszym podejściem do mitu.
Jednak konkretną metodę walki z mitem politycznym odnajdujemy w arty-

kule The Myth of the State52. Pomocą służyć ma nam Spinoza, który twierdził,
że namiętność (a na tej jak wiemy zasadza się mit) można pokonać tylko poprzez
przeciwstawienie jej jeszcze większej namiętności. Możemy tego dokonać przez
oddanie się czynnym emocjom – dzielności i szlachetności53. Tylko dzięki nim
możemy osiągnąć pełnię wolności filozoficznej i etycznej. Wolność ta nie tylko ma
nas trzymać z dala od gwałtownych namiętności i żądz, ale także z dala od fałszy-
wych idei i wszelkiego rodzaju uprzedzeń i zabobonów. Dzielność to odwaga bycia
mądrym i życia w sposób niezależny, aktywny i racjonalny. Nie możemy jednak
poprzestać na wyzwoleniu siebie samych:

Musimy swobodnie przekazywać innym dobro, które sami osiągnęliśmy. By móc to
uczynić potrzeba nam emocji czynnej – szlachetności. Dzielność i szlachetność to
jedyne sposoby zdobycia i zabezpieczenia wolności umysłu jednostki i całego społe-
czeństwa. Poprzez pierwszą udoskonalamy samych siebie, dzięki drugiej budujemy
prawdziwie ludzki ład społeczny54.

51 F. Bacon, Novum organum, Warszawa 1955, s. 57.
52 Proponowana przez Cassirera walka ze współczesnymi mitami politycznymi zdaje się być
dość mocno powiązana ze swoistą rehabilitacją filozofii. Jakkolwiek nie można posądzać „królo-
wej nauk” o współudział w tworzeniu ideologii narodowych socjalistów, to, jak twierdzi autor
Eseju o człowieku, istnieje pośredni związek pomiędzy ogólnym kierunkiem idei, które znaleźć
można u Spenglera czy Heideggera, a tymi, które towarzyszyły życiu politycznemu i społecznemu
Niemiec okresu międzywojennego (zob.: E. Cassirer, Philosophy and Politics, [w:] Symbol...,
wyd. cyt., s. 230).
53 Zob. B. Spinoza, Etyka, [w:] tenże, Traktaty, przeł. I. Halpern-Myslicki, Kęty 2003, s. 576.
Cassirer używa tu zwrotów fortitude (dzielność) i generosity (szlachetność), podczas gdy fak-
tycznie u Spinozy szlachetność przynależy do dzielności, podobnie jak wytrwałość.
54 E. Cassirer, The Myth..., s. 265.
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Należy zatem mieć na uwadze, że współcześni radykałowie chętnie szermują
podobną argumentacją. W takim wypadku warto posłużyć się metodą właściwą
Cassirerowi – słuchać uważnie i wyciągać ostateczne konsekwencje z głoszonych
teorii. Uzyskamy w ten sposób jaśniejszy obraz tego, co mogłoby się stać w przy-
padku tryumfu danej idei i pewnie pozbędziemy się sporej części wątpliwości.
To znów rola dzielności, rolą szlachetności jest za to dzielenie się wnioskami
ze światem.

Ernst Cassirer’s Conception of Political Myth and its Validity

Summary

Cassirer’s conception of the modern political myth needs to be treated as
one of the elements of his philosophy of culture. To apprehend the conception
without its systemic background would be against the “spirit” of this specific
type of philosophy which is characterised by focus on coherent unity. It is true,
however, that Cassirer only devoted his last writings to this topic, in the period
when he lived a life of an exiled Jewish intellectual. Myth as a specific form of
thought has never lost its power and it easily takes control over people’s minds
and emotions in the times of crisis. Modern politicians are well aware of this
fact. They organize myth and adjust it to their political needs and use it for
their concrete political ends. The only solution is to understand the nature of
the new myth and to fight it with fortitude and generosity.

Key words: cultural sciences, fascism, judaism, language, myth, Neo-Kantian
Marburg School politics, symbolic forms

Słowa kluczowe: nauki o kulturze, faszyzm, judaizm, język, mit, teoria poli-
tyki szkoły marburskiej
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DIETRICHA VON HILDEBRANDA KRYTYKA
RELATYWIZMU ETYCZNEGO:

ŚLEPOTA NA WARTOŚĆ I INNE ARGUMENTY

Klasyczni przedstawiciele niemieckiej fenomenologicznej etyki wartości to
przede wszystkim trzej myśliciele: Max Scheler, Nicolai Hartmann oraz Dietrich
von Hildebrand1. Wszyscy trzej uznawali obiektywny charakter wartości, wszy-
scy trzej rozumieli je absolutystycznie, wszyscy trzej łączyli swoje stanowiska
aksjologiczne z krytyką modelu relatywistycznego. Argumenty kierowane przez
nich przeciwko relatywizmowi były po części zbieżne, po części jednak się róż-
niły – nosząc na sobie znamię indywidualności ich autorów. Celem artykułu jest
przedstawienie podstawowych motywów występujących w poglądach Hildebranda
na temat relatywizmu w rozumieniu wartości2. Tekst stanowi także dalszy ciąg
rozważań nad historią krytyk relatywizmu, którą rozpocząłem artykułem na te-

1 M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch
der Grundlegung eines ethischen Personalismus, wyd. 4 przejrzane Francke Verlag, Bern 1954;
tenże, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1997; N. Hartmann,
Ethik, wyd. 4 niezmienione, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962; tenże, Vom Wesen sittlicher
Forderungen, [w:] tenże, Kleinere Schriften, t. I: Abhandlungen zur systematischen Philosophie,
Walter de Gruyter & Co., Berlin 1955, s. 279–310; tenże, Problem wartości w filozofii współ-
czesnej, tłum. W. Galewicz, [w:] W. Galewicz, N. Hartmann, WP, Warszawa 1987, s. 299–308;
D. von Hildebrand, Ethik, wyd. 2,Gesammelte Werke, t. II, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1973;
tenże, Die Idee der sittlichen Handlung, [w:] tenże, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis.
Eine Untersuchung über ethische Strukturprobleme, wyd. 3 przejrzane, Patris Verlag, Vallendar-
-Schönstatt 1982; tenże, Moralia. Nachgelassenes Werk, Gesammelte Werke, t. IX, Verlag Josef
Habbel, Regensburg 1980; tenże, Wahre Sittlichkeit und die Situationsethik, Patmos-Verlag,
Düsseldorf 1957.
2 Kwestia Hildebrandowskiej oceny etyki sytuacyjnej, mimo że ma ona elementy wspólne
z krytyką relatywizmu nie będzie w tym artykule omawiana. Zagadnienie to analizuję w jed-
nym z rozdziałów przygotowywanej obecnie książki Kryzysy i filozofia (roboczy tytuł rozdziału
Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: błędy etyki sytuacyjnej).
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mat poglądów Nicolaia Hartmanna3, później zaś kontynuowałem tekstami na te-
mat argumentów wysuwanych przez Władysława Tatarkiewicza oraz Kazimierza
Twardowskiego4. Jest on także kolejnym opracowaniem w cyklu tekstów, których
celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi teoretycznego dorobku niemieckiej
materialnej etyki wartości5.
Ponowne podjęcie pytania o relatywizm jest jednak ważne nie tylko z ra-

cji historycznofilozoficznych i nie służy tylko prezentacji jednego ze stanowisk
absolutystycznych. Współczesne procesy globalizacyjne unaoczniają bowiem co-
raz bardziej zestaw wartości powszechnych dla człowieka jako takiego. Widać to
choćby w naszych postawach wobec ofiar różnorakich katastrof6 – w czym pre-
zentuje się zarówno uznanie dla wartości solidarności, jak i dla wartości tego, co
w takich katastrofach zostaje naruszone. Powstają stąd pytania: może aksjolo-
giczny i moralny relatywizm – w potocznej świadomości powszechny – nie jest
stanowiskiem zasadnym, a przynajmniej nie w stosunku do wszystkich wartości;
może warto – również z takich względów – sięgnąć do teoretycznych argumenta-
cji formułowanych przez zwolenników stanowiska absolutystycznego, choć, rzecz
jasna, pamiętając o trudnościach, które w takim stanowisku7 są zawarte i nie
zapominając, że proces globalizacji pociągnął za sobą także procesy glokaliza-
cyjne, których efektem jest eksplikacja kulturowej i aksjologicznej różnorodności
i odmienności.
Dietrich von Hildebrand, podobnie jak Nicolai Hartmann, łączy relatywizm

z specyficznie zinterpretowanym subiektywizmem. Według Hartmanna, etyczny
relatywizm jest oparty na trzech warunkach: 1) wartość nie istnieje niezależnie

3 L. Kopciuch, Krytyka relatywizmu etycznego u N. Hartmanna, „Edukacja Filozoficzna”
2006, vol. 41, s. 157–170.
4 Tenże, O niektórych argumentach antyrelatywistycznych Wł. Tatarkiewicza na tle niektó-
rych argumentów materialnej etyki wartości, „Parerga” 2006, nr 2, s. 45–54; tenże, Krytyka re-
latywizmu etycznego w pismach K. Twardowskiego, [w:] Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
W 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, red. W. Słomski, Wyd. Katedra Filozofii
WSFiZ, Warszawa 2008, s. 75–86.
5 Inne teksty: Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hilde-
brand – Hans Reiner, Wyd. UMCS, Lublin 2010; O dyskusjach na temat statusu wartości (z hi-
storii materialnej etyki wartości), „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, vol. V, fasc. 2,
s. 153–164; The Ethical Notions and Relativism in Culture. In the Context of German Material
Ethics of Values, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2012, vol. 28 (41), s. 83–94;Wiedza
moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia, [w:]Wiedza,
red. D. Leszczyński, „Studia systematica”, t. 3, Wyd. UWr, Wrocław 2013, s. 161–175; Uzasad-
nianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości), [w:] Świadomość,
świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin,
red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 95–105.
6 Por. L. Kopciuch, Idea kryzysu w filozofii dziejów, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2010,
nr 8, s. 91–99 (www.khg.uni.wroc.pl), s. 96–98.
7 Mam tu na przykład na względzie kwestię sposobu istnienia takich niezmiennych, absolut-
nych wartości.
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od podmiotu; 2) podmiot określa zarówno to, jakiej już istniejącej treści przy-
sługuje charakter powinności, jak i formułuje treści, którym następnie przypi-
suje charakter powinności; 3) te czynności podmiotu są samowolne8. Stanowi-
sko Hildebranda jest podobne, mimo że nie definiuje on struktury myślenia re-
latywistycznego w tak precyzyjny sposób jak Hartmann: „Etyczny relatywizm –
pisze Hildebrand – jest szeroko rozpowszechniony. Tak się nieszczęśliwie stało,
że jest to panująca filozofia moralna naszych czasów. Słowa wartość używa się
dziś powszechnie w czysto subiektywnym sensie. Jeżeli mówi się o wartościach,
to zwykle uważa się za pewnik, że każdy uznaje ich relatywną i subiektywną na-
turę”9. Związek relatywizmu z subiektywizmem widać też jeszcze u Hildebranda
w dwóch innych kwestiach: po pierwsze w tym, że krytykując relatywizm, czyni
to na bazie wniosków wyprowadzonych z analizy emotywizmu Ayera, po dru-
gie w tym, że w krytyce tej formułuje argument, że to, co ważne samo w sobie
(wartość), poznajemy jako coś, co ma naturę obiektywną (właśnie wbrew poglą-
dom Ayera)10.
Jeśli wartości – według Hildebranda – są ujmowane w sposób źródłowy w ak-

tach emocjonalnych (w tych szczegółowych odmianach, które wyróżniał Hilde-
brand11), to zrozumiałe jest, że w celu odparcia relatywizmu musi on – podobnie
do Schelera i Hartmanna (choć ten drugi nie analizował kwestii iluzji tak sze-
roko jak Scheler) – podjąć problem aksjologicznych złudzeń. Każdy aksjologiczny
absolutysta musi stanąć przed problemem rozbieżności w ludzkich ocenach, warto-
ściowaniach i poglądach na temat wartości, a co jeszcze ważniejsze – w rozbieżno-
ściach w zakresie samego emocjonalnego ujmowania źródłowego. Te rozbieżności
i poświadczająca się w nich różnorodność są nieusuwalnym fenomenem życia mo-
ralnego. Jednym zaś z argumentów, jaki absolutyzm kieruje przeciwko relatywi-
stycznej interpretacji takiej różnorodności, jest aksjologiczny błąd (w ujmowaniu
nieźródłowym) oraz złudzenie (w ujmowaniu źródłowym). Taki sposób wyjaśnia-
nia wspomnianych rozbieżności jest konsekwentnym rozwinięciem tezy mówiącej
o niezależności wartości od przeżyć podmiotu: jeśli bowiem wartość istnieje nie-
zależnie od aktów ujmowania i wartościowania oraz ocen, to źródło rozbieżności
musi tkwić w samym podmiocie i jego własnych ograniczeniach, względnie w na-
turze sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot. Formułowana przez Hildebranda

8 Tenże, Krytyka relatywizmu etycznego u N. Hartmanna, wyd. cyt., s. 157.
9 D. von Hildebrand, Ethik, wyd. cyt., s. 111.
10 Por. tamże.
11 Por. tenże, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, dz. cyt., s. 25–40; tenże, Ethik, dz. cyt.,
s. 201–253, 267–292; tenże, Ästhetik. 1. Teil, Gesammelte Werke, t. V, Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart 1977, s. 107–112; tenże, Die Idee der sittlichen Handlung, [w:] tenże, Die Idee der sit-
tlichen Handlung. Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1969, s. 74–87.
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koncepcja form aksjologicznej ślepoty jest więc pierwszym argumentem antyrela-
tywistycznym, gdyż tłumaczy wielość faktycznych wartościowań przez wskazanie,
że niektóre z nich są oparte na iluzjach12. Część pozostałych argumentów ma nie-
równorzędną wagę, zwłaszcza że niektóre z nich powtarzają tylko krytyki znane
od dawna – jeszcze od czasów starożytnych. Niektóre są jednak ściśle powiązane
z koncepcją ślepoty – dotyczy to zwłaszcza poglądu, że podmiot, jeśli ma ująć
wartość, musi wcześniej spełnić określone warunki oraz przyjąć określoną postawę
fundamentalną.

Aksjologiczna ślepota

Jeśli w koncepcji Schelera najbardziej charakterystycznym momentem w teo-
rii aksjologicznych złudzeń jest koncepcja resentymentu, to u Hildebranda analo-
giczną rolę pełni odróżnienie trzech rodzajów ślepoty na wartość, przeprowadzone
w rozprawie Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Są to: pełna ślepota na
określoną rodzinę wartości, ślepota częściowa (odnosząca się do określonego kon-
kretnego rodzaju wartości) oraz ślepota polegająca na niemożności przeprowadze-
nia poprawnej subsumcji wartości konkretnego działania13. Hildebrand podkreśla,
że w ostatecznym rozrachunku ślepota ma podstawę w fundamentalnej postawie
osoby14. Ta postawa determinuje ślepotę dwojako: 1) ślepota zależy od tego, czy
osoba zajęła postawę pożądliwości, postawę dumy i pychy lub postawę otwarcia
na wartość; 2) podatność na ślepotę jest też uwarunkowane stopniem i głębią
rozwoju przyjętej postawy oraz stopniem wypełnienia zawartej w niej intencji15.
Nawet gdy osoba otworzy się na wartości, to gdy jej postawa nie osiągnie okre-
ślonej głębi, osoba będzie mogła podlegać niektórym rodzajom złudzeń.
Pełna konstytutywna ślepota na wartości oraz ślepota częściowa różnią się

zakresem wartości, jakie są w nich niedostrzegane16. W wypadku „pełnej” śle-

12 Tego typu rozumowanie pojawia się również w krytyce etyki sytuacyjnej, jaką Hildebrand
przeprowadził w pracy Wahre Sittlichkeit und Situationsethik. Wyliczając błędy tej etyki –
w tym wypadku niewłaściwą interpretację sumienia – Hildebrand pisze: „Sumienie, które nie
byłoby oparte na ujęciu wartości lub na poznaniu zasad moralnych, byłoby ślepe i nieme. Rzecz
jednakże w tym, czy nasze sumienie wspiera się na adekwatnym ujęciu wartości i jest kierowane
przez prawdziwe moralne nakazy [...]” (wyd. cyt., s. 163).
13 Por. D. von Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, wyd. cyt., s. 47–86.
14 Por. R. Langweg, Das Phänomen der Wertblindheit und seine Bedeutung für eine Theorie
der sittlichen Werterkenntnis, R. van Acken, Lingen-Ems (Hannover) 1961, s. 29.
15 Por. D. von Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, wyd. cyt., s. 87–143.
16 O trzech głównych rodzajach ślepoty aksjologicznej pisało już w Polsce kilku autorów. Por.
np. P. Orlik, Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hilde-
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poty aksjologicznej osoba pozostaje niewrażliwa na całą klasę (rodzinę) wartości,
takich na przykład jak wartości moralne lub wartości estetyczne. Z kolei ktoś ślepy
„częściowo” dostrzega wprawdzie ogólny typ danej wartości, jednakże pozostaje
zamknięty na niektóre ich podtypy – te, które są wyższej rangi („konstytutywna
częściowa ślepota”) lub też tej samej rangi, co wartości dostrzegane („ślepota za-
ćmienia”). Inny charakter ma ślepota subsumcji. Co prawda również osoba nie do-
strzega pewnej konkretnej wartości, jednakże momentem charakterystycznym jest
okoliczność, że osoba dostrzega już tę wartość, gdy idzie o działania innych osób.
Przyczyną tej formy ślepoty jest najczęściej, z jednej strony – tzw. „syreni śpiew
namiętności”, tj. ludzka zmysłowość, pożądliwość, łatwe uleganie pokusie przy-
jemności, z drugiej zaś – interesowność osoby, motywowanie się własną korzyścią.
Obok trzech głównych typów ślepoty Hildebrand wyróżnia także formy po-

średnie. Pierwszą jest tzw. „oślepnięcie na wartość”, powstałe wskutek perma-
nentnego popełniania występku, a usytuowane między typową ślepotą subsumcji
a częściową ślepotą na wartość. To oślepnięcie, czy „zaniewidzenie” jest zjawi-
skiem analogicznym do zaniku wrażliwości na ostre smaki wskutek ustawicznego
przyprawiania potraw na ostro. W ten właśnie sposób zanika wrażliwość na ne-
gatywną wartość nieprawdomówności u osoby, która ustawicznie kłamie. Sama
powtarzalność jakiegoś działania nie spowoduje jednak „zaniewidzenia”, jeśli do-
datkowo nie dołączy się jeszcze określona postawa fundamentalna. Osoba – twier-
dzi Hildebrand – musi w swej ogólnej postawie żywić określone przeświadczenia,
by proces takiego stępienia wrażliwości na wartość mógł się rozpocząć i konty-
nuować. Musi choćby żywić dumę, która nie pozwala jej uznać własnej winy lub
mieć tendencję do pomniejszania obszaru, na którym powinno się walczyć z grze-
chem lub wykazywać wprawdzie skłonność do unikania grzechu, ale niepołączoną
z nastawieniem na moralność17. Taki rodzaj złudzenia odróżniają więc od zwykłej
ślepoty subsumcji cztery momenty. Po pierwsze, oślepnięcie na wartość powstaje
tu pod wpływem określonych (powtarzanych) czynów. Po drugie, początkowo jest
to tylko stępienie sumienia, które dopiero potem powoduje zanik wrażliwości na
jakąś (w odróżnieniu od sytuacji, gdy niewrażliwość jest podstawą braku reak-
cji sumienia). Po trzecie, inny jest tutaj stosunek między fundamentem ślepoty
a ślepotą: „Możemy ten rodzaj ślepoty nazwać bezpośrednim na s t ęp s twem
grzeszenia. [...] Gdy panowanie jakiejś konkretnej namiętności nazywaliśmy czyn-
nikiem zaciemniającym wartość, to mieliśmy tam stosunek między warunkują-

brand), Wyd. IF UAM, Poznań 1995, s. 155–161; T. Biesaga, Dietricha von Hildebranda epi-
stemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, TN KUL, Lublin 1989, s. 127–134; J. Galarowicz,
W drodze do etyki odpowiedzialności, t. 1: Fenomenologiczna etyka wartości (Max Scheler – Ni-
colai Hartmann – Dietrich von Hildebrand), PAT, Kraków 1997, s. 310–312. Por. też mój artykuł
Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologiczne, wyd. cyt., s. 168–171.
17 Por. D. von Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, wyd. cyt., s. 67.
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cym i warunkowanym, który oddamy najbardziej adekwatnie mówiąc, że w tym
oddan iu s i ę namiętności osoba jest ślepa. Tu natomiast chodzi o autentyczne
działanie grzechu”18. Po czwarte, oba rodzaje ślepoty mają fundament w posta-
wach różniących się w swojej treści.
Kolejny rodzaj złudzenia stanowi specyficzna modyfikacja ślepoty subsumcji,

pojawiająca się wtedy, gdy osoba ujmuje w ogóle negatywną wartość konkretnego
postępowania w konkretnej sytuacji, lecz nie ujmuje jej w wypadku własnych czy-
nów, ale powody tego są różne od tych, które działały w typowej wersji ślepoty
subsumcji. Jeśli tam istotna jest przede wszystkim określona fundamentalna po-
stawa oraz włączenie się własnej interesowności lub namiętności, to tutaj na ich
miejscu pojawia się wyróżniona pozycja, jaką człowiek sobie nadaje, przypisując
sobie nieomylność.
W Sercu Hildebrand mówi jeszcze o innych formach i przyczynach deformacji

właściwego przebiegu uczuciowego odnoszenia się do wartości, odróżniając cztery
główne rodzaje takich aberracji19. Są to: 1) atrofia serca (polegająca na zaha-
mowaniu uczuć); 2) hipertrofia serca (polegającą na nadmiernej uczuciowości);
3) brak serca (sprowadzający się do nieobecności pewnych uczuć) oraz 4) tyrania
serca – polegająca na postawie, w której osoba zastępuje oceny racjonalne ocenami
uczuciowymi20. Te aberracje mają, rzecz jasna, także swój aspekt gnozeologiczny
i oznaczają określone iluzje i błędy w ujmowaniu wartości. Ale zasadniczym polem,
na którym ujawnia się uczuciowa atrofia i hipertrofia, brak serca i jego tyrania,
pozostają u Hildebranda osobowe wybory i działania.
Gdy przypatrzeć się bliżej koncepcji różnych rodzajów iluzji – opisywanych

w Sercu – to nasuwa się wniosek, że ich gnozeologiczne znaczenie da się sprowa-
dzić do różnych form ślepoty. Weźmy choćby atrofię serca i egzemplifikującą ją –
to przykład Hildebranda – postawę człowieka pragmatycznego. Takiego człowieka
charakteryzuje częściowa ślepota na wartość, gdyż rozumie on wprawdzie warto-
ściowość spolegliwości, ale nie ujmuje cenności bezsilnego współczucia. Podobnie
będzie z brakiem serca i egzemplifikującą go – to również przykład Hildebranda
– postawą człowieka rozgoryczonego. Jego teraźniejsza niewrażliwość to przykład
częściowej ślepoty na wartość (bowiem tylko niektóre wartości – te, co do których
przeżył kiedyś zawód – pozostają dla niego zakryte). Wreszcie człowiek esteta eg-
zemplifikuje pełną ślepotę aksjologiczną, dla niego bowiem pozostaje już zakryta
cała rodzina wartości moralnych.

18 Tamże, s. 68.
19 Formy postaw, o których Hildebrand traktuje w kontekście krytyki etyki sytuacyjnej, będą
przedstawione w książce anonsowanej w przypisie 2.
20 Por. tenże, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka, tłum.
J. Koźbiał, „W drodze”, Poznań 1985, s. 75–92.
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Stąd sądzę, że analizy z Serca, gdy idzie o problem krytyki relatywizmu, nie
wprowadzają nowej argumentacji. Hildebrand mówi tu o zaburzeniach w prawi-
dłowym funkcjonowaniu uczuciowego instrumentu poznawczego i deformacjach
właściwej uczuciowej wrażliwości, zaś rdzeniem tych fenomenów okazuje się za-
wsze któraś z form ślepoty.
Trzeba jednak podkreślić, że taka krytyka dotyczy tylko pewnej szczególnej

wersji relatywizmu, tj. takiego, który się pojawia, gdy w tych samych warunkach
i w tej samej sytuacji dwie osoby mają róże odczucia moralne (odmienne czucie
i widzenie wartości) oraz w oparciu o to wypowiadają różne oceny moralne. Nie
dotyczy ona natomiast przypadku, gdy nastąpiła zmiana realnych uwarunkowań
i dwie osoby, wypowiadające się w odmienny sposób, nie są już w takiej samej
sytuacji. Co prawda, również wtedy może zachodzić aksjologiczna iluzja, ale czy
takie wyjaśnienie wystarczy, gdy np. wartość pracowitości jest odczuwana ina-
czej w czasie wojny i w czasie pokoju? Już ten przykład pokazuje, że Hildebrand
musi szukać jeszcze innych argumentów przeciwko relatywizmowi. Zanim je jed-
nak przedstawimy wskażmy, że mimo odmiennej w szczegółach wykładni, jaką
ślepota aksjologiczna uzyskała u Hildebranda w porównaniu z koncepcją Sche-
lera (zawartą w teorii resentymentu), jej antyrelatywistyczne oddziaływanie jest
analogiczne. Podobnie zresztą można odczytywać te nieliczne uwagi, jakie na te-
mat złudzeń aksjologicznych sformułował Nicolai Hartmann. Podobnie jednak jak
wobec teorii Hartmanna, również pod adresem koncepcji Hildebranda można wy-
sunąć zarzut, że taki rodzaj krytyki relatywizmu jest słaby, gdyż ciągle pozostaje
problematyczne, która z form czucia jest zasadna.

Inne argumenty przeciw relatywizmowi

Jeśli w koncepcji Hartmanna rolę dodatkowych argumentów spełniają tezy
mówiące o konieczności rozróżniania między obowiązywaniem wartości a samymi
wartościami oraz takie idee, jak wędrująca świadomość aksjologiczna, ograniczona
pojemność tej świadomości czy wreszcie wskazanie rozpowszechnionego błędu po-
mylenia relacjonizmu z relatywizmem, to u Hildebranda pojawiają się następujące
argumenty: 1) relatywizm przeczy sam sobie w swoich konsekwencjach; 2) wypro-
wadzanie relatywistycznych konsekwencji z wielości moralności i występujących
w nich odmiennych ocen moralnych jest błędne; 3) prawidłowe ujęcie wartości
wymaga spełnienia przez podmiot określonych warunków; 4) prawidłowe ujęcie
wartości wymaga uwzględnienia wpływu, jaki na to ujmowanie wywiera otocze-
nie społeczne; 5) wielość ocen może być ugruntowana w odmiennych znaczeniach
przypisywanych przedmiotowi oceny; 6) relatywiści mylą normy moralne ze spo-
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łecznymi konwencjami; 7) subiektywizm błędnie interpretuje istotę wartości, gdyż
nie dostrzega, że są one czymś ważnym samo przez się; 8) emotywizm Ayera za-
wiera nieakceptowalne założenia i konsekwencje; 9) relatywizm dezinterpretuje
wartości, przekształcając je w przedmiot pozytywnych nakazów21. Te argumenty
zostaną teraz przedstawione w dokładniejszy sposób.
Pierwszy argument jest najogólniejszy i bywa on zwykle kierowany przeciwko

każdemu rodzajowi relatywizmu. Z jednej strony Hildebrand ujmuje relatywizm
moralny jako specyficzny przejaw ogólnych tendencji relatywistycznych, z dru-
giej zaś ów relatywizm jest dla niego nie tylko konsekwencją, lecz także „nie-
świadomym” uzasadnieniem relatywizmu jako takiego, gdyż stymulowana pychą
chęć odrzucenia obiektywnych norm – jak stwierdza Hildebrand – jest jednym
z głęboko zakorzenionych źródeł skłonności do relatywizmu. Analogiczny motyw
można również znaleźć w koncepcji Hartmanna, który wskazywał teorie antropo-
logiczne, w jakich mówi się, że nie jest możliwe pogodzenie obiektywnych war-
tości z podmiotową pozycją człowieka22. Ze względu na powszechność tego typu
krytyki – tezy relatywizmu nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć bez popadnięcia
w sprzeczność – jest oczywiste, że Hildebrand nie konstruuje tu nowych argumen-
tów, lecz jedynie odsyła do wcześniejszych krytyk, wymieniając poglądy Platona,
św. Augustyna oraz Husserla23.
Podobnie ogólny jest drugi argument, a nawet sam przykład podawany przez

Hildebranda był często używany: z faktu, że długo uważano, że prawdziwy jest
system ptolemejski, a później okazało się, że jest nieprawdziwy, nie wynika wcale,
że najpierw Ziemia była centrum kosmosu, a później tę pozycję utraciła. Z wielo-
ści i zmienności poglądów na temat wartości nie wynika wcale, że same te wartości
nie istnieją. Hildebrand podkreśla ponadto, że również z samej wielości ocen oraz
dotyczących ich sporów wynika, że wartości są absolutne: „Dlatego sprzeczne opi-
nie o moralnie niedozwolonym charakterze jakiejś rzeczy, zamiast detronizować
obiektywność ogólnych pojęć moralnego dobra i zła, poświadczają jasno i wyraź-
nie ich obiektywność”24. Argument ten, mówiąc że spór o wartości jest dorzeczny
o tyle, o ile się sądzi, że one jakoś istnieją, opiera się jednak, jak sądzę, na pew-
nym milczącym założeniu, tj. na przekonaniu, że każda ze spierających się stron,
przypisuje sobie właściwą ich percepcję i rozumienie. Argument Hildebranda nie
odnosiłby się więc do przypadku, gdy relatywiści pójdą krok dalej i stwierdzą,

21 Por. tenże, Ethik, wyd. cyt., s. 113–134.
22 Por. N. Hartmann, Vom Wesen sittlicher Forderungen, Vom Wesen sittlicher Forderungen,
[w:] tenże, Kleinere Schriften, t. I: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, Berlin: Berlin
1955, Walter de Gruyter & Co., s. 292.
23 Por. D. von Hildebrand, Ethik, wyd. cyt., s. 112.
24 Tamże, s. 114.
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że to, co uznają za wartość, nie jest akurat powszechne i obowiązuje tylko dla
nich. W rezultacie okazuje się, że taki argument jest słaby i w gruncie rzeczy
rozmija się ze stanowiskiem relatywistycznym.
Trzeci argument jest powiązany z Hildebrandowską koncepcją ujmowania

wartości. Nie ma w tym miejscu możliwości dokładnego przedstawienia zawartych
w niej subtelnych odróżnień i podziałów25. Trzeba jednak wskazać to, co w tej
koncepcji jest szczególnie ważne dla krytyki relatywizmu, choć pamiętając, że jest
to motyw występujący w materialnej etyce wartości jako takiej (stąd mówi się
w niej o możliwości oraz potrzebie edukacji aksjologiczno-moralnej). Hildebrand
uważa, ze podmiot musi spełnić określone warunki, by w ogóle wartości moralne
stały się dla niego dostępne. Taki jest sens stwierdzeń, że tylko jedna z fundamen-
talnych postaw – tj. postawa otwarcia na wartość – umożliwia dostęp do wartości.
Ten warunek ma jednak charakter tylko fundamentalny, gdyż postawa może być
nie w pełni lub w różnym stopniu rozwinięta, co będzie powodowało, że osoba
będzie wrażliwa tylko na niektóre wartości, na inne pozostając zamknięta. Na-
stępnie taka postawa ma charakter ponadaktualny, co nie wyklucza sytuacji, że
aktualne przeżycia – np. te spowodowane przeżywaną aktualnie namiętnością lub
jakimś innym pożądaniem – będą zaciemniały lub w ogóle uniemożliwiały ujęcie
odpowiedniej wartości, zwłaszcza gdy postawa nie jest dostatecznie głęboka lub
stabilna. Rozbieżność aksjologicznych odczuć, która w takim wypadku faktycznie
dałaby się stwierdzić, nie będzie jednak przemawiała na rzecz relatywizmu, gdyż
ugruntowanie podmiotów w analogicznych postawach pociągnie za sobą usunięcie
takiej wielości.
Rozszerzeniem argumentu trzeciego jest argument czwarty. Ujmowanie war-

tości zależy nie tylko od postawy osoby, lecz również od uwarunkowań społecz-
nych. Idąc śladami wyznaczonymi w etyce materialnej przez Maxa Schelera26,
Hildebrand podkreśla wpływ wywierany na jednostkową świadomość przez etos
wspólnoty. W sferze moralnej ów wpływ jest większy niż w innych dziedzinach27.
Taka perspektywa – wyeksponowana przez Hildebranda w Ethik – w rozprawie
Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis była jeszcze nieobecna. Pod tym wzglę-
dem nasuwa się analogia do rozwoju stanowiska Hartmanna – który w Ethik takiej
perspektywy nie akcentował, przez co Scheler mógł mu zarzucać, że jego analizy

25 Por. np. w tej sprawie analizy zawarte w opracowaniach: P. Orlik, Fenomenologia świado-
mości aksjologicznej, dz. cyt., s. 73–86; S. T. Zarzycki, Dietricha von Hildebranda filozoficzno-
-teologiczne podstawy duchowości serca, RW KUL, Lublin 1997, s. 33–75, 232–192, 362–369;
L. Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand
– Hans Reiner, wyd. cyt., s. 142–187.
26 Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, wyd. cyt.,
s. 314–320.
27 Por. D. von Hildebrand, Ethik, wyd. cyt., s. 115.
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są wyrwane z kontekstu społeczno-historycznego28, natomiast formułował ją już
wyraźnie w Das Problem des geistigen Seins29.
W piątym argumencie Hildebrand mówi, że wielość i zmienność ocen może

mieć źródło w przypisaniu podobnym przedmiotom różnych znaczeń. Jeżeli więc
takie samo zdarzenie wartościuje się inaczej, to przyczyna tego może tkwić w tym,
że samo to zdarzenie nie oznacza dla wartościującej osoby tego samego. Zmiana
znaczenia pociąga wprawdzie za sobą zmianę wartościowania, ale nie można jej
interpretować relatywistycznie.
W argumencie szóstym Hildebrand wskazuje na błąd, który się pojawia, gdy

się utożsami wartości ze społecznymi konwencjami, a egzemplifikuje to stanowi-
skiem francuskiej szkoły socjologicznej, wedle którego wartość oznacza obiektywi-
zację przekonań społecznych: nie dlatego, jak mówił A. France, coś jest karane,
że jest złe, lecz dlatego jest złe, że jest społecznie karane30. Pozytywną wartością
moralną jest to, co jest społecznie afirmowane, negatywną to, co jest negowane
i odrzucane. W takim ujęciu wartość jest wprawdzie niezależna od jednostki, ale
pozostaje związana społecznie. Obie możliwe wykładnie takiego stanowiska (war-
tości w ogóle nie istnieją i są tylko iluzjami; wartości istnieją, ale tylko jako kon-
wencje) prowadzą zdaniem Hildebranda do nieakceptowanych konsekwencji. Od-
mawiając wartościom obiektywnego istnienia i traktując je jako iluzje lub konwen-
cje, musimy zakwestionować istnienie „koniecznych, intelligibilnych istotności”31.
Musimy więc odrzucić to, co z jednej strony wykazywała – zdaniem Hildebranda
przekonująco – fenomenologia, z drugiej to, co wyłania się przy nieuprzedzonej
analizie doświadczenia moralnego.
Dodać trzeba, że taki sposób argumentacji potwierdza hipotezę, że pierw-

szoplanowym argumentem przeciw relatywizmowi jest u Hildebranda odróżnienie
prawidłowego i nieprawidłowego ujmowania wartości (ich postrzegania), gdyż je-
śli zapytać, co rodzi pewność co do tych istotności, to w odpowiedzi Hildebrand
odwoła się do bezpośredniego, intuitywnego oglądu.
Hildebrand podaje jednak jeszcze inne kłopoty, w które musi popaść relaty-

wizm oparty na społecznych konwencjach. Gdy się go przyjmie, nie można zrozu-
mieć, jak jest możliwa krytyka konwencji, które są przyjmowane w innych społecz-
nościach. Bowiem taka krytyka (np. krytyka nazizmu) zakłada milcząco istnienie
obiektywnych wartości, stanowiących jej kryterium. Samo zresztą stwierdzenie, że

28 Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, wyd. cyt.,
s. 22.
29 Por. N. Hartmann, Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der
Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, Walter de Gruyter, Leipzig und Berlin
1933, s. 195–201.
30 Por. D. von Hildebrand, Ethik, wyd. cyt., s. 117.
31 Por. tamże, s. 120, 123.
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wartości są wytworem społecznych konwencji, nie musi wcale kwestionować obiek-
tywnych wartości, gdyż – ściśle biorąc – mówi ono jedynie o tym, co w pewnej
społeczności jest za wartość uznawane.
Siódmy i ósmy argument kieruje Hildebrand przeciwko relatywizmowi opar-

temu bezpośrednio na tezie subiektywistycznej. Relatywizm bazuje wtedy na
uznaniu, że wartość jest przeżyciem podmiotu. Posłużmy się przykładami Hil-
debranda. Gdy ktoś twierdzi, że czyjś czyn jest dobry, to mówi to samo, co po-
wiedziałby mówiąc, że jakaś potrawa jest zdrowa. Takie zdrowie nie tkwi w samej
potrawie, lecz w nas, a ta potrawa tylko je podtrzymuje lub przywraca. Gdy więc
ktoś mówi, że czyn jest szlachetny, to mówi tylko, że akurat przeżywa określone
uczucie szlachetności.
Kontrargumentacja Hildebranda biegnie w tym przypadku w trzech kierun-

kach. Po pierwsze, analiza sposobu doświadczania wartości pokazuje, że wartości
są dane w inny sposób niż przeżycia. Po drugie, sam termin „uczucie” jest wie-
loznaczny i jedynie nie pamiętając o tym, można w ogóle pomyśleć, że uczucia
i wartości są tożsame. Odróżnienie uczuć fizycznych, psychicznych oraz ducho-
wych (właściwych uczuć intencjonalnych) czyni to już niemożliwym. Wreszcie
po trzecie, szczególnym przykładem stanowiska subiektywistycznego i zarazem
relatywistycznego – szczegółowo analizowanym przez Hildebranda – jest emoty-
wizm Ayera.
Pogląd Ayera, że oceny wyrażają uczucia, jest wedle Hildebranda wadliwy

przynajmniej z kilku powodów: 1) jest nieprecyzyjny ze względu na wieloznacz-
ność terminów „uczucie” i „wyraz”; 2) opiera się na pomieszaniu zdań o przeży-
ciach ze zdaniami o własnościach obiektów nieposiadających charakteru przeżyć:
„Moralna szlachetność aktu bliźniego jest wyraźnie dana jako cecha (Beschaffen-
heit) aktu, jako coś, co leży po stronie przedmiotu, coś, co różni się w sposób
niewątpliwy od zachodzącego w duszy procesu psychicznego”32; 3) Ayer dokonał
też niewłaściwego, zdaniem Hildebranda, opisu źródłowego kontaktu z wartością.
Hildebrand sądzi, że nie jest nim, jak chciałby Ayer, ocena wartościująca, lecz
uchwycenie czegoś, co jest dane jako coś autonomicznego33. Ocena dopiero kon-
stytuuje się na takim uchwyceniu. Gdy przyjąć stanowisko Ayera, pisze Hilde-
brand, to okazuje się, że gdy ktoś wyraża swój zachwyt nad jakimś zachowaniem,
to czyni to bez uchwycenia przysługującej mu wartości. Dla Hildebranda jest to
gruntowane zafałszowanie takiej struktury przeżycia zachwytu, która wyłania się
z opisu fenomenologicznego. Podziw, smutek, miłość – to przeżycia posiadające
charakter intencjonalnych odpowiedzi na wartość, a jako takie zakładają moty-
wujące je wartości: „Nie istnieje zachwyt, uwielbienie, szacunek sam w sobie, tak

32 Tamże, s. 129.
33 Por. tamże, s. 129–130



186 LESZEK KOPCIUCH

samo jak nie istnieje przekonanie samo w sobie. Każde uwielbienie jest z istoty
uwielbieniem kogoś; każdy zachwyt jest zachwytem nad czymś; każdy szacunek
jest szacunkiem do osoby; każde przekonanie jest z konieczności byciem przeko-
nanym o jakimś stanie rzeczy. [...] Ayer myli więc principium z principiatum”34.
Ostatnim wreszcie, dziewiątym, argumentem, który Hildebrand explicite kie-

ruje w Ethik przeciwko etycznemu relatywizmowi, jest krytyka ujmowania warto-
ści jako obiektów stanowiących treść pozytywnych nakazów oraz interpretowania
ocen jako sposobu wyrażenia takich nakazów. Gdyby potraktować ocenę „miłość
bliźniego jest moralnie dobra” jako wyraz nakazu „kochaj bliźniego”, a ocenę
„zabijanie bliźnich jest moralnie złe” jako wyraz zakazu „nie zabijaj”, musieliby-
śmy uznać te zdania za równoważne. Hildebrand odrzuca takie możliwości, gdyż
pierwsze zdanie nie mówi o zakazie czy nakazie, lecz tylko o własności pewnego
zachowania, drugie zaś mówi o zakazie lub nakazie, nie mówiąc już o tej cesze.
Zdania te nie są więc równoważne, lecz pierwsze z nich warunkuje drugie. Nakaz
lub zakaz dotyczy takich zachowań, którym przysługuje pozytywna lub negatywna
wartość. Bez tego nakaz lub zakaz pozostają niejako zawieszone w próżni. Funk-
cji tej nie może spełnić ani indywidualna samowola, ani konwencja społeczna.
Pierwsza narusza sens ludzkiej wolności, druga odsyła ponownie do wartości.

* * *

Przekonanie, że bezpośrednie ujmowanie i odczuwanie jest instancją kontak-
tującą osobę z wartościami i jak każde ujmowanie może być omylne, jest ogólnym
przeświadczeniem reprezentantów materialnej etyki wartości. Stąd sądzę, że apli-
kacja tego przeświadczenia do kwestii argumentacji antyrelatywistycznej prowadzi
do tego, że pierwszoplanowa rola zostaje przypisana źródłowemu ujmowaniu war-
tości. Krytykując relatywizm, koncepcje fenomenologiczne nie mogą nie użyć –
jako wyróżnionego argumentu – ujmowania źródłowego; jego dane są jednak róż-
norodne i w konsekwencji do koncepcji ujmowania źródłowego oraz do teorii złu-
dzeń aksjologicznych muszą być dołączane jeszcze inne teoretyczne wyjaśnienia.
Ta specyfika niemieckiej etyki fenomenologicznej w poszczególnych koncepcjach
konkretyzuje się jednak z pewnymi modyfikacjami. Te zaś polegają, po pierwsze,
na mniejszym lub większym wyeksponowaniu argumentu czucia oraz jego aber-
racji, a po drugie – na różnym doborze pozostałych, uzupełniających argumen-
tów antyrelatywistycznych. Stanowisko Dietricha von Hildebranda, na tle innych
stanowisk, charakteryzuje się szerokimi a jednocześnie niezwykle szczegółowymi
i zniuansowanymi analizami z zakresu różnych form prawidłowego i nieprawidło-
wego odczuwania wartości.

34 Tamże, s. 131.



DIETRICHA VON HILDEBRANDA KRYTYKA RELATYWIZMU ETYCZNEGO... 187

Dietrich von Hildebrand’s Critique of Ethical Relativism:
Value-Blindness and Other Arguments

Summary

Dietrich von Hildebrand is a representative of 20th-century absolutism in
axiology and ethics. In this paper I demonstrate the main arguments he gave
against ethical relativism. These are: emotional cognition of values, axiological
blindness (full constitutive value-blindness, partial value-blindness, blindness
of subsumption), immanent contradiction of all relativism and some particular
arguments against axiological relativism and subjectivism.

Key words: value, axiological relativism, value-blindness, absolutism

Słowa kluczowe: relatywizm aksjologiczny, ślepota na wartości, absolutyzm,
wartości
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

BOGUMIŁ STRĄCZEK
(Kraków)

KIM JEST CZŁOWIEK?
GIRARD I PATOČKA O PODNOSZENIU SIĘ Z UPADKU

Zacznę od przypowieści biblijnej, która moim zdaniem jest ważna dla zrozu-
mienia pojęcia człowieczeństwa:

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały
lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie
i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie,
a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować.
A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go py-
tali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na
nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozo-
stał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł
do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie!
Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz1.

Ta powszechnie znana historia stanowi jeden z najważniejszych passusów
biblijnych. Zdaniem francuskiego myśliciela René Girarda jest ona w istotnej
opozycji do mitycznych przypowieści o kamienowaniu. W nich bowiem, jak cho-
ciażby w micie o Apolloniosie z Tyany, dochodzi do ukamienowania ofiary, a prze-
wodniczący całemu widowisku guru, dodatkowo podjudza agresywny tłum. Ta-

1 J 8: 1–11.



192 BOGUMIŁ STRĄCZEK

kie kolektywne morderstwo jest zresztą punktem kulminacyjnym licznych tra-
dycji mitologicznych. Jest ono również tematem samej Ewangelii, choć nie wy-
żej cytowanego fragmentu. W nim bowiem Jezus robi wszystko, aby ocalić ko-
bietę i nie dopuścić do rozlewu krwi. Czyni to posługując się symboliką pierw-
szego kamienia: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią ka-
mień”. Wypowiadając te słowaJezus stawia oskarżycieli w dramatycznej sytuacji
wyboru, wyboru, który jest indywidualną decyzją, każdego, który w swej dłoni
trzyma kamień.
Dlaczego symbolika pierwszego kamienia okazuje się decydująca? Zwraca-

jąc na niego uwagę, Jezus z pierwszego kamienia czyni pierwszą przeszkodę uda-
remniającą kamienowanie: „Im bardziej ci, którzy myślą o rzuceniu pierwszego
kamienia – pisze Girard – będą sobie zdawać sprawę z ciążącej na nich odpowie-
dzialności, tym więcej szans na to, że go wypuszczą”2. Pierwszy kamień okazuje
się decydujący, „ponieważ najtrudniej go rzucić”3. Rzucony raz, pociągnie za sobą
lawinę, która sprowadzi na kobietę nieuniknioną śmierć. Odpowiedź oprawców jest
jednak wymowna: „Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić,
poczynając od starszych, aż do ostatnich”.
Skąd ta radykalna zmiana w nastawieniu oprawców? Czy całą sytuację na-

leży odczytywać w kategoriach kolejnego cudu? Przeciwnie. Nie dostrzegamy tu
nic cudownego. Przynajmniej nie w tym sensie, w jakim mamy do czynienia
w Kanie Galilejskiej podczas przemiany wody w wino. W całej tej sytuacji Je-
zus raczej przypomina starożytnego mędrca, spisującego swe myśli na piasku,
niż cudotwórcę i maga. Przemawia za tym również fakt, iż wstawiając się za
oskarżoną kobietą, posługuje się argumentem słowa (logos), nie zaś spektakular-
nym cudem. Słowa „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień” nie są zaklęciem hipnotyzującym oprawców. Jezus wypowiada je, aby
uzmysłowić oprawcom „prawdziwą zasadę nie tylko starożytnych aktów kamieno-
wania, lecz wszystkich masowych, starożytnych i nowożytnych zjawisk”4. Czy cho-
dzi jedynie o uświadomienie ludziom niebezpieczeństwa, jakim jest dla nich nie-
kontrolowana przemoc, która niewątpliwie panowała w Izraelu w czasach rzym-
skiej okupacji?
W innym fragmencie, W Ewangelii św. Mateusza Jezus przemawiający do

tłumu, ukazywany jest jako ten, który przyszedł, aby wypowiedzieć „rzeczy ukryte
od założenia świata”. To bowiem przezwyciężanie iluzji, w jakiej pogrążony był

2 R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, War-
szawa 2002, s. 68.
3 Tamże.
4 Tamże, s. 69.
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człowiek od zarania dziejów, stanowi najważniejsze przesłanie Ewangelii. W mi-
tach ofiara przemocy przedstawiana jest bowiem jako monstrualny winowajca,
który zasługuje na społeczne potępienie. Ewangelie natomiast zapoczątkowały to,
co jeden z uczniów Girarda nazwał „najbardziej radykalną rewolucją w dziejach,
polegającą na dostrzeżeniu znaczenia pokrzywdzonych”5. Mity religii archaicz-
nych krążą wokół kolektywnego mordu, jednak nigdy nie ukazują go wprost, gdyż
są one wersją tego wydarzenia opowiedzianą z punktu widzenia prześladowców.
Biblia natomiast zawiera wiele historii, które opowiadane są z perspektywy ofiar,
co stanowi proces powolnego odchodzenia od przemocy i niezwykle istotny mo-
ment ewolucji kulturowej.
Przyglądnijmy się raz jeszcze historii o kobiecie cudzołożnej. Zauważmy,

że symbolika pierwszego kamienia nie ma jedynie negatywnych konotacji. Jezus
w swoim nauczaniu nie ucieka się tylko i wyłącznie do krytyki zjawisk, które przy-
czyniały się do upadku współczesnego mu społeczeństwa, będącego obrazem upa-
dającego człowieka. Podobnie jak w innych miejscach, także i tu w jego słowach
odnajdujemy przesłanie pozytywne, a więc wskazówkę, jak należy postępować.
Wezwanie do spojrzenia we własne sumienie, by poznać siebie jest w pierwszej
kolejności wezwaniem do odpowiedzialności, do zatroszczenia się o własne ży-
cie. Jezus powiada bowiem: „kto z was jest bez winy”. Treść tego wezwania ma
znaczenie zasadnicze, nadające odpowiedzialności wymiar indywidualistyczny. To
właśnie ono skłania wcześniej pałających żądzą przemocy, do „porzucenia kamie-
nia”, do zmiany dotychczasowego sposobu życia.
Na tę więź między spojrzeniem we własne wnętrze a wezwaniem do odpowie-

dzialności zwraca uwagę Patočka w jednym ze swoich Esejów heretyckich z filozofii
dziejów. Wezwanie do odpowiedzialności jest wezwaniem wypływającym od we-
wnątrz. Pozostaje ono zawsze w ścisłym związku z procesem formowania wolności
i podmiotowości człowieka, a jednocześnie z wysiłkiem przezwyciężania siebie.
Takie przezwyciężanie ma przede wszystkim charakter podnoszenia się z upadku,
który czeski myśliciel uznaje za pojęcie „nieodłączne od życia ludzkiego w jego
wewnętrznej naturze, w samym jego byciu”6.
Upadek i podnoszenie się z upadku są zatem wpisane w ludzki modus vi-

vendi. Upadek, a raczej ludzkie bycie w upadku oznacza „takie życie, z którego
uchodzi sam wewnętrzny nerw jego funkcjonowania, które jest uszkodzone w swym
najistotniejszym rdzeniu, które każdym swoim krokiem i czynem pustoszy siebie
i okalecza”7. Upadek nie jest ani właściwym, ani prawdziwym kontekstem życia
człowieka. Jest jednak jego dziełem, aktem samowyobcowania, ucieczką.

5 G. Bailie, Violence Unveiled, New York 1995: Crossroad s. 21.
6 J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1998, s. 131n.
7 Tamże, s. 132.
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Znamienne jest jednak to, że wyobcowanie może się pogłębić, ale już nie na
skutek ucieczki od odpowiedzialności, lecz demonicznego porwania. Patočka nie-
ustannie podkreśla, iż człowiek jest istotą usytuowaną w kontekście samoujarz-
miania przez życie, pracy, walki o siebie. Jest to kontekst etyczny, w który człowiek
został wrzucony: „«zadecydowano o nas» zanim sami się «zdecydowaliśmy»”. Jest
to więc kontekst typowo ludzki, obcy zwierzętom i bóstwom. Pojęcie daimon, jak
pokazuje Derrida w znakomitym komentarzu do analizowanego przez nas tekstu,
„przekracza granice, które oddzielają zwierzę, istotę ludzką i istotę boską”8. Stąd
też demonizm oznaczać będzie sferę, w której nie pojawia się nakaz odpowiadania
za. „Inaczej mówiąc, demonizm pierwotnie definiuje się przez nieodpowiedzial-
ność, albo jak kto woli – przez brak odpowiedzialności”9. Jest to sfera pożądli-
wości, entuzjazmu, w skutek którego człowiek zostaje wyrwany z właściwego mu
kontekstu etycznego, przez co zatraca się samoświadomość i poczucie odpowie-
dzialności. Jest to sfera orgiazmu i namiętności, a więc sfera niekontrolowanego
pożądania, owej niebezpiecznej epithymia, przed którą ostrzegał już Platon. Za-
grożenie to zostało przedstawione w Fajdrosie za pomocą wymownego obrazu
niewychowanego i silnego konia, będącego utrapieniem dla kierującego rydwanem
woźnicy:

Konia ma jednego doskonałego, z pięknej i dobrej rasy, a drugiego z całkiem prze-
ciwnej, rumaka zupełnie tamtemu przeciwnego [...] koń, który ma w sobie zło, cią-
gnie w dół, ku ziemi ciągnie, jeśli go woźnica dobrze nie wychował. Tu się dusza
najwięcej trudzić i wytężać musi10.

Platon mówi o człowieku poddanym swym najokrutniejszym żądzom (epi-
thymia), który zostaje przez nie porwany, niczym woźnica nie mogący zapanować
nad rozjuszonym koniem. Ów stan wprawia go w chwilowy entuzjazm i egzalta-
cje. W miarę pogłębiania się obłędu, dusza staje się coraz bardziej skłonna do
zupełnego poddania się epithymia; zostaje porwana i pokonana, a ten stan przyj-
muje jako swój własny, „normalny”, wrastający głęboko w naturę człowieczeń-
stwa. Słynny fragment z siódmej księgi Politei, opisuje konsekwencję omawianego
zagrożenia: niewolniczą wegetację na dnie jaskini.
Patočka dalej dostrzega istotne analogie pomiędzy orgiastycznym doświad-

czeniem a misterium sakralnym. Mówi o tym posługując się cytatem z Elemen-
tarnych form życia religijnego Durkheima, gdzie znajduje opis obchodzenia święta
przez ludy australijskich aborygenów:

8 J. Derrida, Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patočki, tłum. A. Drop,
„Logos i Etos”, 1/1993, s. 138.
9 Tamże.
10 Platon, Fajdros 247b.
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Można sobie łatwo wyobrazić, iż dotarłszy do tego stopnia egzaltacji człowiek już
siebie nie poznaje. Ponieważ czuje się opanowany, ciągnięty przez jakąś zewnętrzną
siłę, która sprawia, że myśli on i działa inaczej niż w normalnym czasie, ma wrażenie,
że nie jest już sobą. Wydaje mu się, że uległ odnowie: ozdoby, w które się spowija,
maski, którymi zakrywa swoją twarz, wyrażają na zewnątrz tę wewnętrzną prze-
mianę – jeśli się do niej nie przyczyniają. A ponieważ wszyscy jego towarzysze czują
się tak samo przemienieni... wygląda to wszystko tak, jak gdyby rzeczywiście został
on przeniesiony do jakiegoś osobliwego świata, zupełnie innego niż ten, w którym
normalnie żyje. Jakże takie doświadczenia, zwłaszcza powtarzane codziennie całymi
tygodniami, mogłyby nie przekonywać go o tym, iż faktycznie istnieją dwa różne
i nieporównywalne światy? W jednym z nich wlecze on mozolnie swoje codzienne
życie; do drugiego wystarczy tylko wstąpić, by stanąć w obliczu niezwykłych możli-
wości, które go galwanizują aż do frenezji. Pierwszy to świat świecki, drugi zaś jest
światem rzeczy świętych11.

Opisane powyżej przez Durkheima przejście od doświadczenia orgiastycznego
do misterium sakralnego znajduje również swoją interpretację w antropologii René
Girarda. Autor Kozła ofiarnego pozostaje pod wpływem tego francuskiego socjo-
loga, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję sacrum, rozumianego jako wytwór ludzkiej
wyobraźni:

Sacrum jest hipotezą ludzkiego umysłu, który widzi, że przekraczają go zewnętrzne,
jak mu się wydaje moce. Ta wyobrażona moc, dla jakiś nieznanych racji, czyni co
chce ze wspólnotą12.

Wydaje się jednak, że Girard w archaicznych misteriach sakralnych do-
strzega to, co umyka uwadze zarówno Durkheima jak i Patočki, a mianowicie
mimetyczny charakter owych obrzędów. To właśnie w mimetyzmie tkwi źródło
iluzorycznego wyobrażenia o sacrum.
Czym jest mimetyzm? Jest to „proces, który rozpoczyna się pragnieniem mi-

metycznym, trwa w rywalizacji, dochodzi do wrzenia w kryzysie mimetycznym lub
ofiarniczym i kończy się rozwiązaniem, jakim jest kozioł ofiarny”13 Naśladownic-
two (gr. mimesis) stanowi bowiem nieodłączny element ludzkiej natury. Jest ono
wypadkową najbardziej pierwotnych, nieuświadomionych, wrodzonych i witalnych
dynamizmów, leżących u źródeł wszelkich motywacji i decyzji. Człowiek poprzez
naśladowanie przyswaja język, rozwija zdolność uczenia się i wiedzę. Ale mimesis

11 E. Durkheim, Les formes elemetaires de la vie religieuse, Paris 1968, s. 312–313.
12 R. Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata, tłum. M. Goszczyńska, „Literatura na świe-
cie”, nr 12 (149), s. 108.
13 R. Girard, Początki kultury, tłum. M. Romanek, Kraków 2006, s. 62.
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ma również swoje drugie, złowrogie oblicze. Stanowi źródło wszelkiej iluzji, ślepej
fascynacji przemocą, która może jednocześnie przerodzić się w szaleńczą niena-
wiść do siebie samego, źródło zniewolenia przez pożądliwość, gwałt, rywalizację
i sacrum.
Przypomnijmy, że również u Platona mimesis oraz jej związek z epithymia

przyczynia się do fałszywego obrazu bogów14. Girard twierdzi jednak, iż owa iluzja
krystalizuje się wokół mechanizmu ofiary, który jest konsekwencją naśladownic-
twa i związanej z nim rywalizacji, przez co odcina się od platońskich spekulacji
dotyczących zgubnego działania poetów w polis. Pojęcie „mechanizm” wskazuje,
że chodzi tu raczej o pewien nieuświadomiony system, całkowicie warunkujący
ludzki sposób myślenia i działania, wskutek którego jednostka staje się częścią
składową pewnej struktury, kierowanej przez absolutne prawo. Przyjrzyjmy się
bliżej całemu procesowi.
W Rzeczach ukrytych od założenia świata czytamy, że w trakcie antropo-

genezy człowiek ze swojej zwierzęcości odziedziczył dyspozycję zachowań mime-
tycznych, które na dalszym etapie przyjmują formę mimetycznej pożądliwości.
Człowiek będąc istotą pożądającą, która jednak swych pragnień nie potrafi uza-
sadnić, potrzebuje w świecie przewodnika, fascynującego autorytetu. Znajduje
go w Innym, którego naśladuje w pogoni za przedmiotem pragnienia. Ów zmysł
naśladowczy, stanowiący prainstynkt, silniejszy nawet od instynktu seksualnego
jest, zdaniem Girarda, siłą leżącą u podstaw wszelkich ludzkich motywacji i de-
cyzji, wszelkiego poznania i działania, słowem – jest élan vital ludzkiego bytu.
Ta dyspozycja przeradza się w rywalizację, w momencie zawłaszczenia przed-
miotu, który następnie spotyka się z symetrycznym pożądaniem innego osobnika.
Podmiot pożąda przedmiotu, ponieważ pożąda go rywal. Przykładem jest cho-
ciażby opisana przez Freuda w Totem i tabu sytuacja pierwotnej hordy, w której
dochodzi do rywalizacji o względy matki. Zdaniem Girarda źródłem rywaliza-
cji nie jest, jak chciał Freud, instynkt seksualny, lecz wzajemne naśladownictwo
pożądania.
Wniosek, jaki ostatecznie wyciąga Girard, ukazuje zależności między mime-

tyczną pożądliwością a rywalizacją i przemocą, która ma niezaspokojony charak-
ter. Ten kontekst jest znamienny, gdyż pochłonięty rywalizacją podmiot nie jest
zdolny do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, lecz kiero-
wany poprzez mimetyczną siłę pożądania.
Napędzająca się rywalizacja ma również swoje społeczne reperkusje. Pochła-

nia nie tylko jednostki, lecz również całe wspólnoty. Charakteryzuje ją dynamika
kuli śniegowej. Gdy rywalizacja zaczyna się rozprzestrzeniać, przemoc totalna

14 Tenże, Rzeczy ukryte od założenia świata, wyd. cyt., s. 108.
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ma już tak duży zasięg, że zagraża istnieniu całej społeczności. Ta kolej rzeczy
każdą wspólnotę musi doprowadzić do kryzysu, a nawet całkowitego wyniszcze-
nia. Znamionami takiego kryzysu jest zniesienie wszelkich różnic, a więc to, co
w swej treści zawiera przywołane wcześniej pojęcie daimon-izm. Kryzys to po-
wszechne odróżnorodnienie, co jednoznaczne jest z oscylacją między zwierzęciem,
człowiekiem a istotą boską. Skoro więc dla Girarda kultura jest uporządkowanym
systemem różnic, znajdującym swe odzwierciedlanie w postaci hierarchicznego
ustrukturalizowania społeczeństwa, w postaci tabu kazirodztwa, w przypisaniu
jednostkom określonych ról społecznych, to zacieranie tych różnic stanowi po-
wrót do pierwotnego stanu natury, który jest stanem wojny wszystkich przeciw
wszystkim.
Kultura zdominowana przez przemoc jest więc kulturą w stanie permanent-

nego upadku. Ślady tego mechanizmu odnajduje Girard w mitach i rytuałach:
„Początek mitu często ogranicza się do jednej cechy. Dzień miesza się z nocą.
Niebo i ziemia zachowują łączność pomiędzy sobą: bogowie chodzą wśród ludzi,
zaś ludzie wśród bogów. Nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy bogiem, człowiekiem
i zwierzęciem. Słońce i księżyc są bliźniaczymi braćmi; walczą nieustannie pomię-
dzy sobą i nie można ich od siebie odróżnić. Słońce jest zbyt blisko ziemi; susza
i upały sprawiają, iż egzystencja staje się niemożliwa”15.
Społeczeństwa archaiczne wypracowały jednak metodę przezwyciężania owe-

go kryzysu. Polega ona na zlokalizowaniu źródła społecznej traumy. Daje to począ-
tek prześladowaniom i poszukiwaniom kozła ofiarnego, który zostanie obciążony
odpowiedzialnością za panujący nieład. Kolektywna przemoc wszystkich przeciw
wszystkim, która grozi unicestwieniem całej wspólnoty, zostaje następnie spon-
tanicznie i automatycznie przemieniona w przemoc wszystkich przeciw jednemu.
W ten sposób wina zostaje przelana na jedną ofiarę, przyczyniając się do oczysz-
czenia (katharsis) wspólnoty i regeneracji społecznego porządku. Ową przemianę
społeczeństwa „prymitywne” utożsamiały z przyczynowością magiczną, z nad-
przyrodzoną siłą.
Antropologia Girarda w interesujący sposób tłumaczy głęboką nieufność

Patočki do archaicznych misteriów sakralnych, ponieważ ich głównym motywem
jest przemoc. Powiązanie ze sobą zjawisk naśladownictwa, rywalizacji i przemocy,
która ostatecznie przekształca się w przerażające doświadczenie sacrum, jest dla
Girarda jednocześnie źródłem konstytuowania się instytucji rytuałów ofiarniczych.
Te zaś drogą ewolucji przeradzają się w orgie, sodomie, gwałty i kazirodztwa, lecz
nigdy nie zrywają ze swoim pierwotnym źródłem – kolektywną przemocą. Stąd też
jeszcze bardziej zrozumiałe wydaje się stwierdzenie Patočki, że „demonizm trzeba

15 Tenże, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987, s. 148.
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odnieść do odpowiedzialności, z którą początkowo i pierwotnie nie jest związany
żadną relacją”16. To zaś dokonuje się na skutek podwójnego wstrząsu: pierwszy
przychodzi wraz z platonizmem i jego programem paidei, drugi za sprawą chrze-
ścijańskiego misterium tremendum. Między jednym a drugim przewrotem istnieje
jednak radykalna różnica.
Girard i Patočka dostrzegają istotny przewrót, jaki przychodzi wraz z plato-

nizmem. Cenzura, która w Politei przybiera formę eliminacji poetów z idealnego
państwa, w efekcie ma przyczynić się uformowania nowego człowieka. Wymaga
to przełamania okrutnego i niemoralnego obrazu bogów, co stanowić ma „naro-
dziny nowej kultury – już nie czysto mitologicznej, ale racjonalnej, filozoficznej”17.
Tym, co Platon nazywa teologią poetów jest zdaniem Girarda „prawdziwe sacrum,
prymitywne sacrum, a więc sacrum podwójne, łączące to, co przeklęte, z tym, co
błogosławione”18. Tendencja dualistyczna, z którą mamy do czynienia w platoni-
zmie, zmierza w kierunku zachowania dobroczynnego aspektu bogów, a w gruncie
rzeczy polega na „przekształceniu kryzysu w idyllę”19.
Zarysowany w Politei scenariusz wyjścia z jaskini odpowiada temu, co w ty-

tule tego artykułu zostało określone jako podnoszenie się z upadku. Zdaniem
Patočki platońska „konwersja”, odwrócenie wzroku od wnętrza jaskini i skiero-
wanie go w kierunku poznawalnego rozumem dobra, jest pierwszym w dziejach
wprowadzeniem podmiotu w relację do odpowiedzialności:

Przypowieść ta zwłaszcza w partii dramatycznej, jest odwróceniem tradycyjnych
misteriów i ich orgiastycznych obrzędów. Już te obrzędy zmierzały jeśli nie do połą-
czenia odpowiedzialności z orgiastyką, to do ich konfrontacji, Jaskinia jest pozosta-
łością misteryjnych zgromadzeń, jest łonem matki-ziemi. Nowa myśl Platona wy-
raża wolę, by opuścić łono matki-ziemi i udać się na czystą „drogę światła”, a więc
podporządkować orgiazm odpowiedzialności. Dlatego droga platońskiej duszy pro-
wadzi wprost do wieczności i do źródła wszelkiej wieczności, do słońca „dobra”20.

„Podporządkować orgiazm odpowiedzialności” oznacza tyle, co panować nad
tym, co jest przyczyną egzystencjalnego upadku. Potwierdzenie dla takiej inter-
pretacji znajdujemy w innym miejscu, gdy Patočka pisze o twardej dyscyplinie,
absolutnym roszczeniu logosu. Ta dyscyplina stanowi centralny motyw platońskiej
paidei. Słowo paideia sugeruje, że w pierwszej kolejności chodzi o wychowanie,

16 J. Patočka, Eseje heretyckie, s. 136.
17 R. Girard, Kozioł ofiarny, s. 113.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 J. Patočka, Eseje heretyckie..., s. 142.
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ujarzmianie czającego się na dnie duszy zagrożenia, panowanie logosu nad życiem
człowieka, a są to inne nazwy ćwiczeń duchowych, technik medytacji, filozofii. Być
może właśnie dlatego Patočka nazywa platonizm nowym misterium duszy, już nie
demonicznym, lecz racjonalnym, przyjmującym formę dialogu duszy ze samą sobą.
Ta rozmowa ma coś z doświadczenia mistycznego, jest tym doświadczeniem, gdyż
jej treścią jest nieśmiertelność indywidualna, „indywidualna, bo wewnętrzna, bo
nieodłączna od własnego czynu”21.
Ale owa nieśmiertelność zostaje osiągnięta nie poprzez ucieczkę od śmierci,

nie ma też nic z dionizyjskiej maestrii panowania nad jej rytmem. Ta bowiem jest
domeną orgiastycznych uniesień i misteriów ofiarniczych. Przeciwnie: „platoński
filozof przezwyciężył śmierć zasadniczo w ten sposób, że przed nią nie uciekł, lecz
śmiało patrzył jej w oczy”22. Dlatego Sokrates z chłodnym spokojem przyjmując
śmierć jest dla Platona archetypem filozofa. Filozofia jako „wyzwolenie”, jako
melete tanatou, jako Sorge, jako „panowanie odpowiedzialności, a tym samym
wolności”23. W tym kierunku zmierza wywód Patočki.
Nie jest to jednak ostatnie słowo w dziejach podmiotu. Platońskie misterium

duszy, grecka polis, epos i tragedia zostają przezwyciężone drogą „ponownego
zwrotu”, który nadchodzi wraz z chrześcijaństwem, gdzie życie odpowiedzialne
zostaje pojęte jako dar. Jest to moment, w którym relacja, mająca charakter
poznawczy, relacja podmiot–przedmiot, dusza–dobro, przechodzi w relację osób,
w relację ja–Ty, relację, którą Patočka nazywa bezinteresowną dobrocią i pełną
samozaparcia miłością. Semantyka daru jest tu decydująca. Darem nie może być
coś, co zostało zdobyte drogą własnego wysiłku, własnego starania. Dar ma to
do siebie, że jest właśnie darem bezinteresownym, odpowiedzią, która wyprzedza
pytanie, gestem, który wyprzedza prośbę. Z tej semantyki daru wyłania się jeszcze
inne znaczenie. Dar jest zawsze związany z intencją, z wyjściem naprzeciw, ze
spotkaniem drugiego, z doświadczeniem jego dobroci.
Ale przecież Patočka nazywa to doświadczenie spotkania misterium tremen-

dum, doświadczeniem tajemnicy pełnej grozy. Kategoria ta od razu przywołuje
na myśl epokowe dzieło Świętość oraz znaczenie, jakie jej nadał Rudolf Otto.
Skojarzenie jest słuszne, jednak tylko do pewnego stopnia, bowiem pojęcie miste-
rium tremendum u Otta obejmuje cały szereg doświadczeń, począwszy od tego,
co zresztą za niemieckim myślicielem nazywa Patočka demonizmem, skończywszy
na lęku, który ogarnia umysł chrześcijanina. W Świętości odnajdziemy fragment,
który z pewnością wyjaśni, gdzie tkwi zasadnicza różnica:

21 Tamże.
22 Tamże, s. 143.
23 Tamże.
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Uczucie to [misterium tremendum] może łagodnym strumieniem przepłynąć przez
jaźń w formie lekkiego, spokojnego nastroju głębokiego skupienia, może ono w ten
sposób przejść w permanentne usposobienie duszy, które długo trwa i sygnalizuje
swe istnienie, aż w końcu przebrzmiewa i zostawia duszę znowu sprawom świeckim.
Może też wydobyć się z duszy nagle i mogą towarzyszyć mu wstrząsy i konwul-
sje. Może prowadzić do dziwnego podniecenia, do upojenia, zachwytu i ekstazy.
Ma swoje dzikie i demoniczne formy. Może sprowadzić się do niemal upiornych
dreszczy i ciarek. Ma swoje nieokrzesane i barbarzyńskie przejawy i stopnie przy-
gotowawcze. I ma też swój rozwój w kierunku tego, co subtelne, co oczarowuje i co
opromienia. Może w cichym, pokornym drżeniu i oniemieniu stanąć przed tym co...
– no, przed czym? Przed tym co w niewysłowionej tajemnicy istnienie nad wszelki
stworzeniem24.

Różnica wydaje się teraz oczywista. Otóż Patočce zależy na zasadniczym od-
różnieniu demonicznego tremor, pełnego egzaltacji i uniesień od pokornego drżenia
i oniemienia chrześcijanina wobec tajemnicy najwyższego bytu-osoby:

Tremendum, ponieważ odpowiedzialności nie odnosi się teraz do przejrzystej dla
człowieka istoty dobroci i jedności, lecz do nieprzejrzystego stosunku do absolut-
nego, najwyższego bytu, który ma nas w garści nie pod względem zewnętrznym,
lecz wewnętrznym25.

Po tym stwierdzeniu pojawia się następne:

W ostatecznej instancji dusza nie jest stosunkiem do przedmiotu, choćby najbar-
dziej wzniosłego (jak np. platońskie dobro), lecz do osoby, która w nią patrzy, sama
spojrzeniu niedostępna. Czym jest ta osoba, tego chrześcijaństwo w gruncie rzeczy
nie tematyzuje26.

Element tremendum, a więc szczególny charakter czegoś, co budzi grozę, po-
jawia się właśnie dlatego, że współgra z chrześcijańską tajemnicą osoby, której
spojrzenie przenika mnie od wewnątrz, a słowo (logos) wzywa do odpowiedzialno-
ści, do wzięcia na siebie tego, co „każdy może dokonać tylko sam w sobie, w czym
nie można go zastąpić”.
Takie właśnie znaczeniemisterium tremendum odnajdujemy w Dziejach Apo-

stolskich. Za każdym razem, gdy Jezus objawia się swoim uczniom, ogarnia ich
strach i przerażenie. Ma ono chociażby miejsce na drodze do Damaszku, kiedy

24 R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 18.
25 J. Patočka, Eseje heretyckie..., s. 145.
26 Tamże.
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rzuca na kolana św. Pawła. W tej dramatycznej scenie doszukujemy się czę-
sto zwykłego „oszołomienia” światłością Bożej Mocy. Ale skupiając swoją uwagę
tylko na tym elemencie, zapominamy, jakie konsekwencje miały wypowiedziane
przez Jezusa słowa: „Dlaczego mnie prześladujesz?”. Szaweł, który był pierwszym
z prześladowców chrześcijan, ten sam, o którym Ananiasz mówi „Panie, słyszałem
z wielu stron jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozoli-
mie”, odmieni swoje życie i stanie się tym, który idzie za wezwaniem Chrystusa.
Jego decyzji nie sposób jednak oddzielić od świadomości tego, czym jest czyn
chrześcijanina, to znaczy, czym jest Krzyż i Męka. Całe swoje życie podporządko-
wuje jednemu celowi: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego
więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”27.
Precyzja opowiadań o nawróceniach, w żadnym razie nie odzwierciedla prze-

miany życia poprzez wycofanie się ze świata i oddanie kontemplacji. Idea nawró-
cenia daje się doskonale wyjaśnić w pojęciach egzystencjalnych, takich jak troska,
męstwo, wybór drogi życiowej, trwoga, oddanie Słowu, ofiara, śmierć. Patočka daje
temu znakomity wyraz, gdy pisze o chrześcijańskim dramacie zbawienia i łaski:

Przezwyciężenie codzienności otrzymuje postać troski o zbawienie duszy, która zy-
skała siebie w przemianie moralnej, w zwrocie wobec śmierci i śmierci wiecznej,
która żyje lękiem i nadzieją, najściślej ze sobą zespolonymi, drży pod wpływem
świadomości grzechu i całą swą istotą oddaje się pokutnej ofierze28.

Już sam św. Paweł, który poświęca swoje życie trosce o zbawienie innych,
które jest jednocześnie troską o własne zbawienie jest tego znakomitym przy-
kładem.
Wybór drogi życiowej jest dla chrześcijanina zawsze wyborem drogi Krzyża,

motyw Imitatio Christi konsekwencją wezwania Jezusa: „Weźmijcie moje jarzmo
na siebie i uczcie się ode mnie”29. Girard wykazuje, że nakaz naśladowania Je-
zusa nie mógłby się pojawić „w świecie wolnym od mimetyzmu, lecz kieruje się
do istot nim przesiąkniętych”30. W przypadku Tomasza z Kempis, autora słyn-
nego dzieła O naśladowaniu Chrystusa, gdzie znajdujemy jedną z najbardziej
rygorystycznych propozycji życia ascetycznego, oznacza to przekształcenie wła-
snej osobowości, w jej najgłębszych, ontologicznych wymiarach, na obraz i podo-
bieństwo Chrystusa. Dla pierwszych chrześcijan natomiast ideałem było przyjęcie
„słodkiego jarzma”, daru śmierci męczeńskiej. Ale jak wykazuje Girard, a kto wie,

27 1 Kor 2, 2.
28 J. Patočka, Eseje heretyckie..., s. 147.
29 Mt, 11, 29.
30 R. Girard, Widziałem szatana..., s. 27.
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może również Patočka, tym, co najistotniejsze w ascezie, męczeństwie i wszystkich
innych staraniach odwzorowania życia Chrystusa, jest doświadczenie, „że byliśmy
jego naśladowcami zawsze”31.
Nasza lektura doprowadziła nas zatem do pewnego punktu, w którym mo-

żemy pokusić się na ostateczne stwierdzenie. Otóż to, co dokonało się za sprawą
chrześcijaństwa, ma niezwykle doniosłe znacznie antropologiczne. To właśnie idea
ewangelicznej miłości prawdziwie demistyfikuje wyobrażenia człowieka o samym
sobie, gdyż przywraca mu to, co decyduje o tym, kim naprawdę jest, przy-
wraca mu człowieczeństwo oraz w pełni rozświetla znaczenie związane z tym
pojęciem. Istotne jest jednak, że sama miłość, rozumiana jako osobowa relacja
człowieka z Bogiem, nie pozostaje pojęta jako irracjonalna uczuciowość czy zda-
nie się na niewiedzę, lecz, że w swym tajemniczym majestat jest jednocześnie
domeną racjonalizmu, zakorzenionego w mądrości Logosu, który przychodzi, by
nas obdarzyć swoją światłością. W Liście św. Jana, który Girard nazywa praw-
dziwą epistemologią miłości, odnajdujemy głęboki sens tego, co staramy się tu-
taj uchwycić:

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest
w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się po-
tknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy32.

Właśnie w tych słowach zostaje ujęta istota bycia człowiekiem. Prawda, o któ-
rej wspomina Jan, wymyka się czysto intelektualnemu zrozumieniu, ale w tym
sensie, w jakim odrywa się ono od przykazania miłości. Patočka pisze, że chrześci-
jaństwo nie tematyzuje ostatecznie tego, kim jest osoba. Być może jest to celowy
zabieg Ewangelii. Prawdopodobnie dlatego też nie odnajdujemy żadnych opisów
cech Jezusa, jego nawyków, usposobienia. Wiemy jedynie, że jest Synem Bożym,
który przyszedł do ludzi, by dać im światło zbawienia. I jeśli nasze oczy nie są
na uwięzi, jak oczy Jego uczniów, którzy Go nie poznali w drodze do Emaus, to
znaczy, jeśli nie uważamy Go za martwego, to rzeczywiście rozpoznajemy w Nim
Mądrość, będącą tożsamą z Jego Słowem i Czynem, a która stanowi wieczny ślad
Jego obecności wśród nas.
Ale jest jeszcze jeden istotny moment, który płynie z tej nauki. Chrześci-

jaństwo nie toleruje znieruchomienia prawdy. Jest ona zawsze niedostępna. Jest
misterium tremendum. Logos z Ewangelii św. Jana jest Słowem, które „przyszło

31 Tamże.
32 J 2, 9–11.
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do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”33. W świecie chrześcijańskim dramat
upadku polega na tym, że próba odczytania owej Mądrości łączy się nieustannie
z jej nierozpoznaniem, z ekspulsją i ukrzyżowaniem.

Who is man? Girard and Patočka on rising after falling

Summary

This article studies the philosophical connection between René Girard
and Jan Patočka. It examines the ethical and anthropological perspectives
of both philosophers. To illustrate this, the author re-reads the Biblical story
about the adulterous woman and the symbolism of the first stone, then, on the
basis of this story, he shows the specificity of the Gospel’s ethics in relation to
mythology and demonism present in archaic cultures. The paper also analyzes
fundamental ethical concepts like violence, desire (epithymia), responsibility
and mimesis.
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Jednym z istotnych przymiotów, który filozofowie i teologowie przypisywali
Bogu była transcendencja. Byt Absolutny nie mógł być utożsamiany ze światem,
ponieważ go przekraczał i różnił się radykalnie od wszystkich bytów stworzonych.
Niemniej jednak był On jakoś włączony w dzieje świata, gdyż nie chciano zbyt
łatwo przystać na deistyczną interpretacją relacji między Stwórcą i stworzeniem.
Wydaje się jednak, że kwestia transcendencji Boga i jakiejś formy Jego immanencji
nie została dotychczas wyjaśniona w sposób zadowalający i z tej racji nieustannie
mamy do czynienia z nowymi próbami jej eksplikacji.
Na gruncie polskim problem ten podjął Józef Życiński (1948–2011) – filozof,

teolog i publicysta. Jednym z głównych problemów było dla niego powiązanie
z sobą obrazów świata, jakie dostarczały nauki przyrodnicze, humanistyczne i re-
ligia. Był on radykalnym optymistą odnośnie do możliwości pogodzenia owych
trzech typów rozumienia rzeczywistości1. Jego badania naukowe szły w związku
z tym w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszym z nich było filozofowanie
w kontekście nauki, drugim natomiast poszukiwanie „głębi bytu” związane z jego
przekonaniami teistycznymi. Punktem odniesienia była dla niego w obu przypad-
kach myśl A. N. Whiteheada2. Z dystansem odnosił sie on do koncepcji Tomasza
z Akwinu, ponieważ była ona związana jego zdaniem z błędną kosmologią, która
miała wpływ także na tezy metafizyczne3.

1 P. Gutowski, Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką, „Przegląd Filozo-
ficzny. Nowa Seria” 1 (85), 2013, s. 15–16.
2 J. Życiński, Kosmiczna perspektywa kulturowej ewolucji człowieka, Lublin 2005, s. 12, 14.
3 J. Życiński, Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska, Poznań
1990, s. 131.
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Podejmując zagadnienie relacji między Bogiem i światem Życiński broni sta-
nowiska chrześcijańskiego panenteizmu, w którym podkreśla się zarówno obecność
Boga w przyrodzie, jak i Boską transcendencję w stosunku do świata material-
nego4. Transcendencji tej nie można jednak pojmować jego zdaniem w sensie
przestrzennym, co było naturalne na gruncie średniowiecznej kosmologii. Za po-
mocą pojęcia transcendencji opisywano by raczej bytową głębię ukrytą w ob-
serwowalnych składnikach świata fizycznego. Transcendencja oznaczałaby więc
sposób istnienia na odmiennym poziomie bytu bez zwracania uwagi na wymiary
przestrzenne5. Posiadałaby ona niejako dwa wymiary: moralny i ontologiczny.
Pierwszy z nich związany byłby z poszukiwaniem przez człowieka sensu swego
życia i odkrywaniem go w kontakcie ze światem wartości. Drugi natomiast odno-
siłby się do obecności w bytowaniu świata pewnych praw i struktur formalnych
będących wyrazem boskiego Logosu.
Poniższe rozważania są formą zaprezentowania koncepcji transcendencji

i komplementarnej z nią idei immanencji Boga, której twórcą jest Józef Życiński.
W tym celu zostały poddane analizie główne dzieła samego autora, w których od-
nosi się on w sposób bezpośredni do interesującego nas zagadnienia. Ustawia on je
nie tylko w perspektywie ściśle filozoficznej, ale także egzystencjalnej. Ważnym
kontekstem odkrycia tej problematyki jest bowiem życie człowieka, który nie chce
się zadowolić bytowaniem w świecie zjawisk, ale szuka w nim głębszego sensu.
Powyższe uwagi pozwalają nam zakreślić plan analiz. Będą one mieć trzy

zasadnicze części. W pierwszej części zostaną zaprezentowane zasadnicze przejawy
egzystencji człowieka, której znamienną cechą jest pytanie o znaczenie ludzkiego
życia. Część drugą stanowić będzie prezentacja koncepcji Boga jako „głębi” bytu
świata. Część trzecia ma charakter syntezy, w której pokazano dążenie człowieka
do harmonii swego życia w wyniku otwarcia się na głębię egzystencji.

1. Człowiek w poszukiwaniu głębi życia

Odwołując się do mitycznej postaci Odyseusza, Życiński opisuje egzystencję
ludzką jako z jednej strony dramat rozterek, z drugiej natomiast pełne niepo-
koju poszukiwanie jakiegoś raju, w którym można byłoby uniknąć ograniczeń

4 Tamże, s. 10. Termin „panenteizm” nie jest nowy. Wprowadził go do literatury filozoficznej
niemiecki filozof i mistyk K.Ch.F. Krause w pierwszej połowie XIX w., a rozpowszechnił go
amerykański procesualista Ch. Hartshorne w XX w., por. J. Wojtysiak, Panenteizm. W związku
z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i innych przedstawicieli „zwrotu panen-
teistycznego”, „Roczniki Filozoficzne” 4, 2012, s. 314–315.
5 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, Tarnów 1992, s. 137.
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związanych z naszą naturą. Na szlaku tych poszukiwań wymagana jest pewna
doza krytycyzmu, dzięki któremu nie trzeba by ulegać pokusie rozwiązywania
trudnych kwestii za pomocą prostych recept. Z tej racji Odyseuszowi był bli-
ski świat ducha, w którym odnajdują swój ostateczny sens ludzkie wartościo-
wania i wybory. To właśnie niematerialny świat ducha jest w stanie nadać wy-
miar głębi ludzkiemu życiu, dzięki wskazaniu na bogactwo treści istotnych dla
egzystencji godnej człowieka. Tego wymiaru ludzkiego życia nie można zagubić,
ponieważ stanie się ono wówczas powierzchowne. Z tej racji w refleksji nad czło-
wiekiem należy połączyć prawdę o rozdarciu, tęsknotach i niespełnieniu jego ży-
cia z głębokim przekonaniem, że jest ono czymś więcej niż jedynie zbiorem po-
wyższych doświadczeń6.
Zdaniem Życińskiego, charakterystyczną cechą gatunku ludzkiego jest twór-

czy niepokój prowadzący ku nowym obszarom zainteresowań i odkryciu głęb-
szych poziomów rzeczywistości wykraczających poza wrażenia zmysłowe. Łączy
się z tym umiejętność wychodzenia poza horyzont tego, co aktualnie dane i zwró-
cenie się ku wartościom istotnym dla naszej egzystencji. Dążenie to nosi nazwę
transcendencji. Zdolność ta wyrasta z naszego poczucia niespełnienia i z tęsknoty
za pełniejszym życiem. Związana jest ona nie tylko z poszukiwaniem trwałych
wartości, ale także z możliwością tragedii, gdy nasze dążenia połączymy z war-
tościami pozornymi7. Owo dążenie do pełni życia jest też, zdaniem Życińskiego,
istotnym rysem religijnej wiary człowieka, która nie może być zredukowana wy-
łącznie do zbioru formuł i przepisów8.
Odkrycie takich wartości, jak miłość, przyjaźń, piękno, czy prawda nadaje

istotny rys naszej ludzkiej egzystencji, która bez nich zamieniłaby się w czystą
wegetację. Szczególnym momentem jest ludzka tęsknota za doświadczeniem tej
wartości, jaką dla człowieka stanowi Bóg. W tym jednak przypadku uzależnione
jest to nie tylko od osobistych predyspozycji człowieka, ale także od określonych
warunków zewnętrznych9.
Życiński odwołuje się do biblijnego sformułowania o Bogu, który jest „nieda-

leko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy” (Dz 17, 28).
Tę prawdę o więzi ludzkiego bytu z Bożym Absolutem odzwierciedlają jego zda-
niem także inne prawdy, np. o niematerialnej duszy, nieśmiertelności, zbawie-
niu i łasce10. Bóg jest traktowany jako bliska osoba, która objawia się poprzez

6 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, Lublin 1991, s. 15, 25–26.
7 Tamże, s. 121–122.
8 Tamże, s. 151.
9 Tamże, s. 123.
10 Tamże, s. 132, 134.
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rzeczywistość łaski. Żyjemy w niej zanurzeni tak bardzo, że nawet jej nie zauwa-
żamy. Może zostać ona odsłonięta dzięki obserwowanym konkretom, różnym zjawi-
skom natury oraz relacjom interpersonalnym11. Bóg przychodzi więc do człowieka
przez zwyczajne momenty jego życia, także poprzez doświadczenie łez, wzruszeń,
problemów, czy zachwytów. Jego łaska wchodzi poprzez świat natury, ponieważ
wymaga ona właśnie naturalnego podłoża. Z tej racji nie należy rozumieć ła-
ski i natury jako dwóch odizolowanych rzeczywistości, ponieważ przenikają się
one i uzupełniają tak bardzo, że właściwie niemożliwe jest ich jasne odróżnie-
nie12. Zdaniem Życińskiego, kierunek ludzkich poszukiwań Boga prowadzi w głąb.
Wiedzie on poprzez sferę codziennych doświadczeń w kierunku centrum będą-
cego prawdziwą rzeczywistością. Odkrywanie tej głębi stanowi niekończący się
proces, ponieważ kolejne poziomy Bożego bytu wskazują na istnienie głębszych
jeszcze warstw13.
Według Życińskiego, odkrywanie bliskości Boga może dokonywać się z jednej

strony przez racjonalną refleksję, w której argumenty rozumowe mogą być swo-
istymi wskazówkami na drodze ku Bytowi boskiemu, ale nie muszą prowadzić do
bezpośredniego doświadczenia Jego obecności. Doświadczenie to nie jest bowiem
sprowadzone wyłącznie do poziomu intelektualnego, ale domaga się ono raczej za-
angażowania całej osoby i nadania nowej perspektywy naszemu życiu. Odkrycie
jej staje się możliwe zwłaszcza przez tzw. sytuacje graniczne, w których prze-
żywamy chwile trudne (chorobę, śmierć, samotność, lęk) lub radosne (przyjaźń,
miłość). Sytuacje te prowokują nas do szukania ostatecznego sensu ukrytego pod
ich powierzchnią. Wydaje się on wówczas możliwy do odnalezienia w osobowej
więzi z Bogiem14.
Szczególnym obszarem doświadczenia boskości są dla Życińskiego przeżycia

estetyczne, które wskazują na potrzebę istnienia harmonii oraz przejawiającego
się w nich boskiego Piękna. Życiński odróżnia doświadczenie estetyczne opisywane
przez S. Kierkegaarda i N. Whiteheada. Według pierwszego z nich estetą jest osob-
nik zainteresowany wyłącznie doznawaniem i wywieraniem najlepszego wrażenia
na otoczeniu. Według drugiego natomiast estetyka ma nieco szersze znaczenie
i polega na harmonii bytu powstałej w wyniku połączenia wartości etycznych, de-
dukcji logiczno-matematycznej oraz tęsknoty za wielkimi ideałami15. Życińskiemu
jest zdecydowanie bliższe owo drugie podejście, które domaga się od człowieka

11 Tamże, s. 148.
12 Tamże, s. 150–151.
13 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 165.
14 J. Życiński, Głębia bytu, Poznań 1988, s. 22–23.
15 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, wyd. cyt., s. 138.
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wyzwolenia się z jednowymiarowych rozwiązań i poszukiwania wielowymiarowej
harmonii umożliwiającej rozwój osobowości16.
W tej perspektywie Życiński interpretuje też ożywiające tchnienie, o którym

jest mowa w opisie stworzenia człowieka w księdze Rodzaju. Jego zdaniem nie
musi być ono rozumiane jako odpowiednik niematerialnej duszy, chociażby z tej
racji, że Żydzi nie podzielali greckiego dualizmu ciała i duszy odnośnie człowieka.
Tchnienie to należy raczej rozumieć jako uobecnienie w ludzkim bycie Bożego
pierwiastka wnoszącego harmonię pośród różnorodnych elementów17.
Zdaniem Życińskiego wielkim błędem wydaje się być przekonanie, iż har-

monię i sens życia można odnaleźć w płytkich doznaniach, rezygnując z głębszej
refleksji lub moralnych decyzji znaczonych wiernością wobec przyjętych wcześniej
zasad. Podkreśla on, że autentyczny sens życia jest osiągalny jedynie za cenę wy-
rzeczeń, wysiłku i wierności wobec określonych wartości i norm18.
Szczególną przestrzenią, w której człowiek winien szukać owej głębi jest jego

wnętrze. Sfera wnętrza jawi się jako obszar naszej intymności, która jedynie czę-
ściowo ujawnia się w działaniu zewnętrznym. Jest to przestrzeń głębokich dyle-
matów, rozdarć, niepokoju, marzeń i samotności. Człowiek jest niejako skazany
na wędrówkę właśnie w głąb swego wnętrza. Powstrzymuje go przed tym jednak
obawa przed konsekwencjami z tym związanymi19. Trzeba mieć na uwadze, że
bogaty świat ludzkiego wnętrza nie przerażał jednak, ale raczej fascynował wielu
mistyków i myślicieli, którzy z wielką pasją schodzili w głąb siebie w celu odkrycia
całego bogactwa swego życia20.
Życiński ubolewa, że czasy współczesne wydają się być znaczone swoistą

pustką duchową, którą próbuje się zapełnić krzykiem, bezmyślnością, prymitywi-
zmem i poszukiwaniem łatwych rozwiązań dla trudnych problemów. Wydaje się,
że prawdziwym antidotum jest zastąpienie owej pustki autentycznymi wartościami
religijnymi lub humanistycznymi, a krzyku krytyczną refleksją21.
Innym współczesnym zagrożeniem jest dla Życińskiego filozofia „lekkości

bytu”, czyli takie podejście do życia, które polega na tym, że człowiek nie trak-
tuje żadnych wartości na serio, nie uwzględnia uniwersalnych zasad, nie od-
czuwa odpowiedzialności za świat oraz nie uwzględnia moralnego wymiaru więzi
międzyludzkich22. Odkrycie egzystencjalnej harmonii wymaga jednak wyjścia

16 Tamże, s. 128.
17 J. Życiński, W kręgu nauki i wiary, Kalwaria 1989, s. 166.
18 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, wyd. cyt., s. 48–49.
19 Tamże, s. 27.
20 Tamże, s. 29.
21 Tamże, s. 57–62.
22 Tamże, s. 86–87.
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poza ową „lekkość bytu”, dostrzeżenie ukrytej głębi, wierności ideałom, zaak-
ceptowania wysiłku i bólu jako tych elementów, które musimy włączyć w ca-
łość życia23.

2. Boska głębia bytu

Opis ludzkich tęsknot i poszukiwań sensu życia stanowi swoisty horyzont,
na którego tle Życiński dochodzi do odsłonięcia tajemnicy Boga ukrytego w bycie
świata. Zdaniem lubelskiego intelektualisty, Bóg filozofów i teologów był często
przedstawiany jako transcendentny byt zaświatów. Nieobca im była wprawdzie
perspektywa subtelnej obecności Boga w przyrodzie, ale obawa przed popadnię-
ciem w panteizm sprawiła, że przekonanie to nigdy nie cieszyło się dużą popularno-
ścią24. Wydaje się jednak, że w czasach współczesnych należy ponownie odwołać
się do przekonania Galileusza, który na początku XVII w. podkreślał, że Bóg ob-
jawia się zarówno na kartach Biblii, jak i w księdze przyrody25. Trzeba odkryć
Boga przenikającego nasz byt i stanowiącego ontyczne źródło wszelkiego istnienia.
Z tej racji musi dokonać się przejście od Boga zaświatów do Boga odkrywanego
w świecie na głębszym poziomie jego bytowania26.
Tym samym Życiński nawiązuje do najstarszej tradycji chrześcijańskiej,

w której znajduje się przekonanie o Bożej obecności w przyrodzie i w głębi naszych
doświadczeń. Zauważa on, że już na kartach Biblii Boża rzeczywistość wkraczała
w świat poprzez naturalne znaki, odsłaniając jego nowy wymiar. Piękno przyrody
odsyłało do Bożego piękna i było śladem Bożej obecności. Kontynuacją przesłania
biblijnego była myśl Augustyna z Hippony, który w wewnętrznym doświadczeniu
odkrywał prawdę wieczną, a wątpliwości i dylematy ludzkiego serca były dla niego
terenem spotkania z Bogiem. Podobne podejście reprezentował Anzelm z Canter-
bury. Nawet u Tomasza z Akwinu argumenty za istnieniem Boga miały charakter
kosmologiczny. Refleksja nad przyrodą i jej przymiotami prowadziła go jednak
do odkrycia Absolutu, który jawił się jako transcendentny Poruszyciel i Racja
kosmosu. Od tego momentu analizy teologiczne będą koncentrować się właśnie
na owym transcendentnym wymiarze boskiej egzystencji. Pewien przełom w tej
kwestii stanowiła dopiero myśl Barucha Spinozy. Jednak niezasłużony zarzut pan-

23 Tamże, s. 91.
24 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 9.
25 Tamże, s. 68.
26 Tamże, s. 10; P. Gutowski, art. cyt., s. 20.
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teizmu wobec jego doktryny przyczynił się do dalszego milczenia o Bożej imma-
nencji w świecie w obawie przed oskarżeniami o panteizm27.
Zdaniem Życińskiego, niezbędną rzeczą w refleksji o Bogu jest wzięcie pod

uwagę wyników rozwoju współczesnej fizyki i kosmologii oraz uzgodnienie ich
z myślą teologiczną. Wydaje się, że matematyczna harmonia świata i stabilność
praw przyrody mogą być traktowane jako przejaw immanencji Bożego Logosu
w kosmosie28. Trzeba od razu zaznaczyć, że Bóg jest obecny zdaniem Życińskiego
w różnych rodzajach praw natury: nie tylko w deterministycznych, zapewniają-
cych stabilność i harmonię, ale także statycznych, czy też tych rządzących chaosem
deterministycznym. Jego rola nie polega na byciu absolutnym władcą, który na-
rzuca ewoluującej przyrodzie konieczny scenariusz, ale raczej na byciu jednym
z czynników oddziałujących na proces nieustannych zmian29.
Życiński zauważa, że powyższe podejście do kwestii immanencji Boga było

nieobce już P. T. de Chardin i A. N. Whiteheadowi. W myśli francuskiego jezuity
znajdujemy przekonanie o przyrodzie posiadającej pewną głębię jako szczególną
przestrzeń odkrywania obecności Tego, który jest „we wszystkim i ponad wszyst-
kim”. U początków myśli drugiego z nich stoi zdumienie, że świat nie jest zbio-
rem chaotycznych procesów, ale raczej systemem rządzonym przez stałe prawa
przyrody. Niezmienność ta nie może być wytłumaczona poprzez żadne czynniki
fizyczne. Prowadziło to Whiteheada do odkrycia w przyrodzie śladów boskości,
a w harmonii przejawu boskiego Logosu. Proces rozwoju świata nie staje się tym
samym mechanicystyczny, ale jest wynikiem współdziałania między skończonymi
bytami i nieskończonym Bogiem. Bóg nie jest już jednak transcendentnym Poru-
szycielem, ale raczej „Poetą świata” wprowadzającym w proces kosmicznej ewo-
lucji swoje wzorce harmonii, porządku i piękna. Ewolucja ta nie ma jednak cha-
rakteru deterministycznego. Proces rozwoju przyrody rozumiany jest jako dzieło
stwarzania. Bóg przejawia się w nim zarówno w procesach wywołujących nasz za-
chwyt, jak też w stabilnych związkach opisywanych przez teorie naukowe. Można
więc powiedzieć, że jest On ontyczną zasadą rozwoju kosmosu inspirującą na-
sze działania30.
Nie chcąc kwestionować dorobku teizmu klasycznego rozwijanego w nurcie

arystotelesowsko-tomistycznym powyższe koncepcje są próbą pełniejszego wyra-
żenia prawdy o Bycie Absolutnym. Wynikiem tego są interpretacje filozoficzne

27 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 70–73.
28 J. Życiński, Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin
2002, s. 77, 100.
29 Tamże, s. 125–128.
30 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 79–82; tenże, Metafizyka o smaku przygody, w: M. Hel-
ler, J. Życiński, Drogi myślących, Kraków 1983, s. 32; tenże, W kręgu nauki i wiary, wyd. cyt.,
s. 156.
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przyjmujące, że świat zawarty jest w Bogu, który doświadcza w sobie także wszel-
kich jego cierpień. Trzeba od razu nadmienić, że cierpienia Boga nie można ro-
zumieć w ten sam sposób, jak cierpienia człowieka. Nie można przede wszystkim
pojmować go jako znaku niedoskonałości ontycznej, ale raczej jako formę dosko-
nałości rozumianej jako wyraz otwarcia i współuczestnictwa31.
Podejście takie jest właśnie charakterystyczne dla panenteizmu, gdzie Bóg

jest włączony w świat jako ontyczna podstawa każdego bytu i ingeruje od we-
wnątrz w proces jego rozwoju. Przyroda więc ujawnia obecność Boga, ale nie
redukuje Go do swego wymiaru. Zachowana zostaje z jednej strony transcen-
dencja Boga, z drugiej zaś autonomia świata. Problemem pozostawałoby jednak
dokładniejsze określenie „ujmowania” czy „zawierania świata w Bogu”, ponieważ
terminy te mają swoje źródło w doświadczeniu zdroworozsądkowym32.
Życiński zauważa, że można niekiedy usłyszeć w tym kontekście oskarżenia

o sprzeczny z ortodoksją chrześcijańską panteizm. Panenteizm stanowi jednak jego
zdaniem konsekwentne rozwinięcie tez klasycznego teizmu. Ważną jego cechą jest
bliskość z perspektywą ukazaną w Biblii, w której autorzy snują refleksję o Bogu
przenikającym człowieka i przyrodę oraz objawiającym się w wydarzeniach33.
Z tej racji trzeba odejść od pojmowania Boga jako transcendentnego Poruszyciela,
który znajduje się w zaświatach na rzecz Boga „głębi” przenikającego przyrodę
i rzeczywistość naszego bytu34.
Zdaniem Życińskiego, ewentualne kontrowersje dotyczące immanentnej obec-

ności Boga w bytach mogą być związane z różnym znaczeniem terminu „być”.
Jeśli rozumie się go w sposób jednoznaczny, przypisując ten sam sens byciu Boga
i istotom stworzonym, to możliwe jest wówczas otarcie się o jakąś postać pan-
teizmu. Tymczasem bycie przysługuje w istocie tylko samemu Absolutowi, nato-
miast świat stworzeń istnieje tylko wówczas, gdy boski Stwórca udziela mu istnie-
nia. Jeśli więc termin „być” użyjemy w sensie analogicznym, to wówczas znikają
potencjalne nieporozumienia. Życiński odwołuje się przy tym do myśli Mikołaja
z Kuzy, który w tym kontekście stosuje termin „contractio” na określenie wypro-
wadzenia konkretnego bytu aktualnego z rozległego zbioru możliwości bytowych
istniejących w Bogu. Powołuje się ponadto na naukę o partycypacji autorstwa

31 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 85–86.
32 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. II, Kraków 1988, s. 142–143, 150–151; tenże,
Trzy kultury..., wyd. cyt., s. 181–186; A. Głąb, „Cierpię, więc jestem”. Tematyka teodycealna
w tekstach abpa Józefa Życińskiego, „Roczniki Filozoficzne” 4, 2012, s. 80–81.
33 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 89–91; tenże, Trzy kultury..., wyd. cyt., s. 183; tenże,
W kręgu nauki i wiary, wyd. cyt., s. 166.
34 J. Życiński, Trzy kultury..., wyd. cyt., s. 164; tenże, W kręgu nauki i wiary, wyd. cyt.,
s. 155, 162. Wydaje się, że głównym powodem atrakcyjności poglądu o immanencji Boga w świe-
cie był dla Życińskiego intelektualny problem ze zrozumieniem koncepcji nadnaturalnych inge-
rencji Boga w świat natury, por. P. Gutowski, art. cyt., s. 21.
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Akwinaty, która także ma podkreślać Bożą immanencję w świecie i zależność
stworzenia od Stwórcy35.
Powyższe tezy prowadzą nas do zarysowania koncepcji natury Bytu boskiego.

Życiński podąża w tym względzie za rozwiązaniami Whiteheada, według którego
natura Boga ma trzy zasadnicze aspekty. W pierwotnym aspekcie Bóg jest za-
sadą racjonalności świata i uporządkowania zdarzeń. Wzorce tego porządku są
konstytuowane przez zawarte w Bogu „obiekty ponadczasowe” będące odpowied-
nikami platońskich idei, określające pole możliwości rozwoju świata oraz wyzna-
czające hierarchię wartości i norm. Drugi aspekt natury Boga odnosi się do dy-
namicznych relacji łączących Go ze światem i człowiekiem. Bóg jawi się wówczas
jako współtwórca piękna, uczestnik ludzkich cierpień i towarzysz naszych działań.
Nie determinuje On jednak świata w sposób jednoznaczny, ale pozostawia miej-
sce na osobiste decyzje człowieka. Występuje jeszcze trzeci aspekt natury Boga,
zwany „nadłączeniowym” lub „naddatkowym”. Dotyczy on wtórnej natury Boga
ujmowanej z perspektywy człowieka, który wnosi swoisty wkład w rzeczywistość
bytu Bożego36.
W powyższych stwierdzeniach widać, że Życiński używa w opisie natury Boga

pojęcia pola jako kategorii odnoszącej się do pierwotnego świata relacji, związków
wynikania, czy też ideałówmoralnych. Można je nazwać „polem racjonalności” lub
„polem wartości etycznych”. Na przestrzeni wieków określano je również mianem
idei, form, struktur formalnych, ideałów, potencjałów rozwoju, pól możliwości, czy
też pól formalnych. We wszystkich tych przypadkach mielibyśmy do czynienia ze
swoistymi abstraktami, które według Życińskiego istnieją realnie i są odkrywane
w obiektach codziennego doświadczenia37. Bóg byłby zatem swoistym polem idei,
wartości i wzorców, które oddziaływałyby na nas na różne sposoby38.
Trzeba też podkreślić, że z nieskończonego bogactwa możliwości aktualizo-

wany jest tylko niewielki ich podzbiór. Proces aktualizacji przebiega harmonijnie
i towarzyszy mu swoisty porządek dający się uchwycić i opisać w języku matema-
tyki. Wydaje się, że jedyną adekwatną zasadą tak przebiegającego procesu aktu-
alizacji jest właśnie Bóg39. Bogactwa Bytu boskiego nie można jednak zredukować
do granic przyrody. Życiński odrzuca tym samym koncepcję bezosobowego Boga
tożsamego z przyrodą, ponieważ bogactwo potencjalności zawartych w Bogu nie
znajduje nigdy pełnej realizacji w przyrodzie. Dzięki temu Bóg pozostaje trans-

35 J. Życiński, Bóg i ewolucja..., wyd. cyt., s. 136–138.
36 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 27–29; tenże, Trzy kultury...,
wyd. cyt., s. 173–174; tenże, W kręgu nauki i wiary, wyd. cyt., s. 155.
37 J. Życiński, Trzy kultury..., wyd. cyt., s. 174; tenże, Ułaskawienie natury, Kraków 1992,
s. 206–208.
38 J. Życiński, Ułaskawienie natury, wyd. cyt., s. 215, 217; J. Wojtysiak, art. cyt., s. 324–326.
39 J. Życiński, Metafizyka o smaku przygody, wyd. cyt., s. 33.
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cendentny w stosunku do niej40. Wyrazem transcendencji byłoby także i to, że
Bóg wnosiłby nieustanną nowość w ewolucję przyrody poprzez wskazywanie i re-
alizację nieznanych dotąd wzorców41.
W opisie transcendencji Boga Życiński odwołuje się także do fizycznego po-

jęcia pola charakteryzowanego w języku matematyki. Harmonizuje ono bardzo
dobrze z ontologią, w której podstawowy poziom rzeczywistości stanowią byty po-
tencjalne będące racją dla bytów aktualnych. Owym bytem potencjalnym byłaby
pewna struktura matematyczna uważana za odpowiednik platońskiego świata idei.
Określone elementy fizyczne byłyby przejawem owej struktury, ale nie można by-
łoby ich z nią utożsamiać. Struktura ta stanowiąca swoisty „umysł Boga” byłaby
więc transcendentna w stosunku do świata fizycznego42.
Tak rozumiana natura Boga stanowi ostateczną podstawę racjonalności

świata. Jej przejawem jest obecny immanentnie w fizycznej strukturze bytu boski
Logos będący jego zasadą. Logos ten może być rozumiany statycznie, kiedy po-
szczególnym strukturom przyporządkujemy określone obiekty ponadczasowe, lub
dynamicznie, gdy wyakcentujemy w poszczególnych procesach fakt konkretyzowa-
nia się ich. Boski logos nadawałby więc z jednej strony sens przedmiotom, z drugiej
natomiast byłby aktywnym elementem zaprowadzającym harmonię w nurcie na-
stępujących po sobie zdarzeń. Ład ów byłby możliwy dzięki wewnętrznej obecności
w każdym aktualnym bycie, przenikaniu go i wprowadzaniu tym samym poprzez
tzw. „dążenia zaczątkowe” swoistych wzorców harmonii i sensu43.
Jak było to widać powyżej, w opisie Boga zostały użyte pewne kategorie

personalistyczne, choć koncepcja osoby wydaje się być najsłabszym punktem filo-
zofii procesu. Najbardziej adekwatną próbą określenia osoby jest dla Życińskiego
rozumienie jej jako zachowującej względną trwałość struktury podstawowej pozo-
stającej w relacjach łączących ją z innymi bytami44.
Pomimo pewnych niejasności związanych z koncepcją bytu osobowego Bóg

teologii procesu ma więcej cech przysługujących osobie niż Bóg scholastyków,
który jawi się jako byt niezmienny, ponadczasowy i niezależny od swoich stwo-
rzeń. Sam Whitehead nie używa wprawdzie pojęcia osoby w kontekście Boga, ale
ta sama sytuacja zachodzi w kontekście człowieka. Natomiast użyta przez niego
metafora boskiego Poety ma bez wątpienia wydźwięk personalistyczny45.

40 J. Życiński, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 112.
41 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 135.
42 J. Życiński, Bóg i ewolucja..., wyd. cyt., s. 140–141; P. Gutowski, art. cyt., s. 22–23.
43 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 27, 31, 127–129.
44 Tamże, s. 131–132; tenże, Ułaskawienie natury, wyd. cyt., s. 215–216.
45 J. Życiński, Trzy kultury..., wyd. cyt., s. 199.
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3. W poszukiwaniu bytowej harmonii człowieka

Jak była o tym mowa wyżej, człowiek jest bytem zdolnym do przekraczania
granic w wielu obszarach życia. Możliwość ta wskazuje na jego zdolność do obco-
wania z Transcendencją rozumianą jako Boska rzeczywistość wykraczająca poza
sferę codziennych doznań, ale też wnosząca w ludzkie życie pragnienie sensu i ide-
ałów. Brak tego wymiaru życia ujawniałby jakiś dramatyzm ludzkiej egzystencji
i prowadziłby do poczucia bezsensu. Prawda o Bożej immanencji w świecie jest
więc połączona z tezą dotyczącą Jego transcendencji, ponieważ bogactwa boskiego
Bytu nie można zredukować do poziomu ludzkich doznań lub granic przyrody46.
Życiński podkreśla, że zaproponowany przez niego panenteizm jest swoistym

antidotum na błąd tzw. „źle umiejscowionej Boskości”. Ofiarą tego stał się za-
równo tradycyjny teizm, który przeakcentował transcendencję Boga, jak i natu-
ralizm prowadzący do przypisania boskich cech przyrodzie oraz pozostawiający
w tle niepokoje i dylematy ludzkiego serca. W neoklasycznej perspektywie panen-
teizmu doświadczenie ludzkiego bólu, cierpienia i zachwytów stanowi przestrzeń
subtelnej obecności Boga i Jego działania. Cały świat ze wszystkimi zdarzeniami
rozgrywającymi się w nim stanowi swoiste „ciało Boga”. Odkrywanie Boga doko-
nuje się poprzez racjonalną refleksję nad przyrodą, jej kontemplację, rozważanie
etyczno-aksjologicznych aspektów naszego bytu, doświadczenie wzniosłości, stan
wewnętrznego wyzwolenia i pokoju, odczucie więzi z innymi w przyjaźni i miłości,
graniczną sytuację śmierci, czy też zmiany wartościowań i ocen. Przez wszystkie te
fenomeny możemy dojść transcendentnego wymiaru bytu, który odsłania element
Logosu ukryty w zwykłych wydarzeniach47.
W tej perspektywie radykalna opozycja między sferą sacrum i profanum wy-

daje się nie mieć należytego uzasadnienia, ponieważ jest związana z niedowar-
tościowaniem Bożej immanencji w przyrodzie oraz rozumieniem transcendencji
w kategoriach przestrzennych48.
U Życińskiego człowiek jawi się więc jako istota włączona w sieć wielorakich

oddziaływań z przyrodą, z innymi ludźmi i z samym Bogiem. Bóg sprawia, że
pewne wartości zaczynają nas pociągać w sposób bardzo intensywny. Odrzucając
jednak Boską propozycję harmonii człowiek może przyczynić się do powstania

46 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 60.
47 J. Życiński, Bóg i ewolucja..., wyd. cyt., s. 142; tenże, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 92–94; tenże,
Trzy kultury..., dz. cyt., s. 192. Trzeba pamiętać, że Życiński rozróżnia naturalizm ontologiczny
(istnieją wyłącznie byty i zjawiska przyrodnicze, odkrywane przez nauki) oraz metodologiczny
(dotyczy on sposobu prowadzenia badań naukowych, w których powinno się ograniczać do wska-
zywania wyłącznie przyczyn naturalnych). Pierwszy typ odrzuca on, drugi zaś akceptuje, por.
P. Gutowski, art. cyt., s. 16–19, 27.
48 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 150, 154.
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dysharmonii, czyli zła moralnego. Łaska nie może bowiem człowieka do czego-
kolwiek zmusić, ale raczej pociąga go, fascynuje, kieruje uwagę w stronę pewnych
wartości. Bóg próbuje posługiwać się perswazją, aby prowadzić człowieka ku swej
wizji prawdy, piękna i dobra. Perswazja nie prowadzi do determinacji naszych
wyborów, a jedynie skłania do połączenia naszej woli z Bożą harmonią. Wszystko
więc zależy od tego, jak ukierunkujemy naszą wolę i jakie wartości wprowadzimy
do naszej egzystencji49.
Powyższe analizy pokazują, że u Życińskiego początkiem relacji człowieka

z Bogiem jest pewien porządek odkrywany nie tylko w kontakcie z przyrodą, ale
także na gruncie doświadczenia estetycznego lub etycznego. Człowiek szuka racjo-
nalnego wyjaśnienia dla owych struktur świata gwarantujących jego ład. Szcze-
gólna rola przypada w tym względzie Absolutowi jako czynnikowi porządkują-
cemu rzeczywistość. Jest On utożsamiany z osobowym Bogiem dostępnym czło-
wiekowi w przeżyciu religijnym50. Afirmacja istnienia Boga jest więc możliwa
dzięki dwóm elementom. Jednym z nich jest zdumienie dotyczące racjonalności
i porządku świata, jego wartości, jedności i sensowności. Drugim natomiast jest
doświadczenie pewnej jego tajemniczości (głębi)51.
W tej sytuacji Bóg odkrywany jest jako podstawa naszego bytu, cel naszych

działań i ład naszej egzystencji52. Bóg ukryty na poziomie struktur naszego bytu
ma stawać się rozpoznawalny poprzez różnorodne wzorce, postawy i oceny cha-
rakterystyczne dla danej epoki historycznej53.
Znamiennym jest fakt, że według Życińskiego człowiek wchodzi w dialog

z Bogiem z pewnym obciążeniem. Stanowi je dziedzictwo genetyczne, struktura
psychiczna, środowisko rozwoju oraz swoiste pęknięcie naszej osobowości. Deter-
minanty te określają horyzont naszej egzystencji. Na nim również pojawia się
Bóg, który wnosi swoją hierarchię wartości, norm i ideałów określających idealną
wizję naszego człowieczeństwa. Niektóre z nich są uniwersalne, inne natomiast
zindywidualizowane. Nie można jednak rozumieć działania człowieka wyłącznie
w kategoriach przyczynowych, a Boga w kategoriach celowych. Człowiek bowiem
także dysponuje pełną możliwością wyboru swoich celów oraz odrzucania ideałów
proponowanych przez Boga54.
Warto podkreślić, że w tej perspektywie człowiek nie jest biernym uczestni-

kiem dziejów świata, ale aktywnym partnerem Boga współodpowiedzialnym za

49 Tamże, s. 32; tenże, Głębia bytu, wyd. cyt., s. 103–105.
50 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 44–45.
51 Tamże, s. 66.
52 Tamże, s. 64.
53 Tamże, s. 153.
54 Tamże, s. 162–163; tenże, Ułaskawienie natury, wyd. cyt., s. 247–248.
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przyszłość stworzenia. Nie można bowiem odpowiedzialnością za bieg świata ob-
ciążać wyłącznie Boga, który w sposób bezwzględny realizowałby swoje plany wo-
bec niego. Podejście takie mogłoby prowadzić do jakiejś wersji fatalizmu. Tym-
czasem skuteczność Boga zależy w jakiejś mierze od zaangażowania człowieka
i zespoleniu elementów naturalnych z Boża rzeczywistością55.
Podstawowa prawda o statusie człowieka podkreśla, że jest on „zanurzony”

w rzeczywistość Boga, która nas ogarnia na wzór pola grawitacyjnego. Biblijne
słowa „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28) są wyrazem świa-
domości, iż między Bogiem a człowiekiem istnieje tajemnicza więź. Natomiast
punktem odniesienia dla życia człowieka jest istniejący w Bogu świat ideałów,
wartości i norm, który przedstawia nam pewną propozycję naszej egzystencji56.
Bóg jest więc obecny w przyrodzie i w głębi naszych osobistych doznań, a za-

daniem człowieka jest podjęcie z Nim współpracy poprzez złączenie ludzkiej wol-
ności z harmonią ukazywaną przez Boga jako ideał naszej egzystencji. Warto raz
jeszcze podkreślić, że Bóg nie działa poprzez przymus, ale raczej przez perswazję
ukazującą różne możliwości pełnej realizacji naszego człowieczeństwa lub pociąga-
jący urok wartości. Człowiek może zawsze odrzucić boskie wzorce harmonii i kon-
struować własne ideały zakładające inną koncepcję racjonalności. Nie spowoduje
to jednak oddalenia się Boga od świata i człowieka. Nawet wówczas pozostanie
On obecny w ludzkim życiu w innej jednak formie. Odkrywanie tej obecności bę-
dzie też przebiegać w zależności od konkretnej sytuacji egzystencjalnej człowieka.
Dotyczy to także tych osób, które nie doszły jeszcze do formalnego uznania tezy
o istnieniu Boga, pomimo tego, że realizują ideały boskiej harmonii57.
Życiński chcąc dokonać wizualizacji owej sytuacji człowieka posługuje się

obrazem symfonii. Zauważa, że piękno symfonii zależy zarówno od partytury,
jak i jej wykonania. Subtelne wejście Boga nie czyni człowieka istotą zniewo-
loną. Nie narzuca konieczności działania. Łaska nie niszczy naturalnej wolności,
ale wnosi raczej w życie dodatkową treść ukazując boską propozycję harmonii
i piękna. Człowiek może ją przyjąć lub odrzucić idąc za własnymi kanonami
piękna. Winien on dążyć do wytworzenia symfonii bosko-ludzkiej. Naturalnym
środowiskiem życia człowieka jest bowiem Boża przestrzeń, tzn. świat ideałów,
wartości i norm, świat prawdy i piękna istniejący w Bogu i określający pewien
sposób naszej egzystencji58.

55 J. Życiński, Bóg i ewolucja..., wyd. cyt., s. 152.
56 J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, wyd. cyt., s. 159; tenże, W kręgu nauki i wiary,
wyd. cyt., s. 166.
57 J. Życiński, Głębia bytu, s. 91–92; tenże, Na zachód od domu niewoli, Poznań 1997,
s. 234–236.
58 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, wyd. cyt., s. 158–160; tenże, Ułaskawienie natury,
wyd. cyt., s. 246–247; A. Głąb, art. cyt., s. 96.
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Urok owej bosko-ludzkiej symfonii polega na zespoleniu ontycznych elemen-
tów człowieka z boską hierarchią wartości, norm i ideałów określających idealną
wizję naszego człowieczeństwa. Czerpią one swój obiektywizm ze swojego ugrun-
towania w immanentnym Bogu. Człowiek posiada zdolność ich przyjęcia lub od-
rzucenia. Odrzucenie przez człowieka ideałów boskich, nawet wówczas, gdy towa-
rzyszy mu mechanizm racjonalizacji, związane jest zawsze z elementem złudzenia,
w wyniku którego wartość względną podnosi się do rangi wartości absolutnej59.

Zakończenie

Celem powyższych analiz było zaprezentowanie koncepcji immanencji i trans-
cendencji Boga, której twórcą jest Józef Życiński. Stojąc na stanowisku panente-
izmu chrześcijańskiego podkreślał on, że wyrazem immanencji Boga jest obecność
w przyrodzie różnych rodzajów praw (struktur formalnych) zapewniających jej
stabilność i harmonię. Transcendencja natomiast jako głębia w wymiarze mo-
ralnym miałaby polegać na poszukiwaniu ukrytego sensu życia w kontakcie ze
światem wartości ugruntowanych w boskim Bycie, natomiast w wymiarze ontolo-
gicznym na odkryciu pewnych struktur formalnych będących wyrazem obecności
boskiego Logosu, do których docieramy w wyniku przedzierania się przez po-
szczególne warstwy bytu. W wyniku powyższych rozważań można chyba dojść do
wniosku, że owa głębia bytu byłaby tożsama z jednej strony z wartościami i ide-
ałami obecnymi w świecie, z drugiej natomiast z pewnymi strukturami formalnymi
stanowiącymi wyraz obecności Bytu boskiego. Zadaniem życia człowieka byłoby
zaprowadzenie swoistej harmonii dzięki uświadomieniu sobie ontycznej więzi z im-
manentnym Absolutem oraz realizacji pewnych ideałów i wartości proponowanych
przez Boga jako określonego sposobu ludzkiej egzystencji.
Takie podejście stawia Życińskiego w nurcie myślicieli, którzy akcentując bli-

skość Boga i świata, widzieli w Chrystusie Boży Logos nadający sens rzeczywi-
stości i życiu człowieka. Należeli do nich m.in. Grzegorz z Nysy, Izydor z Sewilli,
Beda Wielebny, Jan Szkot Eriugena, Mikołaj z Kuzy, Mistrz Eckhart, czy też
przedstawiciele tzw. Szkoły z Chartres60.
Niewątpliwą zasługą koncepcji J. Życińskiego jest kolejna w dziejach myśli

ludzkiej próba syntezy wyników nauk empirycznych oraz pewnych idei filozo-

59 J. Życiński,Medytacje sokratejskie, wyd. cyt., s. 162–173; tenże, Na zachód od domu niewoli,
wyd. cyt., s. 232–233; tenże, W kręgu nauki i wiary, wyd. cyt., s. 167.
60 J. Życiński, Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Lublin 2000, s. 23–28;
tenże, Ułaskawienie natury, wyd. cyt., s. 62–66.



JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO KONCEPCJA TRANSCENDENCJI BOGA JAKO GŁĘBI BYTU 219

ficznych i teologicznych. Ma ona charakter pewnej wizji świata i życia człowieka,
która musi jednak uporać się z pewnymi zarzutami dotyczącymi zwłaszcza kwestii
o charakterze metodologicznym. Trzeba jednak przyznać, że jest on intelektualnie
pociągająca, ponieważ daje całościowy i w miarę spójny obraz rzeczywistości.
Dalszej pogłębionej refleksji domaga się koncepcja panenteizmu, która od wie-

ków towarzyszy myśli filozoficznej i teologicznej. Chcąc obronić ją przez groźbą
panteizmu należałoby zwrócić uwagę na zwłaszcza dwie ważne w tym kontek-
ście kwestie: istnienia i stworzenia. O pierwszej z nich, jak było to widać wyżej,
nadmienił sam Życiński. Wydaje się, że należałoby cały czas akcentować zasadni-
czą różnicę między absolutnym istnieniem Boga i przygodnym istnieniem bytów
stworzonych. O wiele bardziej problematyczne jest chyba zagadnienie stworzenia
świata przez Boga. Można bowiem mieć wrażenie, że w koncepcji Życińskiego
Bóg jest nie tyle bytem wyprowadzającym świat do istnienia z niczego, ale raczej
jedynie jednym z czynników zaprowadzających ład w świecie już istniejącym. Po-
nadto sam proces stwarzania nie jest powoływaniem rzeczy do istnienia z nicości,
ale raczej formą porządkowania świata.
W perspektywie powyższych analiz również samo pojęcie transcendencji i im-

manencji wymaga dalszych wyjaśnień. Termin transcendencja rozumiany przez
Życińskiego jako głębia bytu, której wyrazem są prawa natury i struktury for-
malne będące znakiem obecności boskiego Logosu, wydaje się być bliski pojęciu
immanencji. Na czym więc miałaby polegać realna różnica między tymi dwoma
aspektami bytowania Absolutu?
Problem relacji Boga do świata i różnych form Jego w nim obecności nie-

ustannie nurtuje umysły wielu osób. Jest on doniosły nie tylko naukowo, ale
także egzystencjalnie, zwłaszcza dla ludzi religijnych. Ciekawą propozycję roz-
wiązanie tego zagadnienia dał J. Życiński. Spełnia ona z jednej strony postulat
naukowości, z drugiej natomiast wypływa z wrażliwości na świat egzystencjalnych
doświadczeń człowieka. Zespolenie tych dwóch elementów ma prowadzić do har-
monii ludzkiej egzystencji i odkrycia w niej duchowej głębi znaczonej obecnością
boskiego Logosu.

Joseph Życiński’s Idea of Transcendence of God as Depth of Being

Summary

The paper presents the idea of transcendence of God as depth of being
in the philosophy of Józef Życiński (1948–2011). This idea has two main inter-
pretations: moral (searching for the meaning of life by man and discovering it
in the world of values) and ontological (the presence of some formal structures
in the being of the world as the expression of the divine Logos). The paper
consists of three parts: 1) a presentation of those aspects of human existence
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whose main feature is the question of the meaning of life, and the role of ethics,
aesthetics and religion in answering it; 2) a presentation of the idea of God as
the depth of the world and structure of laws, ideas and values; 3) a presenta-
tion of the aspiration of man to the harmony of life through the openness to
the depth of existence in the moral and ontological aspects.

Key words: God, transcendence, immanence, meaning of life, law of nature

Słowa kluczowe: Bóg, transcendencja, immanencja, sens życia, prawo natury
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HISTORIA KOMUNIKACJI NA TLE HISTORII IDEI
I HISTORII MENTALNOŚCI

1. Wprowadzenie1

Historia komunikacji jest wprawdzie subdyscypliną komunikologii, tym nie-
mniej mając wysoce interdyscyplinarny charakter łączy się ona z innymi obsza-
rami nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza z historią i antropologią
kultury. Związki te, podkreślane mocno od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, po-
zwalają historii komunikacji na znaczne poszerzenie obszaru badań, przechodząc
od czysto ilościowych analiz medioznawczych do bardziej złożonych zagadnień, ta-
kich jak wpływ form i środków komunikowania na rzeczywistość społeczną, dzieje
wyobrażeń zbiorowych o komunikacji czy interpretacja zależności zachodzących
między praktykami komunikacyjnymi a innymi rodzajami praktyk społecznych.
Interdyscyplinarne badania nad poszczególnymi aspektami historii komunikacji
– nieredukowanymi do samych tylko mediów – wymagają jednak zastosowania
(i dostosowania) specyficznych metod badawczych, spośród których wiele znala-
zło z powodzeniem zastosowanie na gruncie innych dziedzin humanistyki, głównie
przywołanych wyżej antropologii i historii kultury.
Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie związków łączących historię

komunikacji z historią idei oraz historią mentalności. Te dwa nurty traktowane
będą jako mające bardzo duży potencjał heurystyczny w odniesieniu do histo-
rycznych zjawisk komunikacyjnych. Wychodzę z założenia, że w ramach historii

1 Artykuł powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (SONATA 2) pt. „Historia
idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunko-
wań w perspektywie filozofii kultury” (nr UMO-2011/03/D/HS1/00388).
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komunikacji można wyróżnić trzy jej podstawowe obszary: historię praktyk komu-
nikacyjnych, historię mediów oraz historię wyobrażeń zbiorowych o komunikacji.
Te trzy obszary (lub) aspekty powinny być traktowane komplementarnie. Ozna-
cza to m.in., że badania nad historycznymi środkami i formami przekazu powinny
być prowadzone również w odniesieniu do historycznych wyobrażeń zbiorowych,
które miały wpływ na charakter i przebieg poszczególnych rodzajów historycznych
praktyk społecznych, w tym i komunikacyjnych.
Historię mentalności oraz historię idei – zarazem ważne, ale i kontrower-

syjne, wpływowe, ale i pod wieloma względami niedoprecyzowane nurty współcze-
snej historii – pragnę ukazać jako narzędzia metodologiczne mające zastosowanie
do dziejów komunikacji międzyludzkiej. Wyróżniając obszary historii komunika-
cji (historię praktyk komunikacyjnych, historię mediów oraz historię wyobrażeń
zbiorowych o komunikacji) przyjmuję, że na ukształtowanie się dwóch pierwszych
istotny wpływ miały m.in. rytualne i kulturalistyczne ujęcia komunikacji, osią-
gnięcia przedstawicieli Szkoły Toronckiej, jak również współczesne badania pro-
wadzone w ramach historii społecznej i historii kulturowej. Trzeci spośród tych
obszarów pozostaje stosunkowo najsłabiej rozwinięty. Postaram się dowieść tezy,
zgodnie z którą historia wyobrażeń zbiorowych o komunikacji wymaga zaangażo-
wania tych narzędzi badawczych i tej aparatury pojęciowej, jaką oferują historia
idei oraz historia mentalności z uwzględnieniem niezbędnych korekt wynikających
ze specyfiki historii komunikacji.
W pierwszej części artykułu zarysowuję przebieg kształtowania się historii

komunikacji z uwzględnieniem nurtów, szkół i stanowisk, które miały szczególny
wpływ na ten proces. Ponadto staram się w niej scharakteryzować specyfikę hi-
storii komunikacji jako wykraczającej poza badania nad mediami i uwzględniają-
cej szerszy kontekst historyczno-społecznych minionych zjawisk komunikacyjnych.
W części drugiej omawiam związki, podobieństwa i różnice, zachodzące pomiędzy
historią komunikacji a historią idei oraz historią mentalności. Część trzecia do-
tyczy natomiast specyficznego zagadnienia interpretacji materiałów źródłowych
i rozwiązań o charakterze narratywistycznym, które wywołały intensywną dys-
kusję wśród historyków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku.

2. Komunikacja jako przedmiot badań historycznych

Jak zaznaczyłem we wprowadzeniu, historia komunikacji często bywa po-
strzegana jako historia sposobów (metod) przekazywania informacji, a więc jako
historia środków i form komunikowania, czyli mediów. Taka perspektywa oka-
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zuje się jednak pewnym zawężeniem, a nawet uproszczeniem wynikającym ze
swoistej tendencji przejawiającej się w redukowaniu tego, co nazywamy komunika-
cją do przekazywania (transmisji) informacji między podmiotami. Szczególnie na
gruncie badań medioznawczych i prasoznawczych przyjmowane są takie definicje
komunikacji, które wyrastają z jej transmisyjnego ujęcia, a więc zbudowane są na
podstawie metafory komunikacji jako transmisji (przepływu, przekazu) informacji
(pewnej treści psychicznej, intelektualnej lub emocjonalne) pomiędzy dwoma pod-
miotami za pośrednictwem środków i form (mediów)2. W konsekwencji historia
komunikacji (w ten sposób rozumianej) jest uproszczająco utożsamiana z historią
takich transmisji oraz sposobów ich przeprowadzania.
Historia komunikacji nie sprowadza się do historii mediów, podobnie jak sama

komunikacja nie jest redukowalna do transmisji informacji3. Oczywiście, przeka-
zywanie danych jednemu podmiotowi (odbiorcy) przez inny (nadawcę) jest szcze-
gólnie ważną, ale nie jedyną funkcją komunikacji. Próby przeniesienia schematów
przepływu informacji z obszaru matematyki, cybernetyki i informatyki na grunt
zjawisk społecznych nie zawsze kończą się powodzeniem i mają ograniczoną sto-
sowalność4. Co więcej, postulat uniwersalności transmisyjnego ujęcia komunikacji
może być zakwestionowany (a nawet podważony) w konfrontacji z ujęciem kultu-
ralistycznym, a zwłaszcza historyzującym, zakładającym zmienność i względność
zjawisk komunikacyjnych.
Mając wysoce interdyscyplinarny charakter i będąc subdyscypliną komuni-

kologii, historia komunikacji obejmuje nie tylko np. ilościowe analizy wydawa-
nia czasopism, ale przede wszystkim uwzględnia kontekst historyczno-społeczny
zjawisk komunikacyjnych. Tym samym poszerza znacznie zakres swojego przed-
miotu obejmując również potoczne wyobrażenia o komunikacji, wpływ praktyk
komunikacyjnych na inne obszary kultury i życia społecznego, czy przekształce-

2 Fundamentem ujęcia transmisyjnego jest matematyczna teoria komunikacji zaproponowana
w 1949 roku przez Claude’a Shannona i Warrena Weavera; przez wiele dekad dominowała ona
w amerykańskiej nauce o komunikacji. Do reprezentantów transmisyjnego ujęcia komunikacji
można zaliczyć m.in. Carla Hovlanda, Theodore’a Newcombe’a, Bernarda Berelsona, Johna
Hobena, Harolda Laswella, Romana Jakobsona i in.
3 Wielokrotnie wskazywano na poważne trudności wynikające z prób przeniesienia pojęcia „in-
formacji” z gruntu nauk formalnych na obszar nauk społecznych i humanistycznych. W rozpo-
wszechnionym ujęciu transmisyjnym „informacja” jest rozumiana w sposób uproszczony i zdro-
worozsądkowy, co wynika z nadmiernego zaufania, jakim darzy się matematyczny model komu-
nikacji Shannona–Weavera. Wyrazistej krytyce utożsamienia komunikacji z informacją dokonał
m.in. Walter Ong, patrz W. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, przeł. J. Ja-
pola, Warszawa 2009, s. 271–277.
4 Na temat krytyki ujęcia transmisyjnego i jego przekroczenia zob. m.in.: J.W. Carey, Com-
munication as Culture. Essays on Media and Society, Routledge, New York & London, 2009;
B. Ollivier, Nauki o komunikacji, tłum. I. Piechnik, Warszawa 2010; E. Kulczycki, Teoretyzo-
wanie komunikacji, Poznań 2012; Y. Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań
terenowych, tłum. A. Karpowicz, Warszawa 2008.
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nia, jakim w ciągu wieków ulegały rozważania teoretyczne nad językiem i komu-
nikowaniem.
Historia komunikacji zaczęła kształtować się jako wyodrębnione pole badaw-

cze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a pod wieloma
względami proces ten trwa nadal5. Wyłoniła się jako efekt wzajemnego oddzia-
ływania kilku nurtów badawczych, głównie Szkoły Toronckiej w zakresie historii
mediów, jak również etnografii i antropologii komunikacji6 oraz projektów historii
i antropologii kulturowej.
Do jej głównych obszarów można zaliczyć: historię mediów, historię praktyk

komunikacyjnych oraz – stosunkowo najsłabiej rozwiniętą – historię wyobrażeń
zbiorowych o komunikacji. Należy podkreślić, że nie są to trzy odrębne działy,
ale raczej trzy aspekty, ściśle skorelowane ze sobą trzy strony historii komunika-
cji. Przedmiotem historii mediów są przekształcenia historyczne, jakim podlegały
środki i formy komunikowania. Badania w tym zakresie są najbardziej rozwinięte
i obejmują zarówno nurt badań prasoznawczych uprawianych w Stanach Zjed-
noczonych od lat czterdziestych XX wieku oraz osiągnięcia kanadyjskiej Szkoły
Toronckiej. W ramach tej ostatniej badacze tacy, jak m.in. Marshall McLuhan,
Harold Innis, Eric Havelock, Walter Ong, Jack Goody czy David Olson7 przyj-
mowali założenie, zgodnie z którym media służyły nie tylko przekazywaniu infor-
macji, ale przede wszystkim oddziaływały i wpływały na charakter zbiorowości,
w których były wykorzystywane.
Zainteresowanie badaczy przeszłością praktyk komunikacyjnych jest efektem

swoistego przesunięcia akcentu z samych form i środków komunikowania na szerszy
kontekst społeczny komunikacji, uwzględniający nie tylko technologie komunika-
cyjne, ale również związek komunikacji z innymi obszarami kultury. Z tego punktu
widzenia praktyki komunikacyjne uznaje się za rodzaj praktyk społecznych, nato-
miast poszczególne realizacje danej praktyki komunikacyjnej (np. epistolarnej)
określić można jako działania komunikacyjne. W ramach historii komunikacji
badane są rozmaite odmiany praktyk komunikacyjnych (podobnie jak rozmaite

5 W latach dziewięćdziesiątych XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku pojawiło się wiele waż-
nych prac poświęconych różnym aspektom historii komunikacji świadczących o coraz silniej-
szym ugruntowaniu jej podstaw metodologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje opubliko-
wanie na początku 2013 roku The Handbook of Communication History pod redakcją Petera
Simonsona, Janice Peck, Roberta Craiga i Johna Jacksona. Wydanie tej pracy można uznawać
za moment symbolicznego ukonstytuowania się historii komunikacji.
6 Mam na myśli m.in. projekt Della Hymesa i Johna Gumperza zaproponowany w ramach
socjolingwistyki, który wywarł znaczący wpływ na rytualne i interakcyjne ujęcia komunikacji
Ervinga Goffmana i Erica Rothenbuhlera, zob. Y. Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii
do badań terenowych, wyd. cyt.
7 Wymieniam tutaj najważniejszych przedstawicieli Szkoły Toronckiej oraz tych, którzy
wprawdzie nie należeli do niej bezpośrednio, ale pozostawali z nią silnie związani.
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odmiany mediów), wśród których można wskazać np. wydawanie prasy, czyta-
nie książek, prowadzenie rozmowy, dialogu, wygłaszanie przemówień czy kazań,
a przy uwzględnieniu postulatów antropologii komunikacji za praktyki komunika-
cyjne można uznać również np. śpiew lub taniec, modlitwy lub praktyki magiczne.
W oczywisty sposób dana praktyka komunikacyjna może być skorelowana z daną
formą i środkiem komunikowania. W przypadku przeszłych praktyk komunika-
cyjnych badacz zdany jest na interpretację materiałów źródłowych będących ich
zachowanym „zabytkiem” (teksty kultury). Do szczególnie interesujących badań
w zakresie historii praktyk komunikacyjnych można zaliczyć m.in. historię książki
wraz z historią czytania8, historię konwersacji9 czy historię epigrafii miejskiej10.
Na pograniczu historii mediów i historii praktyk komunikacyjnych mieszczą się
również znakomite prace Elisabeth Eisenstein i Roberta Darntona11 dotyczące
wpływu pojawiania się i upowszechnienia druku na rzeczywistość społeczno-kul-
turową wczesnonowożytnej Europy.
Trzeci obszar historii komunikacji – historia wyobrażeń zbiorowych o komuni-

kacji – jest, jak wspomniałem wcześniej, najsłabiej rozwinięty, najbardziej proble-
matyczny, ale również pod wieloma względami szczególnie interesujący. Wywodzi
się on z projektów historii kultury (Cultural History), historii społecznej (Social
History) oraz antropologii kulturowej i stanowi niejako „efekt uboczny” takich
nurtów w naukach społecznych i humanistycznych, jak Szkoła Annales i projekt
„nowej historii” (nouvelle histoire), historia mentalności (histoire des mentalités),
historia idei (History of Ideas), historia intelektualna (Intellectual History), jak
również dawniejsze badania nad wyobrażeniami zbiorowymi, obrazami świata i re-
prezentacjami społecznymi w ramach francuskiej i niemieckiej filozofii, socjologii
i psychologii społecznej.
Samo pojęcie wyobrażeń zbiorowych (représentations collectives) wywodzi

się z tradycji francuskiej szkoły socjologicznej i zostało wprowadzone przez Lu-
ciena Levy-Brühla, Emila Durkheima oraz Marcela Maussa. W ramach tego ujęcia
przyjmuje się, że wyobrażenia zbiorowe są „faktami społecznymi” wytworzonymi

8 Odsyłam do prac m.in. Rogera Chartier, Inscrire et effacer: culture écrite et littérature
(XIe–XVIIIe siècle), Gallimard, Paris 2003 oraz R. Charter, G. Cavallo (eds.), A History of Re-
ading in the West, University of Massachussets 2003, jak również Stevena R. Fischera, A History
of Reading, Reaktion Books, London 2003, czy Armando Petrucciego, Writers and Readers in
Medieval Italy: Studies in the History of Written Culture, New Haven, Yale 1995.
9 Mam na myśli m.in. prace Petera Burke, The Art of Conversation, Cornell University Press
1993, oraz Benedetty Craveri, The Age of Conversation, New York 2005.
10 Por. A. Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie, tłum. A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2010.
11 Wśród wielu znakomitych prac tych autorów na szczególną uwagę w kontekście historii
komunikacji zasługują przede wszystkim: R. Darnton, Revolution In Print: The Press In France
1775–1800, University of California Press, Berkeley 1989, oraz E. Eisenstein, The Printing Press
as an Agent of Change, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
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przez zbiorowość ludzką, niezależnymi od psychiki jednostek, mającymi charakter
symboliczny (niematerialny). Na wyobrażenia zbiorowe składają się idee, wierze-
nia religijne, systemy wartości itd., które porządkują życie społeczne, kształtują
doświadczenie zbiorowe i indywidualne, określają charakter praktyk społecznych.
To klasyczne ujęcie zostało podjęte i rozwinięte w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX w. m.in. przez Serge’a Moscovici, który klasyczną kategorię wy-
obrażeń zbiorowych zastąpił „reprezentacjami społecznymi” (Social Representa-
tions). Prowadząc rozważania na gruncie psychologii społecznej, Moscovici uznał,
że „nie możemy komunikować się, dopóki nie podzielamy pewnych wspólnych
reprezentacji”12. Z jego punktu widzenia wszelkie reprezentacje społeczne wyma-
gają komunikacji, a komunikacja wymaga reprezentacji społecznych13.
Przedmiotem trzeciego obszaru historii komunikacji są przeszłe wyobraże-

nia zbiorowe o komunikacji. Podzielane w danej zbiorowości wyobrażenie świata
zawiera w sobie m.in. zbiorowe wyobrażenia religijne, artystyczne, etyczne, po-
lityczne itd., systemy wartości oraz sposoby porządkowania doświadczenia rze-
czywistości. Zbiorowe wyobrażenie świata jest więc sumą metaforycznych kon-
ceptualizacji doświadczenia, a wśród nich szczególną rolę odgrywa zbiorowe wy-
obrażenie o komunikacji. Z tego punktu widzenia komunikacja nie jest ujmowana
jako tylko jedna z wielu dziedzin kultury (obok m.in. religii, sztuki, polityki itd.),
ale jako dziedzina szczególnie ważna, umożliwiająca funkcjonowanie i upowszech-
nianie się pozostałych dziedzin. Przez daną dziedzinę kultury rozumiem całość
złożoną z praktyk społecznych, ich wytworów14 oraz wyobrażeń zbiorowych okre-
ślających specyfikę odnośnego obszaru kultury w relacji do określonych warun-
ków historycznych. Praktyki komunikacyjne, wytwory działań komunikacyjnych
(np. w postaci tekstów) oraz zbiorowe wyobrażenia o komunikacji umożliwiają
funkcjonowanie pozostałych obszarów kultury: umożliwiają m.in. intersubiektyw-
ność wiedzy, przekazywanie tradycji, upowszechnianie się systemów wartości i kon-
testowanie ich. Bardziej szczegółowo można powiedzieć, że praktyki komunika-
cyjne umożliwiają realizację pozostałych rodzajów praktyk społecznych. W więk-
szym uogólnieniu oznacza to, że nie ma kultury bez komunikacji i nie ma komuni-
kacji bez kultury. Dlatego badanie przeszłości kultury musi iść w parze z badaniem
przeszłości komunikacji.

12 S. Moscovici, Social Representations: Explorations in Social Psychology, Cambridge 2000,
s. 274: „we cannot communicate unless we share certain representations”.
13 Jak ujmuje to Gerard Duveen, „representations may be the product of communication, but it
is also the case that without representation there could be no communication”, zob. G. Duveen,
Introduction: The Power of Ideas, w: S. Moscovici, Social Representations: Explorations in
Social Psychology, Cambridge 2000, s. 12.
14 Tak rozumiane wytwory mogą – ale nie muszą – mieć charakter materialny. Wytwory, czy też
raczej „konsekwencje” praktyk społecznych mogą mieć charakter materialny i wtedy przynależą
do kultury materialnej, lub mieć charakter niematerialny i wtedy są częścią kultury symbolicznej.
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W ramach historii wyobrażeń zbiorowych o komunikacji można wyróżnić
przynajmniej dwa ich podstawowe rodzaje. Do pierwszego należą te, które mają
charakter implicytny („milczący”, nieuświadamiany) a do drugiego – wyobra-
żenia, które mogą zostać wyrażone explicite w postaci koncepcji filozoficznych
i teorii naukowych. Pierwsze są więc wyobrażeniami o komunikacji regulującymi
przebieg potocznych, codziennych praktyk komunikacyjnych, podczas gdy drugie
są wyobrażeniami o komunikacji formułowanymi przez badaczy i teoretyków ko-
munikacji, jak również przez badaczy i teoretyków języka, znaków, mediów itd.
Zakładam, że pierwszy rodzaj (implicytnych) wyobrażeń zbiorowych o komuni-
kacji może być związany z historią mentalności, a drugi rodzaj (eksplicytnych)
wyobrażeń zbiorowych o komunikacji – z historią idei. Uważam, że warto rozwa-
żyć te dwa ważne (a zarazem kontrowersyjne) nurty współczesnej humanistyki
w związku z historią komunikacji przede wszystkim z uwagi na stosunkowo słabo
rozwinięte podstawy metodologiczne tej ostatniej. W kolejnych dwóch częściach
tego artykułu postaram się prześledzić związki historii komunikacji (a zwłaszcza
trzeciego jej obszaru) z historią idei i historią mentalności poszukując ich silnych
i słabych stron, dzięki którym rozważania nad historią wyobrażeń zbiorowych
o komunikacji mogłyby zyskać dodatkowe ugruntowanie metodologiczne.

3. Historia komunikacji a historia idei

Historia idei jest blisko spokrewniona z historią intelektualną (Intellectual
History), jednak nie są one tożsame. Historia idei wywodzi się z koncepcji za-
wartych w pracach Arthura Lovejoy’a (Wielki łańcuch bytu z 1936 roku) oraz
R.G. Colingwooda (The Idea of History z 1946 roku). Zgodnie z ich poglądami hi-
storia idei jest skoncentrowana przede wszystkim na zagadnieniach filozoficznych
mających długotrwały, zmieniający się w ciągu stuleci charakter. Dla Lovejoya
punktem wyjścia były poglądy filozoficzne Platona i Arystotelesa, np. idea geo-
centrycznego kosmosu lub idea człowieka jako mikrokosmosu. Historyk idei ma
przyglądać się tego typu zagadnieniom w perspektywie przekształceń, jakim pod-
legały one w kolejnych stuleciach – powinny one być ujmowane wielko-skalowo,
jako swoiste „wielkie narracje”, „wielkie tematy” zachodniej filozofii.
Jednakże Lovejoy’owi zarzucano idealizowanie idei w duchu platońskim.

Przyjmował on, że poszczególne wielkie idee zasadniczo pozostaję niezmienne,
a zmienia się tylko kontekst, w jakim są postrzegane i adaptowane przez ko-
leje pokolenie podejmujących je myślicieli. Takie idealizowanie idei doprowadzało
do wniosku, że w pewnym sensie preegzystują one niezależnie od owych zmien-
nych kontekstów historyczno-społecznych. Oznaczało to paradoks: historia idei



228 MICHAŁ WENDLAND

postulowała ahistoryczność badanych przez siebie „wielkich tematów”. W konse-
kwencji historia idei w ujęciu Lovejoy’a i Colingwooda poddana została krytyce
i dość szybko utraciła swoją pozycję.
Obecnie pozostała po niej głównie nazwa, a sama historia idei stała się bar-

dziej ambitną wersją historii filozofii; pozostała również (choć nie w Polsce) dyscy-
pliną akademicką. Natomiast pierwotnie postulowana w niej skala makro- została
zastąpiona projektem bardziej realistycznym, czyli historią intelektualną15. Histo-
ria intelektualna bywa często traktowana jako współczesna odmiana dawniejszej
historii idei16. Można również powiedzieć, że z dawnej historii idei – takiej, jaką
postulowali Lovejoy i Colingwood – wyrosły dwa nowsze nurty: historia intelektu-
alna i historia mentalności, choć zapewne bezpieczniej byłoby uznać je po prostu
za dwa nurty historii kultury.
Przedmiotem historii intelektualnej są przede wszystkim intelektualiści, idee

przez nich głoszone oraz wzorce intelektualne dominujące w danych okresach
historycznych. Pod tym względem jest ona tożsama z historią idei, jednak nie
dzieli z nią dawniejszych platońskich zapatrywań na istotę samych idei. Przez te
ostatnie należy rozumieć koncepcje filozoficzne, teorie naukowe, rozważania este-
tyczne i etyczne, a więc wszystko to, co „wytwarzali” filozofowie, myśliciele, uczeni
w przeszłości. W dalszej części artykułu będę posługiwał się określeniem „historia
idei” traktując jej przedmiot jako współczesną historię intelektualną17.
Jak argumentuje m.in. Patrick Hutton, w przypadku historii idei i historii in-

telektualnej badacze (np. Jacob Burckhardt, Johann Huizinga) koncentrowali się
na kulturze „wysokiej”, reprezentowanej przez elity historycznych społeczeństw
i utrwalonej w postaci klasycznych tekstów filozoficznych, teologicznych, jak rów-
nież dzieł sztuki itp.: „wprawdzie nie traktowali oni kultury jako zastrzeżonej
wyłącznie dla elit, jednakże identyfikowali idee wiodące i dominujące w danej
społeczności z jej wielkimi intelektualistami i tym samym koncentrowali się na
sposobach, w jakich idee te były przez nich upowszechniane”18, pisze Hutton.

15 Do dziś istnieje założony ponad 60 lat temu znakomity Journal of the History of Ideas,
jednak obecnie publikują w nim głównie przedstawiciele historii intelektualnej.
16 Zob. E. Clark, Theory, Text, Historians and the Linguistic Turn, Harvard University Press,
Cambridge & London 2004.
17 Taki wybór wynika po pierwsze z tego, że określenie „historia idei” ma dłuższą tradycję,
a poza tym termin „historia intelektualna”, jako przejęty z języka angielskiego, nastręcza trud-
ności na gruncie polszczyzny. W jaki sposób mielibyśmy nazywać badacza uprawiającego histo-
rię intelektualną? „Historyk intelektualny” (ang. Intellectual Historian)? Brzmi to dość dziwnie
i dlatego używam terminu „historia idei” (jak również „historyk idei”) zakładając że jego współ-
czesna treść jest tożsama z historią intelektualną.
18 P.H. Hutton, The History of Mentalities: The New Map of Cultural History, „History and
Theory” 20/30, s. 237–238: „Though they did not treat culture as the exclusive preserve of this
elite, they identified the guiding ideale of socjety closely with its great intellectuals, and hence
concentrated upon the ways in which these ideale were propagated”.
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W odniesieniu do historii komunikacji rola i znaczenie historii idei jako histo-
rii intelektualnej jest oczywista i łatwa do określenia. Można założyć, że łączy się
ona bezpośrednio z tym, co w poprzedniej części nazwałem historią eksplicytnych
(tj. wyrażanych i upowszechnianych explicite w postaci teorii, rozpraw, trakta-
tów itd.) wyobrażeń zbiorowych o komunikacji. Zakładam, że idee, koncepcje,
teorie naukowe itp. są rodzajem wyobrażeń zbiorowych, które podzielają inte-
lektualiści, myśliciele, filozofowie, naukowcy. Mają one charakter zbiorowy jako
intersubiektywnie komunikowalne i intersubiektywnie sprawdzalne, pozostają na-
tomiast wyobrażeniami jako wyobrażenia o świecie, a raczej – o różnych aspektach
świata i wszystkich jego składowych. Na tej zasadzie w ramach wyobrażeń zbio-
rowych można wskazać np. biologiczne wyobrażenie o świecie, podzielane przez
biologów i odróżniające się od np. teologicznego wyobrażenia o świecie, podzie-
lanego przez teologów. Każdy taki naukowy czy filozoficzny – a w każdym razie
teoretyczny – obraz świata może być przedmiotem badań historycznych w ra-
mach historii idei jako historii intelektualnej. Możliwe są np. badania historyczne
nad dziejami sporu przedstawicieli skrajnego realizmu pojęciowego z przedsta-
wicielami nominalizmu w ramach filozofii średniowiecznej, gdzie te dwa nurty
ujmowane będą jako dwa odmienne teoretyczne wyobrażenia zbiorowe o świecie
charakterystyczne dla danego okresu. Bez względu na to, kto ma rację w tym
sporze, zarówno realizm jak i nominalizm traktowane są jako teoretyczne wyobra-
żenia o świecie w przeciwieństwie do wyobrażeń potocznych. A tymi zajmować się
będzie historia mentalności.
Historia idei czy historia intelektualna komunikacji byłaby więc historią teo-

retycznych modeli komunikacji, historią myślicieli i naukowców, którzy przed-
miotem swoich rozważań uczynili komunikację, jak również historią stanowisk,
szkół czy nurtów. Najbardziej wyrazistym przykładem takiego podejścia jest praca
Johna D. Petersa Speaking into the Air. A History of the Idea of Communication
z 1999 roku19.
Wbrew pozorom intelektualna historia komunikacji nie jest obszarem ba-

dawczym wolnym od kontrowersji. Przede wszystkim w dziejach teoretyzowania
komunikacji należy odróżnić dwa etapy: przed powstaniem nauki o komunikacji
w latach czterdziestych XX wieku i po tym wydarzeniu. Historia idei komuni-
kacji zakładałaby więc etap „przed-komunikologiczny” oraz „komunikologiczny”.
Do pierwszego należałyby rozmaite stanowiska i poglądy formułowane przez ba-
daczy na temat tego, co współcześnie nazywamy komunikacją. Wśród przykładów
można wymienić wiele stanowisk filozoficznych, np. treść Reotryki Arystotelesa,

19 J. D. Peters, Speaking into the Air. A History of the Idea of Communication, The University
of Chicago Press, Chicago 1999.
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rozważania epistemologiczno-semiotyczne Johna Locke’a czy aprioryzm lingwi-
styczny Wilhelma von Humboldta. Ci myśliciele nie uprawiali nauki o komunikacji
czy komunikologii, nie posługiwali się terminem „komunikacja” (a już na pewno
nie w taki sposób, jak czyni się to obecnie), lecz niejako przy okazji rozważań
epistemologicznych czy językoznawczych wypowiadali się na temat komunikacji
międzyludzkiej. W wielu przypadkach ich stanowiska wywarły – często bardzo
znaczący – wpływ na współczesne teorie komunikowania. Ich rozważania miały
charakter teoretyczny a nie potoczny czy zdroworozsądkowy, ale nie na gruncie
nauki o komunikacji. Dlatego nie można powiedzieć, że np. Platon ze względu
na to, co pisał w Kratylosie był „teoretykiem komunikacji”, ale można uznać, że
w ramach jego filozofowania pojawiały się wątki związane z komunikacją.
Sytuacja zmieniła się dopiero w latach czterdziestych i pięćdziesiątych

XX wieku, kiedy ukonstytuowała się nauka o komunikacji, kiedy rozpoczęto kom-
pleksowe badania nad nią prowadzone przez naukowców mających świadomość
odrębności swojego pola badawczego. W wielu przypadkach dawne wątki komu-
nikacyjne zawarte w pracach filozoficznych, antropologicznych czy językoznaw-
czych były (i nadal są) wykorzystywane, ale na gruncie samodzielnej dyscypliny.
Od stosunkowo niedawna prowadzi się również badania w ramach historii komu-
nikologii jako samodzielnej dyscypliny i z pewnością mieszczą się one również
w obszarze historii intelektualnej20. Natomiast intelektualna historia „przed-ko-
munikologicznej” refleksji teoretycznej nad komunikacją ujawnia jest tym bardziej
interesująco, ponieważ ujawnia ona zmienność i względność zapatrywań dawnych
myślicieli na komunikację.

4. Historia komunikacji a historia mentalności

W poprzedniej części artykułu wskazałem, że związek historii komunikacji
z historią idei jako historią intelektualną jest oczywisty, a przedmiotem intelek-
tualnej historii refleksji nad komunikacją są zarówno dawne, „przed-komuniko-
logiczne”, jak i współczesne rozważania teoretyczne nad komunikowaniem, które
uzyskały rangę samodzielnej dyscypliny naukowej. W tych przypadkach kwestia
dotyczyła jednak wyłącznie teoretycznych, wyrażanych explicite wyobrażeń zbio-
rowych o komunikacji. O wiele więcej problemów wiąże się z zagadnieniem takich
zbiorowych wyobrażeń o komunikacji, które (w dodatku jako przeszłe) były po-

20 Przykładem są prace m.in. Everetta Rogersa, History of Communication Study, Free Press,
New York 1997 lub Paula Starra, The Creation of Media: Political Origins of Modern Commu-
nications, Basic Books, New York 2004.
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dzielane nie przez intelektualistów, ale zwyczajnych ludzi funkcjonujących w ra-
mach wyobrażeń potocznych o świecie.
Jak zaznaczyłem wcześniej, wszelkie wyobrażenia zbiorowe (w tym m.in. re-

ligijne, artystyczne, polityczne, jak również te dotyczące komunikacji) można po-
dzielić na teoretyczne, wyrażane explicite przez rozmaitych filozofów, myślicieli
i naukowców, oraz potoczne, implicytne, podzielane przez zwykłych ludzi i za-
zwyczaj nieuświadamiane. Na tej zasadzie wyobrażenia religijne średniowiecznych
benedyktynów będą różnić się od wyobrażeń religijnych chłopów i rzemieślników
zamieszkujących w tym samym czasie wioski otaczające Monte Cassino21. Ta
względność i zmienność wyobrażeń zbiorowych świadczy o tym, że mają one cha-
rakter historyczny i są przedmiotem badań historycznych.
W drugiej połowie XX wieku na gruncie francuskiej nouvelle histoire i Szkoły

Annales pojawił się nurt, którego przedstawiciele podjęli się badań nad takimi po-
tocznymi, zdroworozsądkowymi, nieuświadamianymi wyobrażeniami zbiorowymi
– nurtem tym była historia mentalności, histoire des mentalités collective. Głów-
nymi inicjatorami i reprezentantami tego nurtu byli Michele Vovelle, Philippe
Ariès oraz Jacques Le Goff, a więc przedstawiciele tzw. trzeciego pokolenia Anna-
listów, choć samo pojęcie mentalności i propozycje uprawiania jej historii pojawiły
się wcześniej. Sami badacze francuscy, reprezentujący nurt historii mentalności,
miewali problemy z jej zdefiniowaniem i wskazaniem genezy tego pojęcia, ale bar-
dziej zdystansowani badacze anglosascy przyjmują, że wprawdzie historia mental-
ności rozwinęła się najbardziej w trzecim pokoleniu Szkoły Annales, to wywodzi
się ona z prac jej założycieli, Marca Blocha i Luciena Febvre’a22. Ukonstytuowany
ostatecznie w latach siedemdziesiątych XX wieku projekt historii mentalności
zakorzeniony był w koncepcjach „wyposażenia mentalnego” (l’outillage mental)
Luciena Febvre’a oraz „historii mentalności zbiorowej” (histoire des mentalités
collective) Georges’a Lefebvre’a.
Pod wieloma względami projekt historii mentalności został zaproponowany

jako odpowiedź i alternatywna dla wcześniejszej historii idei i historii intelektu-
alnej i zakładał przeniesienie zainteresowania z elit na zwykłych członków społe-
czeństwa, z kultury „wysokiej” na „niską”. Jak pisze Elizabeth Clark, „w odróżnie-
niu od starszej historii idei, która skoncentrowana była na elitach, na literaturze
«pięknej» i na tekstach filozoficznych [...], historia mentalności została opisana

21 Można powiedzieć, że przykładowe wyobrażenia religijne zakonników mogą być przedmiotem
zainteresowania historyka kultury w perspektywie historii idei, podczas gdy wyobrażenia religijne
chłopów i rzemieślników będą interesowały historyka z punktu widzenia historii mentalności.
22 Na temat genezy historii mentalności zob. m.in.: M. Harsgor, Total History: The Annales
School, „Journal of Contemporary History”, 13, 1978, ss. 1–13, oraz A. Burguiere, The Fate of
the History of Mentalities in the Annales, „Comparative Studies in Society and History”, 24/3,
1982, ss. 424–437.
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jako intelektualna historia nie-intelektualistów. Skupiła się na zwykłych ludziach,
na zbiorowych nastawieniach, na codziennych automatyzmach zachowania i na
bezosobowej zawartości myśli”23. Wynika stąd, że historia idei i historia men-
talności nie są wzajemnie sprzeczne, nie wykluczają się, lecz ta druga powstała
jako uzupełnienie i poszerzenie pierwszej. W jednym i drugim przypadku przed-
miotem zainteresowania historyków są przeszłe zbiorowe wyobrażenia o świecie.
W przypadku klasycznej historii idei mają to być wyobrażenia podzielane przez
filozofów, naukowców, artystów, pisarzy, teologów itp. Natomiast historyk mental-
ności jest zainteresowany potocznymi wyobrażeniami zbiorowymi, podzielanymi
przez zwykłych ludzi.
Dwutorowość historii idei i historii mentalności podkreśla również Wojciech

Wrzosek: „[...] badania nad mentalité przekładają zbiorowe nad indywidualne;
procesy kulturowe nad twórczość elit; psychologiczne, emocjonalne nad intelektu-
alne; automatyzmy, nawyki, stereotypy nad racjonalne, przemyślane konstrukcje
intelektualne”24. Łatwo zauważyć, że te dwie perspektywy łączą się i uzupełniają
wzajemnie.
Czym jednak jest mentalité? Wbrew pozorom nie jest łatwo odpowiedzieć

jednoznacznie na to pytanie, tym bardziej, że najważniejsi przedstawiciele nurtu
historii mentalności podawali różne i często odmienne jej definicje:

W jakim stopniu historia mentalności jest modną etykietą historii społecznej czy
historii kultury lub też jej rodzajem, trudno ustalić, sami bowiem jej praktycy
przyznają, że mentalité to pojęcie niezwykle płynne [...] Roger Chartier na przy-
kład używa terminu histoire des mentalités na określenie historii kulturowej prak-
tykowanej przez Annales. [...] Można mówić o pierwotnej dwutorowości badań nad
mentalnością: pierwsza związana jest z działalnością Luciena Febvre’a (studia nad
Lutrem, Rableais’m oraz postulaty badania śmierci, miłości, okrucieństwa itd.);
druga z dziełem Marca Blocha inspirowanym socjologią Durkheima. Mimo iż czę-
sto Febvre uważany jest za inicjatora historii mentalności, to większość historyków
poszła śladem Blocha25.

Jak widać, historia mentalności nie jest nurtem jednolitym, uporządkowanym
i zamkniętym. Zdaniem Wrzoska „obszar antropologii historycznej i badań nad

23 E.A. Clark, History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, London 2004, s. 69–70: „as distinguished from an older history
of ideas, which focused on elites and «high» literary and philosophical texts [...] the history of
mentalitès has been described as «intellectual history of non-intellectuals». It focused on common
people, «collective attitudes», [...] the «everyday automatisms of behavior» and «the impersonal
content» of thought”.
24 W. Wrzosek, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław
1995, s. 135.
25 E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005, s. 65.
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mentalité nie jest jednoznacznie wytyczony. Co więcej, programowo jest on
otwarty [...]. Spory wokół pojęcia mentalité i antropologii historycznej dowodzą,
że możliwe i dopuszczalne są różne metody badawcze i inspiracje teoretyczne”26.
Badanie przeszłych potocznych wyobrażeń o komunikacji łączy się z wieloma

poważnymi problemami metodologicznymi. Najbardziej oczywistym z nich jest
problem źródeł. Badacz może operować wyłącznie pewnymi artefaktami, zabyt-
kami tekstowymi lub obrazami, które podlegają interpretacji. Nie ma jednak i nie
może mieć dostępu do samych wyobrażeń, tym bardziej, że w przypadku tych po-
tocznych w znacznej mierze pozostawały one nieuświadomione i tylko w bardzo
pośredni sposób można dopatrywać się ich wyrazu w zachowanych materiałach
źródłowych.
Często okazuje się, że potoczne wyobrażenia o komunikacji zostały utrwalone

w innych rodzajach wyobrażeń zbiorowych. Można powiedzieć, że poszczególne
rodzaje wyobrażeń łączą się ze sobą i zawierają w sobie wzajemnie. Na przy-
kład Dzieje Herodota stanowią explicite obraz zmagań Europy z Azją, a ściślej
– Hellady z Persją. Natomiast zawiera się w tym tekście również szereg sformu-
łowań wyobrażeń implicytnych: religijnych, geograficznych czy etycznych, które
Herodot przywoływał mimochodem, na marginesie, w ramach dygresji, często za-
strzegając, że nie są to jego własne poglądy, „ale tak mu opowiadano”. Zdarza
się również, że dane wyobrażenie zbiorowe zostało zachowane pod postacią tekstu
odnoszącego się doń bezpośrednio, np. Summa Tomasza z Akwinu jest wyrazem
średniowiecznych, europejskich wyobrażeń religijnych, jednak tego typu dzieła
należą do obszaru historii idei jako historii intelektualnej. O wiele trudniej jest
dotrzeć do jakichkolwiek materiałów źródłowych, które byłyby sformułowaniami
analogicznych wyobrażeń potocznych, będących przedmiotem historii mentalno-
ści. Sytuacja, z jaką miał do czynienia Carlo Ginzburg pisząc słynny Ser i robaki
należy do rzadkości.
Przeszłe wyobrażenia zbiorowe można badać również interpretując praktyki

społeczne przy założeniu, że wyobrażenia o świecie wpływają na sposób podej-
mowania i realizacji praktyk, że mają w stosunku do nich charakter regulatywny.
Takie podejście jest pokrewne metodzie antropologii funkcjonalnej27. Zazwyczaj
dzieje się tak, że badacz nie jest w stanie zrekonstruować a tym bardziej odtwo-
rzyć danego przeszłego wyobrażenia zbiorowego (zwłaszcza potocznego), nie jest

26 Tamże, s. 134.
27 Oznacza to, że badając np. zabytki epistolografii antycznej traktowane jako zabytki okre-
ślonej praktyki społecznej, w tym przypadku również praktyki komunikacyjnej (epistolarnej),
badacz może podjąć próbę ustalenia określonego wyobrażenia zbiorowego o komunikacji, które
regulowało przebieg praktyk epistolarnych w danym okresie. Zakładem, że w takim przypadku
nie ma jednak mowy o „rekonstruowaniu” takiego wyobrażenia, a jedynie o konstruowaniu wy-
obrażenia (historyka) na temat wyobrażenia przeszłego.
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ono bowiem „faktem”, „obiektem”, który można opisać zgodnie z pozytywistycz-
nymi kryteriami historiografii. Badacz może skonstruować własne wyobrażenie
dotyczące przeszłego wyobrażenia. Można powiedzieć, że historia mentalności siłą
rzeczy ma charakter hermeneutyczny.
Podobnie jest z badaniem zbiorowych wyobrażeń o komunikacji. One same

pozostają trwale niedostępne jako przeszłe i historyk-komunikolog może jedynie
skonstruować pewne wyobrażenie o nich. W porównaniu jednak z zadaniem bada-
cza wyobrażeń religijnych lub artystycznych, zadanie badacza historii komunikacji
jest specyficzne. Otóż, o czym była mowa wcześniej, komunikacja nie jest tylko
jeszcze jedną z wielu dziedzin kultury, lecz dziedziną umożliwiającą i podtrzymu-
jąca funkcjonowanie pozostałych dziedzin. Praktyki religijne, artystyczne, poli-
tyczne itp. są nierozerwalnie związane z praktykami komunikacyjnymi. Nie można
praktykować religii, sztuki czy polityki nie komunikując się. Oznacza to, że zbio-
rowe wyobrażenia o komunikacji mogą zawierać się w rozmaitych rodzajach in-
nych wyobrażeń zbiorowych praktyk społecznych. Jak pisze Barnett Pearce, „Jeśli
przyjrzeć się dokładnie, dostrzeżemy implicytną teorię komunikacji we wszystkim
tym, co ludzie mówią lub czynią względem siebie nawzajem. Taka implicytna
teoria ma znaczenie. Stanowi ona prefigurację treści oraz jakości poszczególnych
konwersacji, jakie ludzie podejmują komunikując się ze sobą, a owe konwersacje
same z kolei mają ciąg dalszy, mają swoje «życie pośmiertne»”28. Oznacza to,
że historyczny zapis rytuału religijnego, sztuki teatralnej czy debaty politycznej
jest również jednocześnie zapisem pewnych praktyk komunikacyjnych. A prak-
tyki te są określane nie tylko przez (odpowiednio) zbiorowe wyobrażenia religijne,
artystyczne czy polityczne, ale również przez zbiorowe wyobrażenia o komunikacji.
Drugim poważnym problemem (obok problemu źródeł) pojawiającym się

w relacji historii komunikacji z historią mentalności jest samo pojęcie mental-
ności. Jak zaznaczałem wcześniej, sami reprezentanci tego nurtu nie podali jedno-
znacznej jego wykładni. Jednak same terminy mentalité czy l’outillage mental29

mają konotacje mentalistyczne, a więc psychologistyczne. I rzeczywiście, niektó-
rzy przedstawiciele tego nurtu, np. Georges Duby, uznawali i podkreślali związek
historii mentalności z psychologią społeczną. A jednak psychologizowanie wyobra-
żeń zbiorowych i mentalności – choć na pierwszy rzut oka oczywiste – wiąże się
z szeregiem poważnych wątpliwości i dalszych problemów metodologicznych.

28 B.W. Pearce,Making Social Worlds. A Communication Perspective, Blackwell, Oxford 2007,
s. 30: „If you look carefully, you can see an implicit theory of communication in everything that
people say or do with each other. That theory matters. It prefigures the content and quality of
the conversations people have with each other and these conversations have afterlives”.
29 Pojęcie wprowadzone przez Luciena Febvre’a: „L’outillage mental jakiejś cywilizacji lub
epoki to całokształt kategorii percepcji, konceptualizacji, wyrażania i działania, które formują
doświadczenie – tak indywidualne, jak i zbiorowe”, W. Wrzosek, dz. cyt., s. 133.
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Psychologizowanie danego zjawiska społecznego musi oznaczać internali-
zację, a więc w konsekwencji poważne utrudnienie spełnienia wymogu inter-
subiektywności. W jaki sposób badacz współczesny miałby uzyskać „dostęp” do
treści mentalnych (psychicznych) ludzi żyjących setki czy tysiące lat wcześniej? Je-
śli do dyspozycji ma wyłącznie zabytki tekstowe (lub inne artefakty, obrazy itp.),
to faktycznie jego praca sprowadzałaby się do interpretacji tychże tekstów i ar-
tefaktów – jednak na jakiej zasadzie badacz miały ekstrapolować wyniki takich
interpretacji na domniemane treści mentalne ludzi, którzy wytwarzali te teksty?
Ustalenie subiektywnej, immanentnej, „prywatnej” treści psychicznej podmiotu
czy zbiorowości, zwłaszcza historycznej, na podstawie takich zabytków teksto-
wych musiałoby okazać się imputowaniem, a w każdym razie hipostazowaniem
mentalności zbiorowej.
Wprawdzie terminy „mentalność”, „wyobrażenie” czy „reprezentacja” od-

syłają niewątpliwie do psychologizmu, jednak można zadać pytanie: czy istot-
nie zbiorowe sposoby porządkowania doświadczenia muszą mieć psychologiczny,
mentalistyczny charakter? Odwołując się chociażby do prac wcześniejszych, niż
projekt historii mentalności, np. do filozofii form symbolicznych Ernsta Cassirera
należy uznać, że niekoniecznie. Cassirerowskie formy symboliczne porządkujące
i regulujące sposób postrzegania świata oraz sam sposób funkcjonowania czło-
wieka w nim mają charakter intersubiektywny, swoiście „publiczny”, a nie „pry-
watny” czy immanentny, ponieważ nie są utożsamiane z subiektywnymi treściami
psychicznymi, ale z obiektywnymi dziedzinami kultury. „Mentalność” danej zbio-
rowości może być więc interpretowana nie jako immanentna treść psychiczna jed-
nostek wchodzących w jej skład, ale jako kultura. Wskazywał na to Patrick Hut-
ton pisząc, że „[...] mentalność jest kryptonimem (code name) nadanym temu,
co zwykło nazywać się kulturą”30. W podobnym duchu ocenia status mentalno-
ści Krzysztof Moraczewski: „Uważam, że największą słabością historii mentalności
jest właśnie mentalność. [...] Przedteoretyczne pojęcie mentalności należy zastąpić
pojęciem kultury, ale nie dowolnym, lecz po pierwsze teoretycznym, a po drugie,
chwytającym intuicje zawarte w odrzuconej kategorii mentalności”31.
Można uznać, że historia mentalności jest nie tyle „historią stanów psychicz-

nych”, ale raczej historią kultury – kultury, którą można nazwać „niską”, „po-
pularną”, „masową”, historią kultury nie elit intelektualnych, artystycznych czy
politycznych, ale kultury zwykłych ludzi, żyjących w nastawieniu potocznym, co-
dziennym, zdroworozsądkowym.

30 P. Hutton, dz. cyt., s. 237: „«Mentalities» is a code name for what used to be called culture”.
31 K. Moraczewski, Refleksje o teoretycznych podstawach historii kultury, „Filo-sofija” 12, 2012,
s. 255.
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Dyskusja nad statusem mentalności nie jest w tym przypadku tylko spo-
rem akademickim. W przypadku historii komunikacji zagadnienie to ma kluczowe
znaczenie, łączy się bowiem ono bezpośrednio z dyskusją nad psychologicznym
charakterem działań komunikacyjnych. Otóż w wielu XX-wiecznych koncepcjach
komunikacji – zwłaszcza tych transmisyjnych – zakłada się, że komunikacja po-
lega na przekazywaniu treści psychicznej (myśli, emocji itd.) z umysłu jednej
jednostki do umysłu drugiej. Takie psychologizujące ujęcie komunikowania bywa
przez wielu badaczy traktowane jako uniwersalistyczne32. Czy jednak komunikacja
zawsze była postrzegana w ten sposób? Wgląd w dzieje komunikacji, przeprowa-
dzony na gruncie intelektualnej historii komunikacji, wskazuje na to, że nie zawsze
tak było. Ujmowanie komunikowania jako transmisji czy przekazu ukształtowało
się dopiero w XVIII wieku, a z kolei np. Grecy w epoce homeryckiej nie wykształ-
cili jeszcze pojęcia podmiotowości jako subiektywnego „ja”33 – w zasadzie takie
psychologiczne ujęcie podmiotu jest „wynalazkiem” dopiero Kartezjańskim. Oka-
zuje się, że sama historia komunikacji daje asumpt do „nie-mentalistycznego” ro-
zumienia mentalności. Jeżeli historię mentalności ujmować jako „historię kultury
zwyczajnych ludzi”, historię ich sposobów postrzegania świata, porządkowania
doświadczenia i działania w rzeczywistości społecznej, wówczas można wskazać
odpowiadający jej obszar historii komunikacji. Byłaby nim historia takich zbio-
rowych wyobrażeń o komunikacji, które podzielali nie filozofowie czy uczeni, ale
zwyczajni ludzie. Owe potoczne wyobrażenia byłyby tym, co regulowało prak-
tyki komunikacyjne podejmowane prze rozmaite historyczne zbiorowości, nawet
jeśli zazwyczaj pozostawały one nieuświadomione i o ich charakterze wnioskować
możemy tylko pośrednio na podstawie zachowanych materiałów źródłowych.

5. Zakończenie

W artykule starałem się wykazać, że dwa nurty historii kultury – historia idei
jako historia intelektualna oraz historia mentalności jako historia kultury życia co-
dziennego stanowią odpowiedniki oraz źródła inspiracji względem dwóch aspektów
historii komunikacji. Historia idei łączyłaby się z historią refleksji teoretycznej nad
komunikacją (wyszczególniając etap przed powstaniem nauki o komunikacji i po),

32 Na temat psychologizmu w teoriach komunikacji zob. M. Wendland, Controversy Over the
Status of the Transmission Communication Models, „Dialogue and Universalism”, 23/1, 2013;
M. Wendland, Anti-psychologism In Wittgenstein’s Philosophy and Theories of Communication,
„Studia Humanistyczne AGH”, 4, 2013.
33 Szerzej na ten temat: D.R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisa-
nia i czytania, tłum. M. Rakoczy, Warszawa 2010, ss. 343–375.
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natomiast historia mentalności byłaby związana z historią potocznych, zdrowo-
rozsądkowych wyobrażeń o komunikacji podzielanych nie przez intelektualistów,
lecz przez zwykłych ludzi. Takie zestawienie pozostawałoby zgodne z wyróżnio-
nymi przez Jacquesa Le Goffa trzema kierunkami „nowej historii”. Jego zdaniem
są nimi: historia życia intelektualnego (społeczne nawyki myślowe), historia men-
talności (kolektywne automatyzmy w sferze mentalnej) oraz historia systemów
wartości. Trzeci z kierunków wyróżnionych przez Le Goffa w przypadku historii
komunikacji mógłby zostać zredukowany do dwóch pozostałych.
Oczywiście ukazanie historii komunikacji na tle historii idei i historii mental-

ności nie rozwiązuje wszystkich jej problemów metodologicznych, głównie tych,
które wskazywałem wyżej. Jest to tylko próba uporządkowania, uzgodnienia ze
sobą kształtującej się wciąż młodej subdyscypliny z uznanymi nurtami badaw-
czymi, domyślnie – z korzyścią dla tej pierwszej. Problemy jednak pozostają.
Na pierwszy plan wysuwa się zagadnienia dostępności i interpretacji źródeł, na-
stępnie kwestia statusu wyobrażeń zbiorowych wraz z pytaniem o zakres i możli-
wości działań podejmowanych przez historyka-komunikologa.
Należy zadać pytanie: czy historyk komunikacji (jak również każdy inny hi-

storyk) raczej odkrywa lub rekonstruuje fakty z przeszłości, czy też badając za-
chowane źródła (teksty) konstruuje pewne ich interpretacje (zgodne z określoną
metodą, szkołą lub ogólnym wzorem intelektualnym, różnym dla różnych epok)?
Tym pytaniem przywołany zostaje spór na gruncie filozofii historii między zwo-
lennikami pozytywistycznego a narratywistycznego modelu historiografii. Z pozy-
tywistycznego punktu widzenia działalność historyka ma charakter wyjaśniania
dedukcyjno-nomologicznego, zdolnego do odkrywania zarówno praw historii jak
i rekonstruowania zjawisk i wydarzeń minionych jako faktów historycznych34.
W latach siedemdziesiątych XX wieku zarysowała się opozycja wobec takiej wizji
historii. Głównie za sprawą Haydena White’a i Franka Ankersmita wykształciło
się przeświadczenie, iż działalność historyka bliższa jest literaturze niż nauce. Nar-
ratywiści uznali, że przedmiotem badania (ściślej: interpretacji) nie są fakty ani
obiekty, lecz tylko teksty historyczne. Historyk nie re-konstruuje przeszłości, lecz
konstruuje pewne wyobrażenie oraz strategie jego konceptualizacji35.
W przypadku historii wyobrażeń zbiorowych argumenty narratywistów wy-

dają się szczególnie przekonujące. Otóż historyczne zjawiska komunikacyjne nie
są „faktami” czy „obiektami”, które można wyodrębnić z kontekstu i badać jako

34 Reprezentatywne dla metodologii pozytywistycznie ujmowanej historiografii jest stanowi-
sko Carla G. Hempla w: Aspects of Scientific Explanation and Other Essays on Philosophy
of Scence, The Free Press, New York 1965.
35 Odsyłam głównie do prac H. White,Metahistory: The Historical Imagination In Nineteenth-
-Century Europe, The John Hopkins University Pres, Baltimore 1973, I F. Ankersmita, History
and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor, Univeristy of California Press, Berkeley 1994.
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takie. Interpretując daną praktykę społeczną (np. komunikacyjną) badacz two-
rzy pewne wyobrażenie o niej; interpretując natomiast pewne historyczne wy-
obrażenie, konstruuje pewne wyobrażenie o wyobrażeniu. Samo historyczne wy-
obrażenie zbiorowe (o komunikacji) pozostaje czymś trwale niedostępnym, jednak
historyk-komunikolog nie ma możliwości jego „wydobycia” czy zrekonstruowa-
nia. Może on tylko (na podstawie zachowanych „zabytków” praktyk komunika-
cyjnych) skonstruować pewien własny obraz tych historycznych praktyk, pewne
wyobrażenie o wyobrażeniach historycznych, które samo pozostaje pod wpływem
zbiorowego wyobrażenia współczesnego badaczowi. Zagadnienie sporu pozytywi-
zmu z narratywizmem w relacji do historii komunikacji zasługuje jednak na od-
rębne omówienie.

The History of Communication from the Perspective of
the History of Ideas and History of Mentalities

Summary

This article focuses on a relatively new area of communicology and
communication research, which is the history of communication. The histo-
rical approach to communication phenomena (or “reflexive historicising”) is
derived from some important and influential fields of communication rese-
arch, e.g. the Toronto School of Communication, ritual view of communica-
tion, intellectual history and history of mentalities (Annales School), cultural
anthropology and others. This paper intends to investigate the position of
communication history among other branches of modern humanities as well
as its relation to some significant approaches in social history and cultural
anthropology, namely the history of ideas (or intellectual history) and history
of mentalities. This article outlines the origins and current state of commu-
nication history and connects its main fields (mostly the history of collective
images or representations of communication) with the two above mentioned
approaches.

Key words: history of communication, history of mentalities, Annales School,
cultural anthropology

Słowa kluczowe: historia komunikacji, historia mentalności, Szkoła Annales,
antropologia kulturowa
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DYSKURS ROZESTETYZOWANY:
W STRONĘ (TRANS)FILOZOFII OBRAZ(OWOŚCI)

The eyes are the organic prototype
of philosophy.

(Peter Sloterdijk)

Omnis creatura est signum.
(św. Bonawentura)

Curves are too emotional.
(Piet Mondrian)

Trzy cytaty składające się na motto niniejszego artykułu sygnalizują trzy
jego części i trzy etapy/kroki niespiesznego pasażu zmierzającego w stronę
(trans)filozofii obraz(owości). Zarówno brak pośpiechu, jak i jedynie mgliście za-
rysowany i nieśmiało zasugerowany odos, zamiast jasno wyznaczonego telos, sta-
nowią rodzaj asekuracyjnej tarczy przeciwko pewnej, proponowanej ostatnio, jak
się wydaje, skrajności. Inspiracją tego artykułu stało się bowiem dosyć radykalne,
zarówno formalnie, jak i merytorycznie, pojęcie „antyfilozofii”: „[...] wykiełkowała
nowa gałąź, którą przez analogię do antysztuki można nazwać antyfilozofią.”1 Nie
chcąc stawiać żadnej radykalnej tezy, biorę zatem swoje przemyślenia w tymcza-
sowy nawias – tym bardziej, że – „[...] wciśnięty [...] w stałe, niewygodne miejsce
«pomiędzy», pomiędzy intuicją rzeczywistości zmysłowej, relacją do świata da-
nego oraz aktywnością pojęciową, przez które myślenie odnosi się do swych przed-
miotów bez mała na oślep, zamknięte w abstrakcyjności swych pojęć”2 – obraz,
zasadniczo obecny tak czy inaczej w antroposferze od zawsze, choć ostatnio sta-
nowiący jej dominantę, pozostaje wciąż filozoficzną zagadką. Dlatego też, chcąc

1 B. Groys, Wprowadzenie do antyfilozofii, przeł. J. Gilewicz, Warszawa 2012, s. 7.
2 J.-J. Wunenburger, Filozofia obrazów, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011, s. 81–82.
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choćby przybliżyć się do odpowiedzi, bynajmniej nie pretendującej do ostatecz-
nego rozwiązania, i jednocześnie wpisując się w „płynną” atmosferę ponowocze-
sności, wyznaczającej nową, konurbacyjną architektonikę dyskursu3, proponuję
próbę przemyślenia ewentualnego fenomenu (trans)filozofii obraz(owości).
Skrajna propozycja Borisa Groysa jest, co podkreśla sam autor, konsekwen-

cją współczesnej merkantylizacji prawdy. „Filozofia jest zwykle pojmowana jako
poszukiwanie prawdy. W naszych czasach jest zatem uprawiana z rzadka – i to
z dwóch powodów. Po pierwsze, studiując historię filozofii najczęściej dochodzi
się do wniosku, że prawda jest nieosiągalna [...]. Po drugie, odnosi się wrażenie,
że gdyby nawet prawda istniała, to jej osiągnięcie byłoby osiągnięciem zaledwie
połowicznym. [...] Wydaje się, że dzisiejszy rynek prawdy zgoła pęka w szwach.”4

Owszem, taka diagnoza może być poniekąd trafna. Status prawdy w ponowocze-
snym kontekście rzeczywiście uległ zmianie. Ale czy aż tak radykalnej? Czy jej
„upłynnienie”, komercjalizacja, transwersalność, labilność i swoista „niepełno-
sprawność”5 skutkuje od razu „anty-statusem”?
Jean-Jacques Wunenburger, badający ontologiczno-epistemologiczne fluktu-

acje obrazu – jako jednego z istotniejszych czynników od początku wyznacza-
jących istotę filozofii jako takiej – stawia jego współczesnej kondycji podobną
diagnozę: „Mimo tych cech przedmiotu płynnego i nieuchwytnego wydaje się,
że zagadnienie obrazu staje się obecnie na powrót żywą kwestią filozoficzną. Epi-
stemologiczny kryzys racjonalizmu, kulturowy wzrost znaczenia paradygmatu es-
tetycznego, postęp w technikach wytwarzania i rozpowszechniania obrazów sta-
nowią [...] warunki sprzyjające przeorientowaniu filozofii na pewien typ przedsta-
wień, który nazbyt często traktowano jako ubogie dziecko dyscypliny.”6 Pytanie
tylko, czy aktualne panowanie obrazu, tego filozoficznego bękarta, oznacza totalną
detronizację filozofii? Czy może jest to jakiś pośredni, teleologicznie niekoniecznie
tak tragicznie i czarno rysujący się, po prostu adaptacyjny i adopcyjny, a nie od
razu agonalny, etap w dziejach filozofii? Odżegnując się oczywiście od wszelkiego
prorokowania, chciałabym na próbę, zamienić ów Groysowski, radykalny i schył-
kowy anty-kontekst na pośrednią, Welschowsko-Baumanowską płynną trans-per-
spektywę, która, jak myślę, przynajmniej na jakiś czas – paradoksalnie w obliczu

3 Zob. M. Sułkowska, Modern-Postmodern Architectonics. The (Other) Rationality, in:
H. Ganthaler, O. Neumaier, G. Zecha (eds.), Rationalität und Emotionalität, Wien 2009,
s. 387–394.
4 B. Groys, Wprowadzenie do..., s. 3.
5 Odwołuje się tu przede wszystkim do propozycji Zygmunta Baumana i Wolfganga Welscha.
Zob. np. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006. W. Welsch, Nasza
postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki i A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.
6 J.-J. Wunenburger, Filozofia..., s. 237–328.
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popularnej nagonki na wszelakie po-mo-symptomy – zapewnić może chwilę nieco
zdystansowanej refleksji.
Przede wszystkim, zwróćmy uwagę na zasugerowaną powyżej analogię do zja-

wiska „anty-sztuki”. Co w istocie znaczyć miałoby wyświechtane, niezwykle po-
pularne i chwytliwe, głoszone zarówno przez teoretyków (Hegel), praktyków (Du-
champ), a nawet tych praktykujących i teoretyzujących zarazem (Witkacy), hasło
o agonii czy nawet śmierci sztuki?! Co niby miałoby znaczyć osiągnięcie przez
sztukę poziomu „białego płótna” i towarzyszące temu „zbydlęcenie ludzkości”7?
Czy rzeczywiście „[...] stało się tak, że antysztuka w stosunku do sztuki dokonała
swoistego przewartościowania wszystkich wartości. [...] Na czym polegała arty-
styczna odrębność antysztuki, czemu zawdzięcza ona właśnie taką nazwę? Jak ra-
dykalne w antysztuce jest odcięcie się od dotychczasowej praktyki? [...] Do jakiego
stopnia pojęcia sztuki i antysztuki, a także estetyki i antyestetyki to są antonimy?
Czy antysztuka niweluje zupełnie wysiłek dotychczasowych teorii estetycznych?”8

Czy radykalizm tych wszystkich pytań nie jest przypadkiem artystyczną, este-
tyczną, i nade wszystko filozoficzną kokieteryjną prowokacją? „W istocie projekt
antysztuki poniósł porażkę i właśnie w ten sposób być może najmocniej wpisał się
w tradycję.”9 Jak tedy należy ową porażkę interpretować, zwłaszcza w kontekście
filozofii? Jeśli „[...] po Duchampie wszelka sztuka jest konceptualna w swojej natu-
rze, ponieważ sztuka istnieje tylko w sposób pojęciowy”10, to w jaki sposób istnieje
filozofia? Zaryzykuję tezę, że w sposób analogiczny, aczkolwiek totalnie odwrotny
– nie pojęciowy, lecz obrazowy; już nie logocentryczny, lecz piktocentryczny11.
Zaproponowana trans-perspektywa wpisuje się nie tylko we wspomniany

Welschowsko-Baumanowski obraz ponowoczesnego świata, lecz przede wszyst-
kim zdaje się być konsekwencją poniechania logiki dualizmu i wszelkiego typu
paradygmatycznego fundamentalizmu. W tym sensie trans-filozofia zrywa, jak
tego chciał Jean-Francis Lyotard12, z mitem wielkich metanarracji (jak choćby
anty-narracja), a także odrzuca, przed czym beznadziejnie ostrzegał Jean Bau-
drillard, wszelką metafizykę, a z nią dualizm aksjologiczny: „Próbujemy dziś zre-
habilitować wszystkie wartości po kolei, ale tym, czego nie umiemy odtworzyć, jest

7 Są to określenia, odpowiednio, Umberto Eco oraz Witkacego.
8 P. Martin, Nieoczywistość sztuki, Wrocław 2004, s. 209.
9 Tamże, s. 227.
10 M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984, s. 69.
11 Zob. K. Krzysztofek, Od logosfery do piktosfery. Czy konizacja języka? W: Z. Suszczyński
(red.), Słowo w kulturze mediów, Białystok 1999, s. 9–20. Por. K. Chyła, Od kultury słowa
do kultury audiowizualnej. W: A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak (red.), Intermedialność w kulturze
końca XX wieku, Białystok 1998, s. 65–82.
12 J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie co to jest postmodernizm. W: tenże, Postmodernizm
dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, Przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.
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elektryczne napięcie ich przeciwstawienia. [...] Opróżnione z negatywnego napię-
cia, wartości stają się równoważne, wymienne. Przeświecają przez siebie nawza-
jem [...]. Powszechny zez wartości.”13 Okazuje się, że ta zezowata perspektywa
będąca z punktu widzenia tradycyjnego filozofowania „schizoidalnym chaosem”14

doskonale odzwierciedla pewną transformację, jaka dokonała się w szeroko poję-
tej antroposferze, mianowicie transformację logocentryzmu w piktocentryzm, albo
inaczej – przejście od „świata korzeni” do „świata wyborów”15, przy czym nie
chodzi tu bynajmniej o jakieś egzystencjalne dylematy czy etyczne deklaracje16,
bowiem tym, między czym wybieramy, są nade wszystko obrazy, a w wyborach
swych, będąc wodzeni na pokuszenie przez ponowoczesnych „imagologów”17, za-
chowujemy się, jeśli nie totalnie irracjonalnie, to z pewnością trans-racjonalnie18.
I znowu, taka rhizomatyczna trans-perspektywa wydaje się lepiej odzwierciedlać
zarazem istotę mediatyzowanego i wizualizowanego środowiska, w jakie jesteśmy
zanurzeni, jak i obrazową, by tak rzec, syntaksę dyskursu towarzyszącemu temu
środowisku. Jak się zdaje, mamy tutaj pewna nową formę umysłowości. Obok
wspomnianych przez Ericka Havelocka oralnego i piśmiennego stanu umysłu19

możemy zatem wyróżnić ponowoczesną umysłowość obrazową czy piktoralną. Ta
nowa forma okazuje się znowu być powiązana ze zmianą w sposobie komunikowa-
nia. „Wniosek, jaki wypływa z wywodów Havelocka na temat pojęć platońskiej
filozofii, jest jasny – powstanie idealizmu platońskiego jest związane ze zmianą
w technologii komunikacji. Spróbujmy sobie wyobrazić konsekwencje tej tezy dla
historii kultury Zachodu. Nie chodzi już nawet o przygodność pojęć filozoficznych,
które przez setki lat uważano za określenia absolutne albo symbolizujące abso-
lutną rzeczywistość. Rzecz w tym, że z pojęć tych wypływa znaczna część zasobu
podstawowych kategorii umysłowych, przy pomocy których Europejczycy po dziś
dzień organizują swoje doświadczenie egzystencji. [...] Dualizm podmiot–przed-
miot, który w znacznym stopniu determinuje nie tylko myślenie filozoficzne na-
szej kultury, ale również potoczne doświadczenie rzeczywistości w tej kulturze –

13 J. Baudrillard, Rozmowy przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Warszawa
2001, s. 11.
14 G. Deleuze, F. Guattari, Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, transl. by
B. Massumi, London 1992.
15 Zob. G. Matthews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł.
E. Klekot, Warszawa 2005.
16 Zob. M. Sułkowska-Janowska, Przemoc rozestetyzowana. W: „Folia Philosophica”, tom 29,
Katowice 2011, s. 339–349.
17 Zob. M. C. Taylor, E. Saarinen, Imagologies: Media Philosophy, New York – London 1993.
18 Zob. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, wyd. cyt.
19 E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze za-
chodu, przeł. P. Majewski, Warszawa 2006, s. 45: „[...] komunikacja oralna jest narzędziem oral-
nego stanu umysłu, typu świadomości zupełnie odmiennego od piśmiennego stanu umysłu...”.
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ma jedno ze swoich źródeł w metafizyce platońskiej, a skoro ona sama jest ko-
relatem zmiany technologicznej, to oznacza, że nasze umysły funkcjonują według
zasad danych nie przez siły wyższe i nie przez genotyp, lecz przez podstawowe
warunki kultury, w której żyjemy.”20 Jakie zatem są owe podstawowe warunki
naszej, wizualnej kultury? I dlaczego w tych właśnie warunkach zamiast o filozofii
czy anty-filozofii należy raczej mówić o (trans)filozofii obraz(owości)? Co więcej,
w jaki sposób o niej mówić? Czy możemy znowu pozwolić sobie na rodzaj „dzi-
waczności”, o jakiej wspomina Havelock przy okazji omawiania codziennego języka
Greków epoki oralnej21?
Wspomnianą dziwaczność kojarzyłabym raczej z formalną (w tym wizualną)

stroną proponowanego dyskursu i nie wiązałabym jej ze skrajną diagnozą, jaką wy-
stawia nam Giovanni Sartori, pisząc że „[...] u schyłku XX stulecia homo sapiens
znalazł się w poważnym kryzysie; to kryzys utraty rozumu i zdolności poznaw-
czych.”22 Dlaczego homo sapiens miałby pod postacią homo insipiens reprezen-
tować ponowoczesną lumpeninteligencję? Owszem, Sartori słusznie zauważa, iż
„w kulturze książki rozwój dyskursu ma charakter linearny, znaczy to, że książka
uczy tego, co nazywamy consecutio, koherencji w dyskusji i przynajmniej nastę-
powania po sobie argumentów”23, ale czy to oznacza, że „postmyślenie triumfuje,
w dużym stopniu staliśmy się kosmitami. Ignorancja niemal uchodzi za cnotę,
jakby nastąpił powrót człowieka pierwotnego, niezbrukanego przez cywilizację;
w tej samej mierze umysłowa chaotyczność i niedołęstwo są przedstawiane jako
„wyższa wrażliwość”, esprit de finesse, który uwalnia nas od ograniczeń esprit
de géométrie, rygorów racjonalności.”24 Raczej, choćby na próbę, złagodziłabym
powyższą ocenę wskazując na rozwiązanie, jakie zaproponował Wolfgang We-
lsch zapytany o kwestię racjonalności/irracjonalności postmoderny. Jak pamię-
tamy, wedle jego oceny tertium est datum, mianowicie w postaci, nie do końca
sprawnej, nie pretendującej do doskonałości, nie ogarniającej z pozycji lotu ptaka
całości uniwersum, nie ograniczającej naszego myślenia i postrzegania żadnym

20 P. Majewski, Wstęp. W: E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, War-
szawa 2007, s. 16.
21 „[...] W świecie starożytnych Greków, w epoce, w której nie używali oni jeszcze pisma [...]
rozdział między poezją a prozą, jeśli w ogóle istniał, nie był tak głęboki, jak w naszych czasach.
Cała ludzka pamięć była «poetyzowana», a to właśnie ona sprawowała kontrolę nad tym, w jaki
sposób ludzie wyrażali się w mowie potocznej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było coś
więcej, niż tylko dziwaczność (z naszego punktu widzenia) języka, jakim ludzie ci na co dzień
mówili. Miał on również wpływ na kształt samej świadomości człowieka greckiego w tamtym
okresie historii, na to, jak kształtowały się jego myśli i jakiego kształtu przybrać nie mogły.”
E. A. Havelock, Przedmowa..., s. 170.
22 G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007, s. 36.
23 Tamże, s. 108.
24 Tamże, s. 88–89.
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paradygmatem, rhizomatycznej racjonalności „inaczej”25. Ta inna racjonalność,
trans-racjonalność wydaje się szczególnie dobrze pasować do nowego, wizualnego
środowiska.
Na czym jednak miałaby polegać owa nowość? I dlaczego w zamian, popular-

nej skądinąd ostatnio, filozofii obrazu, proponuję (trans)filozofię obraz(owości)?
„W ostatnich latach modne stało się mówienie o obrazach. Ujawnia się jed-

nak przy tym niezgodność sposobów mówienia, przesłonięta jedynie przez to, że
niczym narkotyk stale pojawia się to samo słowo: «obraz». Maskuje ono fakt, że
wcale nie mówi się o tych samych obrazach, gdy zarzuca się to samo pojęcie jak ko-
twicę w mieliznach porozumienia. Nieustannie spotykamy się z brakiem ostrości
w mówieniu o obrazach.”26 Sprawę tym bardziej komplikuje fakt, że współcze-
sna obrazowość ulega w znacznej mierze digitalizacji. Victor Stoichita zaczynając
swoją rozprawę o malarstwie zauważa: „Książka ta poświęcona pojawieniu się ob-
razu została napisana w czasach jego zniknięcia.”27 Jak się wydaje, owo zniknięcie
należy powiązać ze wspomnianą digitalizacją, która zasadniczo zmienia status on-
tyczny obrazu.
Jak pamiętamy, Leon Battista Alberti w swojej rozprawie z 1435 roku,

De Pictura, przyrównał obraz do okna i ta na pozór oczywista metafora obowią-
zywała przez kilka następnych stuleci28. Jednak dwudziesty wiek, zwłaszcza na-
mysł fenomenologiczny (Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ingarden), uwypuklił ową
pozorną oczywistość wskazując na kwestie tzw. transparentności obrazu, która
„[...] zbliża nas do problemu łączącego się z metaforą otwartego okna w filozofii
obrazu: Nie jest to przecież tak proste i przejmujące, jak się utrzymuje za po-
mocą tej metafory [...]. Jeśli patrzymy przez okno na jakąś osobę, to naszemu
spojrzeniu towarzyszy zawsze świadomość realnej obecności tego, co widziane.
Z okna patrzymy na istniejący świat – nie jest tak bynajmniej, gdy patrzymy
na obraz.”29 Zatem Alberti nie dostrzegł swoistego konfliktu, jaki generuje jego
„okienna” metafora. Dopiero fenomenologiczne analizy przedmiotu intencjonal-
nego pozwoliły dość radykalnie określić granice obowiązywalności renesansowej
deskrypcji obrazu. Okazało się, iż istota obrazu tkwi w intencjonalności, w tym,
„[...] że ludzie sądzą, że mogą zobaczyć coś na obrazach, choć jednocześnie są
pewni, że to coś, co widzą, nie jest realne, a tylko obecne w sposób sztuczny [...].

25 Zob. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna..., wyd. cyt.
26 H. Belting, Antropologia obrazów. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007,
s. 11.
27 V. Stoichita, Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. K. Thiel-
-Jańczuk, Gdańsk 2011, s. 7.
28 Zob. L. B. Alberti, O malarstwie, oprac. M. Rzepińska, przeł. L. Winniczuk, Wrocław 1963.
29 L. Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
2012, s. 114.
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Chodzi o ten fenomen, że obraz otwiera widok na rzeczywistość wolną od fizyki.”30

Lambert Wiesing, proponując swoją niezwykle interesującą filozofię obrazu, mówi
w tym kontekście o „sztucznej obecności” i powołuje się na Husserlowskie po-
jęcie „obrazu-obiektu”31: „Widzialność obrazu jest z uwagi na uwarunkowanie
medialne czymś zasadniczo innego rodzaju niż widzialność rzeczy realnej. (...)
To, co widzimy na obrazie, są to rzeczy autonomiczne, bez reszty oderwane od fi-
zycznej rzeczywistości; nie stanowią one cząstki świata. [...] Słowem, obraz-obiekt
nie ma fizycznej egzystencji, nie jest niczym innym jak tylko widzialną ważnością
obrazu. [...] To, co Husserl nazywa obrazem-obiektem, jest tylko specyficzną dla
medium obrazu formą jawienia się widzialnej ważności.”32

Czy taka mieszanina braku fizyki, sztucznej obecności i widzialnej ważności
nie sytuuje nas w środowisku Baudrillardowskich symulakrów, które doskonale
oddają istotę (o ile w ogóle o takiej można w tym przypadku mówić) naszego
nowego, zmediatyzowanego, zwizualizowanego i rozestetyzowanego uniwersum?
Owszem, propozycja Jeana Baudrillarda może wydawać się po prostu wystyli-
zowaną, fanaberyjną wizją postmodernisty-pesymisty (co samo w sobie z jednej
strony może wydawać się nietypowe, lecz z drugiej wpisuje się przecież w ponowo-
czesną konieczność „zaistnienia”), ale w rzeczywistości współgra z wszechobecnym
tele-fenomenem.
Dziś już mało kto uświadamia sobie genezę pojęcia „telewizja”. Jej istotę

doskonale oddaje opowieść braci Grimm, którym, jak wiemy, o „tele-widzeniu”
nie mogło się nawet (lub może właśnie – mogło tylko?) śnić33. Co ciekawe, na
pierwszy rzut oka telewizja właśnie wydaje się doskonale urzeczywistniać Alber-
tiańskie okno: „[...] telewizor wydaje się cofaniem do niefenomenologicznych cza-
sów Albertiego [...]. Nazwa «tele-wizor» sugeruje bowiem, że ten tak określany
sprzęt umożliwia sięganie wzrokiem w dal.”34 „Tele-wizor” miałby zatem urze-
czywistniać baśniowe tęsknoty za widzeniem-na-odległość (Fernsehen)35. Tym-
czasem, ten sprzęt umożliwiający dalekosiężne widzenie, jak i jego nazwa „[...] są

30 Tamże, s. 3.
31 Zob. L. Wiesing, Sztuczna obecność..., wyd. cyt., s. 114; E. Husserl także posługuje się
metaforą okna, choć bynajmniej nie w sensie Albertiańskim. Warto wspomnieć w tym miejscu
o doskonałych analizach obrazu przedstawionych przez Romana Ingardena. Zob. np. R. Ingarden,
O budowie obrazu. W: tenże, Studia z estetyki, Warszawa 1966.
32 L. Wiesing, Sztuczna obecność..., wyd. cyt., s. 184–185.
33 Zob. Świnka morska. Przeł. M. Tarnowski. W: Baśnie braci Grimm, przeł. E. Bielicka,
M. Tarnowski, Warszawa 1982.
34 L. Wiesing, Sztuczna obecność..., wyd. cyt., s. 115.
35 „Paul Nipkow, bądź co bądź nazywany często wynalazcą telewizora, zgłasza do opatento-
wania w 1884 roku swój odnośny pomysł jako – i to jest jego sformułowanie – «elektryczny
teleskop». Słynne pierwsze zdanie tego pisma patentowego brzmi: «Aparat tu opisywany ma
sprawiać, by obiekt znajdujący się w miejscu A był widoczny w dowolnym innym miejscu B»”.
L. Wiesing, Sztuczna obecność..., wyd. cyt., s. 116.
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rezultatem starań o zbudowanie telefonu dla oczu. [...] Nazwa „telewizor” jest
radykalizacją metafory Albertiego [...].”36

Na czym miałaby polegać owa radykalizacja? Czy nie wskazuje (odos) ona
na wspomnianą wcześniej digitalizację: nawet jeśli patrzę przez realne „okno”37

(ekran, gogle) – coraz częściej widzę digitalne/wirtualne „coś”. Umowny „monitor
jest wyświetlaczem służącym prezentowaniu rzeczy – jednak nie rzeczy realnych,
a wirtualnych. [...] Chodzi tutaj zawsze o inne rzeczy niż te, które można by
zobaczyć przez okna domów: mianowicie rzeczy tylko-widzialne, niepodlegające
prawom fizyki.”38

Rzeczy tylko-widzialne, widzenie na odległość, symulakra, tele-widzenie,
a-fizyczność, anty-kartezjanizm, nie-fundamentalizm, estetyzacja, digitalizacja
– wszystkie te hasła w sumie współokreślają multimedialne sensorium po-
nowoczesnego homo aestheticusa: „ jego cechą jest relacyjność, dlatego nie zamyka
się ono na raz zdefiniowany obszar wiedzy, rozumienia czy doświadczenia, ale oscy-
luje pomiędzy wieloma z nich, kształtuje sieć przepływu danych między podmio-
tem, przedmiotami i światem. Sensorium jest organoleptyczne i sieciowe, o jego
istocie stanowi wiele połączonych ze sobą systemów przekazywania impulsów. Jest
więc ono dynamicznym stanem percepcji, zależnym od czasu i przestrzeni, kontek-
stu kulturowo-społecznego, a także od bioneuronalnych uwarunkowań. Jednocze-
śnie jest ono również indywidualnym i niepowtarzalnym, związanym z określonym
genetycznym wzorem, systemem bycia-w-świecie. Z perspektywy współczesnej na-
uki sensorium kształtuje się w milisekundach postrzegania, dotykania, słuchania,
poruszania, wąchania, smakowania, rozumienia itd.”39 Sensorium zatem posze-
rza obszar tradycyjnej filozofii o sferę Arystotelesowskiej aisthesis i w tym sensie
generuje totalnie nowy, rozestetyzowany właśnie dyskurs, który wydaje się być
remedium na swoistą kulturową schizofrenię. „Z niemożliwości pogodzenia [...]
dwóch kierunków patrzenia (ku zewnętrznej stronie rzeczy i ku jej istocie) wyni-
kło rozdwojenie, na jakie zachorowała europejska kultura. Oczy ciała zwróciły się
ku idolom, oczy duszy ku prawdziwym obrazom, czyli ikonom. Opozycja eidolon
– eikon, obecna u Platona, podjęta przez Ojców Kościoła, a następnie przełożona
na język nowożytnej teorii sztuki, wyznaczyła w kulturze europejskiej granice my-
ślenia o tym, co widzialne.”40 Niewątpliwie jednym z symptomów tej kulturowej

36 Tamże.
37 Metaforę okna odnajdujemy także w estetyce ikony prawosławnej. Zob. W. Panas, Sztuka
jako ikonostas, „Znak” 12 (1982).
38 L. Wiesing, Sztuczna obecność..., wyd. cyt., s. 121.
39 A. Jelewska, Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2012, s. 9–10.
40 M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza,
Gdańsk 1999, s. 14–15.
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schizofrenii jest Zachodnia obrazo-fobia: „Mamy więc problem lęku i podejrz-
liwości wobec wizerunków, powodowany tym, że pobudzają one nasze zmysły.
Od Klemensa z Aleksandrii (z całą niechęcią do wizerunków) po Bernarda Be-
rensona (z całym jego do nich afektem) oczy okazują się drogą do innych zmy-
słów. One to właśnie są niebezpieczne, obdarzone mocą ożywiania – zwłaszcza
dotyk. Kiedy jakiś wizerunek przykuwa nasz wzrok – jak próbuje się dowodzić już
od czasów Platona – nie potrafimy oprzeć się ogarniającym nas emocjom i uczu-
ciom [...]. Niezależnie od tego, czy potrafimy się oprzeć tym reakcjom, czy nie –
to one właśnie stają na drodze czystym operacjom umysłowym. Wzniosła część
naszego jestestwa, dzięki której różnimy się od zwierząt – rzeczywistość intelektu
i ducha – zostaje bezpardonowo ściągnięta w dół i skalana. Za każdym razem,
kiedy tak się dzieje, pojawia się zagrożenie i niebezpieczeństwo – a wszystko to
z powodu dominacji zmysłów, wszystko dlatego, że jesteśmy chwiejni, że brak nam
siły, by kontrolować ich poruszenia i impulsy.”41

(Trans)filozofia obraz(owości) byłaby więc próbą poszerzenia tradycyjnej fi-
lozofii, w tym filozofii obrazu, o wymiar diagonalny ujawniający całe bogactwo
składające się na ponowoczesne multimedialne, polisensoryczne, trans-racjonalne,
niewyjałowione emocjonalnie uniwersum. Towarzyszący tej transformacji nowy
typ dyskursu charakteryzuje się przede wszystkim nową, wizualną syntaksą, która,
ze względu na ową „obrazkowość”, rezygnując z consecutio, przyjmuje formę kli-
pową. Mamy tu zatem do czynienia z fenomenem konizacji języka i transformacją
logosfery w piktosferę42, co niekoniecznie wiąże się z wdrożeniem tak skryty-
kowanego przez Sartoriego „post-myślenia”, lecz raczej z realizacją Vattimow-
skiej wizji „słabego myślenia” połączonej z Welschowską ideą transwersalności43.
Miejmy nadzieję, iż takie kompromisowe, zapewne niedoskonałe i prawdopodob-
nie tymczasowe, rozwiązanie nie doprowadzi ludzkości do „gigantycznej ampu-
tacji umysłu”44.

41 D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot,
Kraków 2005, s. 365.
42 Zob. K. Krzysztofek, Od logo sfery do piktosfery..., wyd. cyt.
43 „Uznanie doświadczenia estetycznego za model doświadczania prawdy oznacza pzryjęcie do
wiadomości faktu, że prawda łączy się z czymś więcej, niż tylko ze zwykłem zdrowym rozsąd-
kiem [...]. Wszystkie problemy [...] nie zostaną przeze mnie rozwiązane, lecz raczej omówione
i pogłębione. [...] Także i to, poza tradycyjnym rysem prowadzenia filozoficznego dyskursu [...]
jest jednym ze sposobów – sposobów «słabych» – doświadczania prawdy. Prawdy rozumianej
nie jako przedmiot, który można zawłaszczyć i przekazać, lecz jako horyzont i tło, w którym
się skromnie poruszamy na nasz ograniczony sposób. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł.
M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006, s. 14. „Zrazu może się wydawać, że taki rozum [trans-
wersalny – M. S.-J.], wprawdzie bardziej potrzebny ze względu na różnorodność typów racjonal-
ności, zarazem jednak stał się trudniejszy niż dotąd. Zwiększyła się liczba przejść i powiązań,
którym trzeba sprostać.” W. Welsch, Nasza postmodernistyczna..., wyd. cyt., s. 407.
44 G. Sartori, Homo videns..., wyd. cyt., s. 49.
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W tym miejscu nasuwa się zasadnicze pytanie: dlaczego klip? Otóż, „wide-
oklip, jako esencja współczesnej wizualności, kieruje uwagę ku tej właśnie – wi-
zualnej – sferze kultury popularnej.”45 Klipowość dodatkowo doskonale realizuje
synestetyczne i rhizomatyczne marzenia ponowoczesności. „Wideoklip wymusił
zmianę sposobu naszego postrzegania świata. [...] W nowym sposobie widzenia
ciągle zmieniającego się świata sztuka, która «wynajduje», a nie odkrywa rzeczy-
wistość sprzyja nieustannemu modelowaniu świata, przedefiniowywaniu podsta-
wowych kategorii jego oceny. Cechami obrazów elektronicznych i cyfrowych [...],
a także obrazów spotykanych w prasie czy na ulicy, oglądanych zza szyb samocho-
dowych są (podobnie jak w przypadku klipów) symultaniczność, transformacja,
intensywność, fragmentaryczność, migawkowość. Kultura wizualna, pełna obra-
zów nowego typu, generuje powierzchowne, przelotne spojrzenia, bez konieczności
zatrzymywania wzroku, analizy tego, co na powierzchni.”46 Jesteśmy zatem w sa-
mym centrum (choć o takim trudno, w przyjętej tutaj konurbacyjnej, diagonalnej,
rhizomatycznej perspektywie, mówić) kultury „oko centrycznej”47. Okazuje się,
że cechy przekazu klipowego w znacznej mierze pokrywają się z wyznacznikami
nowego, zaproponowanego przez Jeana-Françisa Lyotarda, poza-paradygmatycz-
nego dyskursu. Interaktywność, indywidualizacja paradoksalnie wpisana w mass-
-medialność, asynchronizm, synestezja i multi-medialność, kumulatywność i meta-
stazja, multiplikacja i kompleksowość, fragmentaryzacja i patchworkowatość – oto
najważniejsze elementy wyznaczające klipową syntaksę dyskursu (trans)filozoficz-
nego jako takiego, a z pewnością tego, dotyczącego obraz(owości).
„Tyrania widzialności”48, na jaką jesteśmy skazani, okazuje się zatem ra-

czej pasjonującym laboratorium, które przypomina i intensyfikuje zarazem to,
iż „słowa, które Arystoteles wybrał dla określenia swojego przedsięwzięcia to the-
oria i pokrewny mu czasownik theorein, związane z aktem widzenia lub patrzenia
na coś. Taki wybór może dobrze spuentować to, co naprawdę stało się z myśle-
niem. Czemu Arystoteles wybrał widzenie jako metaforę operacji intelektualnych?
Być może kierowało nim podświadome przeświadczenie, że u źródła tych opera-
cji leży widzenie słowa pisanego, a nie słyszenie słowa mówionego.”49 Być może
nawet widzenie słowa widzialnego.

45 K. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999, s. 9.
46 Tamże, s. 276.
47 „Because of the remarkable range and variability of visual practices, many commentators
have been tempted, in ways that we will examine shortly, to claim certain cultures or ages have
been «ocularcentric» or «dominated» by vision.” M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of
Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley – Los Angeles – London 1994, s. 3.
48 Zob. G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. B. Brzezicka,
Gdańsk 2011.
49 E. A. Havelock, Muza..., wyd. cyt., s. 126.
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Aestheticised Discourse:
Towards the (Trans)Philosophy of Picturality

Summary

It is assumed that some of the most important events in human history
have been determined by the appearance of literacy in place of orality. It was
also the beginning of the whole philosophical tradition of our West thinking, as
well as, in consequence, of self-consciousness of homo sapiens. It seems like to-
day we are facing another turning point. Homo sapiens transforms into ...homo
videns. Since perception of pictures has become a substitute of thinking, the
intelligent human being has been dethroned by mindless telekid (G. Sartori).
In this article I attempt to analyze the abovementioned problem and try

to give some thought to the question of the influence of the transformation
on a new quality of philosophical thinking. Are we dealing with a new state
of our mind, the ‘pictural’ one (compare Havelock’s idea of the Homeric state
of mind)? If yes, in what context should we consider the new state of mind?
Shall we somehow involve here some new categories such are transversality,
trans-thinking, trans-rationality or, finally, trans-philosophy? Moreover, what
are the consequences of the transformation? Is it a chance or rather a symptom
of a deep crisis, “the crisis of human mind and cognitive abilities” (G. Sartori)?

Key words: transphilosophy, image, picturality, postmodernism

Słowa kluczowe: transfilozofia, obraz, obrazowość, ponowoczesność
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Wprowadzenie

Historię ludzkości można wpisać w trzy podstawowe relacje, które kształto-
wały nasze dzieje i w pewnym stopniu nadal kształtują. Są to: religia i filozofia,
filozofia i polityka oraz polityka i religia1. Każda z tych współzależności posiada
ogromny poziom skomplikowania i problematyczności. A kiedy te trzy układy po-
łączymy w jedną całość, wówczas otrzymujemy teologię polityczną. Tak ogólnie
można wyjaśnić ten termin. Zawiera się w nim bowiem i filozofia – poprzez ujęcie
w racjonalny dyskurs, i polityka – poprzez szukanie i uzasadnianie optymalnego
porządku społeczno-politycznego oraz religia, ponieważ wszystko to odniesione zo-
staje do wymiaru transcendencji. Teologia polityczna łączy w sobie liczne relacje
z zakresu tych trzech dziedzin. Stanowi w pierwszej kolejności połączenie religii
z polityką; następnie spraw społecznych z eschatologicznymi; Kościoła z życiem
wspólnoty politycznej, władzy duchowej i świeckiej. Zawiera w sobie różne modele
legitymizacji, reprezentacji, hierarchii i autorytetu. Jest próbą syntezy różnych de-
finicji wspólnoty, jej celów i odmiennych modeli racjonalności. Oczywiście, każdy
z elementów tych relacji pozostaje autonomiczną dziedziną. Filozofia, polityka
i teologia stanowią odmienne rodzaje ludzkiego dyskursu; różnią się przedmio-
tem i metodą swoich dociekań. Polityka pojawiła się w starożytnym świecie jako
rodzaj sztuki rządzenia i działania na rzecz dobra wspólnego; działania, którego

1 Jest to oczywiście swego rodzaju uproszczenie, ponieważ należałoby również wymienić inne
ważne dziedziny kształtujące nasze dzieje, jak ekonomia, literatura, muzyka, sztuka. Niemniej
traktowane są one tutaj jako konsekwencje wynikające z tych trzech relacji.
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podejmować się mogli wyłącznie ludzie zamożni i przez to wolni; stanowiła zajęcie
bezinteresowne i dobrowolne2. Nie mógł więc zajmować się nią niewolnik, ani nikt,
kto nie miał zapewnionego na odpowiednim poziomie bytu materialnego. Podob-
nie było z filozofią, która zrodziła się jako kontestacja religijnego dogmatyzmu.
Niemniej nigdy nie udało się tak filozofii jak i polityce uciec od religijnych inspi-
racji. Wynika to zapewne ze wspólnego zakresu tych dwóch dziedzin aktywności
ludzkiej. Zarówno polityka, filozofia, a także i teologia do pewnego stopnia, szu-
kają odpowiedzi dotyczących pytań o człowieka, wspólnotę, jej sens i przyszłość
rodzaju ludzkiego w ogóle.
Polityka zawsze budziła wielkie zainteresowanie wśród filozofów i teologów

ze względu na konieczność i nieodzowność istnienia wspólnoty. Dawała ponadto
uprawnione możliwości projektowania wizji państwa idealnego i szukania racji
jego istnienia w konkretnej formie. Była obszarem licznych dyskusji dotyczących
sprawiedliwości, dobra, równości, czyli tego wszystkiego, co jest konstytutywne dla
życia człowieka i jego istnienia tak w sferze publicznej, jak i prywatnej. Stąd tak
wiele różnorodnych teorii dotyczących budowy państwa i zasad legitymizujących.
Również i z tego powodu wielu myślicieli doszukiwało się, słusznie lub nie, symetrii
między strukturą człowieka i strukturą państwa. Tak jak człowiek, mimo iż składa
się z wielu różnych elementów bardziej i mniej ważnych, a więc hierarchicznie
ułożonych, pozostaje nadal jednością, tak i państwo, składające się z różnych
elementów, w efekcie stanowi jedność konsolidującą ludzi, porządek prawny, boski
lub jakiś jeszcze większy schemat, wpisany w kosmos3.

Chrystianizm i świat doczesny

Upadek starożytnego świata sprawił, że pierwsi myśliciele musieli zająć się na
nowo tematem hierarchii, ciągłości i legitymizacji i uzgodnić to wszystko z Obja-
wieniem. Chrześcijaństwo musiało więc zebrać swoje doktryny w jedną zrozumiałą
całość i tym samym stworzyć teologię, aby móc przekazywać swoją wiarę nowym
członkom i następnym pokoleniom. Już sam termin, jak sugeruje Jacob Taubes,
jest „przejawem trzeszczących fundamentów [...], sugeruje bowiem, że nawet opo-
wieść, nawet mit odsłaniający naturę boskości, musi uzasadniać swoje istnienie
przed rozumem i usprawiedliwiać się w obliczu jego trybunału”4.

2 Por. Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, przeł. M. A. Cichocki, Warszawa 2013.
3 Zob. Platon, Państwo, 519 E – 520, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958. Zob. także Arysto-
teles, Polityka, 1337a, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2004.
4 J. Taubes, Teologia a teoria polityczna, przeł. R. Kuczyński, [w:] Apokalipsa i polityka. Eseje
mesjańskie, tłumaczenie zbiorowe, Warszawa 2013, s. 299.
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O ile przez pierwsze stulecia istnienia filozofii i polityki udało się tym dzie-
dzinom w znacznej mierze uniezależnić od paradygmatu religijnego, to nigdy nie
dokonało się to w sposób całkowity. Na przełomie starej i nowej ery teologiczne
schematy wyjaśniające rzeczywistość powróciły do obowiązującego dyskursu filo-
zoficznego i przez to też politycznego5. Całe średniowiecze było ściśle powiązane
z religijnym obrazem świata, a całość działalności człowieka pojmowano jako par-
tycypacja w dziele bożym. Polityka i religia były więc powiązane ze sobą w sposób
bezpośredni. Wierzenia i pytania religijne zawsze stanowiły tło rozważań filozo-
ficznych. Religia bowiem nigdy nie przestała dostarczać filozofii i polityce mitów,
alegorii, metafor. Religia zawsze była obecna w kontekście pytań o człowieka,
wspólnotę, sens i cel. Dopiero w roku 1159, licząc od czasów starożytności, po-
wstał pierwszy samodzielny traktat polityczny Policraticus Jana z Salisbury.

Teologia i sfera publiczna

Powstanie teologii politycznej możliwe było właśnie dzięki takiemu wzajem-
nemu oddziaływaniu filozofii, religii i polityki. Do jej zaistnienia potrzebne bo-
wiem było to, aby polityka i religia wyrażone zostały w racjonalnym dyskursie,
aby pojawiły się narzędzia hermeneutyczne. Polityka racjonalny dyskurs przejęła
w starożytności od Greków, teologia natomiast otrzymała go dzięki środowisku
hellenistycznemu i za sprawą Pawła z Tarsu6. On jako pierwszy, koncentrując
się na zagadnieniu relacji zachodzącej między człowiekiem a Bogiem, stworzył
rozbudowaną naukę o odkupieniu. Działalność św. Pawła można nazwać pierw-
szym krokiem na drodze do stworzenia teologii chrześcijańskiej, a w następstwie
także teologii politycznej. Za pośrednictwem jego interpretacji teologia polityczna
początkowo stanowiła układ trzech pojęć: Bóg (transcendencja), Kościół (chry-
stologia) i polityka (królestwo). Pierwsze pojęcie wskazuje na podział świata na
dwa obszary, transcendencji i immanencji; obszar życia wiecznego i obszar grze-
chu7. Drugie, czyli Kościół, wskazuje na wspólnotę wiernych, wspólnotę mistyczną
uobecnioną poprzez postać Chrystusa, będącego ciałem rzeczywistym i duchem
boskim jednocześnie, które stanowi pośrednictwo między sferą boską a ludzką.

5 Zob. I. Dąbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993, s. 19–22.
6 Także dzięki temu, ze przejęto z filozofii sposób dociekania i argumentowania. I o ile dzieje
pojęcia teologii politycznej są długie i skomplikowane, to za jej początek można uznać pierwsze
próby ujęcia religii na wzór polityki.
7 Podział świata na dwie wykluczające się sfery wywodzi się z judaizmu, który wpłynął na
neoplatonizm epoki cesarstwa.
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Trzecie pojęcie, polityka, odzwierciedla świat doczesny, życie śmiertelne i słabość
ludzi przejawiającą się w ich grzeszności oraz konieczność istnienia porządku.
Chrześcijanie, ludzie wiary zjednoczeni w Chrystusie, nie należą do porządku
ziemskiego; na ziemi odbywają tylko część swojej wędrówki, której prawdziwym
celem jest życie wieczne. Z tego też powodu nie podlegają władzy świeckiej w ta-
kim stopniu, w jakim podlegają duchowej. Władza świecka zresztą, jak pisze św.
Paweł w Liście do Rzymian, i tak nie pochodzi od człowieka, bowiem „nie ma
władzy, która by nie pochodziła od Boga” (Rz, 13, 1). Ten układ trzech pojęć
obrazował trzy możliwe relacje między Bogiem, Kościołem a polityką8, a przez to
także trzy odsłony teologii politycznej. W ten oto sposób możemy mieć do czynie-
nia z „królestwem bez Kościoła”, w drugim „Kościół bez królestwa”, a w trzecim
„Kościół wraz z królestwem”9.
Początki teologii wskazują, że jej związek z polityką nie jest wtórny, lecz

trafia w sedno zarówno jednej jak i drugiej dziedziny. Nie ma teologii, która nie
posiadałaby znaczenia dla porządku społecznego. „Tak jak nie ma teologii – pisze
Taubes – bez politycznych konsekwencji, tak nie ma też teorii politycznej bez
teologicznych założeń”10.
Przez wiele stuleci przenoszono pojęcia i definicje z teologii do prawa, w celu

zdefiniowania wspólnoty i państwa. Nawet i dziś takie opinie nie są rzadkością; jak
pisze Carl Schmitt11, w słynnym już zdaniu: „wszystkie istotne pojęcia z zakresu
współczesnej nauki o państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne”12. Czy
można jednak uczynić filozofii i nauce o polityce zarzut, że tak chętnie odwoły-
wały się do jakichś form eschatologii państwowych i do tajemnicy transcendencji
w kontekście legitymizacji władzy? Zarzucić, że zamiast samodzielnie szukać defi-
nicji ułatwiły sobie zadanie w kwestii interpretacji świata i zasad nim rządzących?

8 Zob. M. Scattola, Teologia polityczna, przeł. P. Borkowski, Warszawa 2011, s. 39–45.
9 Tamże.
10 J. Taubes, Teologia a teoria polityczna, wyd. cyt., s. 300.
11 Pojęcie teologii politycznej najczęściej łączone jest z niemieckim filozofem Carlem Schmit-
tem i jego dziełem o tym samym tytule, wydanym w 1922 roku, Politische Theologie. Vier
Kapitel zur Lehre von der Souverätät, Belin 1922. Co prawda przedmiot teologii politycznej nie
pojawił się wraz z książką i teorią Schmitta, ale faktem jest, że w kwestii definicji, uporządko-
wania i sproblematyzowania terminu teologii politycznej, można mu wiele zawdzięczać. Samo
pojęcie natomiast pojawiło się poza kontekstem chrześcijańskim, mimo iż w efekcie związało
się z chrześcijaństwem w sposób niemal nierozerwalny. Zaplecze religijne władzy i polityki było
niezmiennym zjawiskiem od czasów starożytnych. Samo pojęcie «teologia» w kontekście politycz-
nym przypisywane jest Platonowi, który w Państwie pisał o modelach, wzorach potrzebnych do
tworzenia nowych państw. Ta miara/wzorzec była w jego pojęciu czymś, co dziś możemy nazwać
teologią polityczną. Historycy autorem pojęcia «teologia polityczna», który tego terminu użył
jako pierwszy, czynią stoika Panajtiosa z Rodos, który to wprowadził podział religii na teologię
mityczną, fizyczną i polityczną.
12 C. Schmitt, Teologia polityczna, przeł. M. A. Cichocki, Warszawa 2000, s. 60.
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I czy w tym kontekście naprawdę ma znaczenie, czy na to pytanie odpowie ateista
czy wierzący?
Różni badacze sposobów funkcjonowania wspólnot ludzkich podkreślali fakt,

że cechą charakterystyczną cywilizacji łacińskiej jest nie tylko pierwszeństwo du-
chowości nad materialnością, ale także próby oddzielenia sfery religijnej od władzy
świeckiej. Tym samym w kulturze zachodniej przez wieki rozwijały się dwa ośrodki
oddziaływania: jeden o znaczeniu doczesnym, a drugi o znaczeniu transcendent-
nym. Niemal od początku chrześcijaństwa (widać to chociażby u św. Pawła) zma-
gano się z problemem dualizmu politycznego, z problemem pogodzenia władzy
świeckiej z duchową. Jezus nakazując, aby oddać cesarzowi, co cesarskie, a co bo-
skie – Bogu, dał odpowiedź na pytanie dotyczące lojalności i posłuszeństwa ludzi
wiary, lecz otworzył także możliwość tworzenia interpretacji tego, kim jest ce-
sarz i co jest cesarskie. Jednocześnie uprawomocnił istnienie dwóch sfer, pomimo
tego, że przecież wszystko, a władza przede wszystkim, pochodzi od Boga. Palą-
cym problemem stał się więc problem granicy występujący między tymi dwoma
porządkami, miedzy sacrum i profanum, oraz kwestia ich wzajemnej współpracy
i dopuszczalnych wpływów. Widać to wyraźnie w sposobie postrzegania i inter-
pretowania postaci króla.
Idea i symbolika króla jest jedną z najstarszych i na wskroś religijnych. Postać

króla narodziła się z rozważań dotyczących sfery ducha. Zawsze i bez względu na
krąg kulturowy odzwierciedlała kogoś wyjątkowego, innego, namaszczonego. Z tej
też racji król zawsze potrzebował uzasadnienia dla swojego istnienia. Król łą-
czy w sobie dwie, z założenia wykluczające się, natury: boską i ludzką. Jego rola
polegała więc głównie na tym, że był pośrednikiem między sferą ludzką i nad-
ludzką. Analizy różnych dziedzin nauki (historii, antropologii, filozofii i religii)
jednomyślnie sugerowały, że od zawsze, we wszystkich cywilizacjach król sym-
bolizował władcę dwóch światów, sfery immanencji i transcendencji; król zawsze
symbolizował także podwójność cielesną.
Wątki religijne w teorii politycznej pojawiały się w różnych okresach i z różną

intensywnością, ale zawsze wtedy, gdy chciano podkreślić boski wymiar władzy
(świeckiej czy kościelnej) i kiedy zachodziła potrzeba podporządkowania władzy
jakiejś idei, czy to związanej z prawem, czy z religią. Tak władza duchowa, jak
i świecka wykorzystywały zapisy teologiczne w zależności od potrzeb, albo też
tworzyły nowe, na własny użytek. Z tej racji, że wykładnia chrześcijańska posłu-
giwała się ogromną ilością alegorii i metafor, możliwość interpretacji zdawała się
być niewyczerpywalna. A kwestia wiary w prawomocność władzy, gwarantowała
jej akceptację i stabilność.
Teoria dwóch ciał króla jest tworem prawno-teologicznym. Chociaż sama sym-

bolika króla i idea jego dualności pojawiła się znacznie wcześniej, o czym zostało
już wspomniane, a korzenie tej doktryny z łatwością można odnaleźć już w staro-
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żytności i wczesnym średniowieczu, to jej dokładnego wyeksplikowania dokonali
dopiero juryści czasu Tudorów i wczesnych Stuartów.
Ernst Kantorowicz, w celu przedstawienia i zrozumienia teorii dwóch ciał

króla, analizuje spisane za panowania Elżbiety I Raporty Sir Edmunda Plowdena,
angielskiego prawnika. Plowden zawarł w nich najważniejsze fragmenty uzasad-
nień powstałych w sądach królewskich, dotyczących definicji władzy królewskiej
i jej uprawnień. Dowiadujemy się z nich, że „Król ma w sobie dwa Ciała, a mia-
nowicie ciało naturalne (body natural) i Ciało wspólnotowe (body politic). Ciało
naturalne (jeśli jest rozważane samo w sobie) jest ciałem śmiertelnym, podlegają-
cym wszystkim niemocom, które przynależą mu z natury albo z przypadku, pod-
legającym niedojrzałości, niepełnoletniości albo przypadłościom wieku starczego
oraz podobnym skazom, które przydarzają się ciałom naturalnym innych ludzi.
Ale jego Ciało wspólnotowe jest Ciałem, którego nie można zobaczyć czy dotknąć,
składającym się z polityki i rządu i przeznaczonym do kierowania ludem i zarzą-
dzania dobrem publicznym i to Ciało jest zupełnie pozbawione niemowlęctwa,
wieku starczego i innych naturalnych skaz i niedojrzałości, którym podlega ciało
naturalne i z tego powodu to, co czyni w Ciele wspólnotowym, nie może zostać
unieważnione albo udaremnione ze względu na upośledzenie jego ciała natural-
nego”13. Król więc jest istotą o podwójnym ciele i o podwójnej tożsamości. Jest
konkretną jednostką, ciałem naturalnym wystawionym na wszelkie niedoskona-
łości ludzkiej kondycji i zarazem reprezentantem wspólnoty, reprezentantem nie-
zmienności w czasie i jako taki, jako „Głowa i Zarządca Ludu” nie umiera nigdy14.
Widać wyraźnie jak bardzo średniowieczne pojęcie króla nawiązywało do myśli
teologicznej i idei królewskiego character angelicus. Ciało wspólnotowe króla od-
zwierciedlało bowiem swoją istotą anioły pośredniczące między ziemią a niebem.

Cielesność jako problem w średniowiecznej refleksji

Przyjmuje się, że średniowiecze było epoką, w której dominowała pogarda dla
ciała i pogląd, że w wyniku grzeszności i niedoskonałości ludzkiej natury ciało było
narzędziem, odciągającym człowieka od spraw duszy, czyli tego, co najistotniejsze.
Jak w każdej kwestii tak i w tej zdania co do grzeszności ciała w średniowieczu są
różne, o odmiennym stopniu radykalności, niemniej tendencja była wyraźna. Ciało

13 E. Plowden, Commentaries or Reports, London 1816, s. 212a. Cyt. za: E. Kantorowicz, Dwa
ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski i A. Krawiec,
Warszawa 2007, s. 6.
14 Zob. E. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., wyd. cyt., s. 18.
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jest grzeszne. Należy podkreślić jednak, że tak naprawdę zasługa stworzenia pesy-
mistycznej koncepcji cielesności nie powinna być przypisywana ludziom średnio-
wiecza, lecz starożytnym Grekom. Co prawda również wśród filozofów starożyt-
nych na próżno szukać światopoglądowej jednolitości, bowiem w kontekście pro-
blematyki ciała równolegle funkcjonowały co najmniej dwa przeciwstawne nurty
(nurt deprecjonujący ciało oraz nurt traktujący ciało jako „narzędzie” niezbędne
do życia i nie mniej istotne od innych, bardziej duchowych składowych człowieka),
to jednak ich sposób rozumienia cielesności zdeterminował wczesnochrześcijańską
perspektywę definiowania relacji człowiek – ciało, co w następstwie dziejowym
pojawiło się w średniowieczu. Innymi słowy, podejrzliwe odnoszenie się do ciała
nie wynika bezpośrednio z nauk Jezusa, ale jest związane z tradycją orficko-pita-
gorejsko-platońską, ujmującą ciało i pragnienia cielesne jako słabość i grzeszność,
a zatem jako ten aspekt człowieka, który powinien zostać zminimalizowany, bezdy-
skusyjnie powściągnięty i całkowicie podporządkowany duszy. To starożytne dzie-
dzictwo filozoficzne ukierunkowało myślenie o cielesności pierwszych chrześcijan.
Okazuje się zatem, wbrew powszechnie przyjętym złożeniom, że nie tylko religie
monoteistyczne przejawiały skłonność do pogardliwego stosunku do ciała, lecz że
jest ona także obecna w greckiej filozofii, tam bowiem dusza w hierarchii wartości
wyraźnie otrzymała odmienny, a przede wszystkim ważniejszy status ontyczny
od cielesności. Duszy przypisana została moc przekraczania doczesności i łącz-
ności z transcendencją. Pogląd, że ciało jest więzieniem duszy, źródłem niedoli
i frustracji po raz pierwszy pojawia się w orfizmie15. Dusza nabiera znaczenia wy-
jątkowego, wręcz boskiego, nieśmiertelnego elementu w człowieku. Orfizm zatem
wprowadza koncepcje boskości duszy i dualistyczną wizję człowieka, w której nie-
śmiertelna dusza zostaje przeciwstawiona śmiertelnemu ciału16. W średniowieczu
król jest taką właśnie dualnością, i tak ją można definiować. Jego podwójne ciało
odwzorowuje w pewnej mierze ten dualizm psychofizyczny. Jego ciało jednostkowe
jest marnością, to co istotne, jest ukryte w wymiarze wspólnotowym jego postaci,
a więc w pewnym sensie duchowym. Orfizm oczywiście nie oddziaływał na śre-
dniowiecze w sposób bezpośredni. Droga prowadziła przez pitagorejczyków, któ-
rzy również podkreślali niezależność duszy i jej wyższość nad ciałem, jej wieczną
i boską naturę. Następnie przez nauki Platona, na którego mocno oddziaływał
pitagoreizm i koncepcja duszy więzionej przez śmiertelne i pełne niedoskonałości
ciało. Przez neopitagoreizm, który ma o tyle znaczenie, że ponownie wprowadził
na pierwszy plan kulturowy przekonanie o wyższości tego, co duchowe, a co mię-
dzy III i II wieku p.n.e., czyli w okresie dominacji poglądów eudajmonologicznych,

15 Zob. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994, t. II,
s. 124–133.
16 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. I. Zieliński, Lublin 2005, t. I, s. 451.
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zostało zepchnięte na dalszy plan17. A także z tego powodu, że stanowił podstawę,
na której powstała filozofia Plotyna i ruch neoplatoński, bez których nie można
rozumieć teologii chrześcijańskiej i jej koncepcji. U Plotyna cielesność będąca na-
turalnym składnikiem świata jest jednak przeszkodą dla bytu, którego najważ-
niejszym celem jest osiągnięcie wieczności. Ciało nie jest złem samym w sobie,
lecz nie jest też całkowitym dobrem. Mowa o doskonałości bytu ludzkiego i dobru
zaczyna się dopiero po przekroczeniu tego wymiaru zmysłowo-materialnego, czyli
zaczyna się na poziomie duszy. Dopiero wtedy wkracza się na drogę do Absolutu,
do wieczności. Jaźń, o której pisze Plotyn, musi odejść od ciała, jeśli chce zrealizo-
wać pragnienie powrotnego wstąpienia na wyższy szczebel emanacyjnej drabiny
bytowej. Wyzwolić się od cielesności to tyle, co powściągnąć cielesne potrzeby
i doskonalić myślenie, kształtować siebie moralnie w duchu nauk Platona i jego
koncepcji cnót kardynalnych.
Podejrzliwość wobec ciała w czasach rozwoju religii chrześcijańskiej zyskała

wielu orędowników, a za ich pośrednictwem także teologiczną legitymizację. Za-
gadnienie cielesności stało w centrum rozważań eschatologicznych, a w jakiejś
mierze także i politycznych. W średniowieczu bowiem kwestia ta była obecna
także w kontekście wyjaśniania i legitymizowania władzy królewskiej i kościelnej.
Dlatego można perspektywę cielesności potraktować jako preludium dla średnio-
wiecznej prawnej idei Dwóch Ciał Króla.

Średniowieczna idea ciała króla

Idee związane z „podwójną” osobą króla przedstawił średniowieczny anoni-
mowy autor, na pięć wieków przed prawniczą fikcją Dwóch Ciał Króla. Jak podaje
Kantorowicz, mimo ogromnego wysiłku naukowców nie udało się ustalić tożsamo-
ści autora traktatów teologiczno-politycznych napisanych około 1100 roku, w któ-
rych zawarł interesujące nas tu zagadnienie króla w teologii politycznej średniowie-
cza. Anonim z Normandii (jedynie pochodzenie udało się ustalić) pisał o koncepcji
osoby „przemieszanej” czy też „osoby złożonej” (persona mixta). W „osobie prze-
mieszanej” miały się zbiegać różne uprawnienia i sfery; funkcjonowała ona wiec
w sferze religijno-politycznej i zarazem reprezentowana była przez biskupa i króla.
Spójrzmy więc na pojęcie króla jako persona mixta.
Król posiadał niektóre uprawnienia sakralne, wynikające z aktu konsekracji

i namaszczenia. Kantorowicz stwierdza, że idea persona mixta nie wynika wprost

17 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1999, t. IV,
s. 401–408.
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z koncepcji dwóch ciał króla. „Podwojenie osoby – pisze – wyrażone w poję-
ciu persona mixta odwołuje się do doczesnych i duchowych uprawnień, ale nie
łączy się z ciałem naturalnym i wspólnotowym”18. Z traktatów Anonima z Nor-
mandii wynika, że król jest osobą podwójną: jedna jego część pochodzi z na-
tury, druga z łaski bożej. „Rozważając pierwszą osobowość – podkreśla Anonim
– był on, dzięki swej naturze, jednostkowym człowiekiem; rozważając jego drugą
osobowość był on dzięki łasce Chrystusa, to jest Bogiem – człowiekiem”19. Duch
zstępuje na króla w chwili jego konsekracji, aby uczynić go godnym naśladowcą
Chrystusa. Otrzymuje wówczas tymczasową boskość jako ziemskie odbicie Boga20.
„Doczesne ciało” władcy, jak każde inne życie człowieka jest śmiertelne. „Ciało
mistyczne” natomiast posiada symboliczny wymiar, jest nieśmiertelne i trwa w po-
jęciu „Głowy lub Korony Królestwa”. Postać feniksa, pisze Kantorowicz, jest
odpowiednim odzwierciedleniem istoty podwójnej natury króla. Feniks umiera,
a następnie odradza się. Przy czym Feniks jest zawsze jeden; jest jednostką i ga-
tunkiem jednocześnie. Dlatego też śmierć króla nigdy nie jest końcem władzy
królewskiej. Nieśmiertelna godność królewska trwa w jego następcach. Le roi est
mort, vive le roi! – Król umarł; niech żyje król! Poprzez to zjednoczenie ciała króla
z ciałem fizycznym można było utrzymać koncepcję łączności z innym wymiarem,
poprzez który to, co nieśmiertelne, transcendentne, mogło zaistnieć w przemijal-
ności i śmiertelności jednostkowego ludzkiego ciała. Ułatwiało to także podtrzy-
manie dynastycznej wspólnoty i ciągłości między kolejnymi władcami. Zawołanie
„Król umarł; niech żyje król!” było wyrazem nadprzyrodzonej i boskiej wieczności
politycznego ciała króla. Król trwał nieprzerwanie.
Dusza jest ważniejsza od ciała, bo jest nieśmiertelna, jest elementem boskim

w człowieku i przeznaczona jest do spraw wielkich i ważnych. Ciało wspólnotowe
również. Zawiera się co prawda w ciele naturalnym, śmiertelnym, ale tylko dla-
tego, że potrzebuje reprezentacji. Nie ulega wątpliwości natomiast, że ciało wspól-
notowe posiada nadrzędność nad ciałem naturalnym. Ciało wspólnotowe jest nie
tylko ważniejsze i doskonalsze od ciała naturalnego, ale kryje w sobie tajemne siły,
które niwelują lub całkowicie znoszą niedoskonałość ludzkiej natury. Ciało wspól-
notowe króla działa jak Deus absconditus (Bóg ukryty)21. Władca sprawuje swój

18 E. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., wyd. cyt. s. 39.
19 Tamże. W podobny sposób były następnie formułowane argumenty na rzecz boskiego cha-
rakteru króla przez prawników w okresie panowania Tudorów, przy czym akcent padał już nie
na łaskę, lecz na wspólnotę, to znaczy, że władza króla pochodzi z natury i od wspólnoty.
20 Tamże, s. 40. Odwoływanie się do łaski i jej mocy miało na celu podkreślenie jej niezbędności
do zbawienia oraz to, co w tym kontekście ważniejsze, że właśnie dzięki niej i przez nią uczest-
niczymy w boskim planie i boskiej naturze. A więc wszystko tu na ziemi, wspólnota, władza,
nasze istnienie ma sens i rację tylko dzięki niej.
21 Zob. E. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., wyd. cyt. s. 10–11.
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urząd poprzez cielesne utożsamienie z godnością boską i jedynie śmierć króla sta-
nowi moment ich rozdzielenia. Boski prototyp podwojenia króla pochodzi bowiem
z koncepcji Boga-człowieka22.
Dzięki łasce namaszczony król przeobraża się i staje innym człowiekiem, prze-

wyższającym wszystkich innych; staje się »christomētēs« – naśladowcą Chrystusa.
Wskazując na podwojenie osoby króla Anonim wskazywał na istniejące różnice
między Bogiem a królem, lecz także podkreślił moment, kiedy ten podział znikał.
W »Bogu z natury« i w »Bogu przez łaskę« esencja i substancja władzy są takie
same, bez względu na to skąd władza pochodzi, z natury, czy dzięki łasce, bowiem
„władza króla jest władzą Boga” – jak podkreśla Anonim23. Król jako jednostka
ze względu na urząd uosabia samego Boga, dlatego też jego władza jest legitymizo-
wana przez samego Stwórcę. Posłuszeństwo jest zatem obowiązkiem wynikającym
z powinności wobec Boga. To natomiast dawało Kościołowi możliwość ingerowa-
nia i decydowania o tym, jak ta władza powinna wyglądać. Warto zaznaczyć,
że Anonim nie przypisywał królowi natury boskiej, lecz dzięki łasce cechy bo-
skie posiadającej. Tym samym uwypuklał rozróżnienie między osobą a urzędem.
Nie osobie składa się hołd i wierność, lecz urzędowi. Wszelka władza i wspól-
nota powinna zatem podporządkować się władzy w duchu rady Pawła z Tarsu,
że „władza, która jest, została wyświęcona przez Boga”.
We wczesnym średniowieczu postać monarchy często bezpośrednio odnoszono

do Chrystusa. W późniejszym okresie te chrystocentryczne (Christ-centered) kon-
cepcje władzy królewskiej, zwłaszcza po sporze o inwestyturę (druga połowa XI
i XII wieku), uległy osłabieniu. Wówczas monarchię określano poprzez odniesie-
nie do prawa (law-centered). Innymi słowy, figura król-Chrystus została zastą-
piona przez figurę król-prawo. Władza królewska odtąd definiowana była w opar-
ciu o ideę „prawa boskiego”, a nie o idee liturgiczne, jak to było u Anonima
z Normandii. Skoncentrowano się na filozofii prawa, a nie na cielesności i podwój-
nej naturze króla24. W tym przejściu od liturgicznej koncepcji władzy królewskiej
do władzy wynikającej z prawa boskiego ogromną rolę odegrał Jan z Salisbury
i jego traktat Policraticus. Rozwijał on swoją doktrynę, nie odchodząc jednak cał-
kowicie od liturgicznej koncepcji władzy, kierując ją w stronę prawnego aspektu
Chrystusa, reprezentowanego przez władcę. Próbował wyjaśnić władzę absolutną
przypisywaną królowi i zarazem ograniczenie jego mocy wynikające z obowiązu-
jącego prawa. Przypisał królowi nie dwa ciała, lecz dwie osoby: prywatną (privata
voluntas) i publiczną (persona publica). Wyraził w ten sposób oczekiwanie, że

22 Tamże, s. 22–25.
23 Tamże, s. 41.
24 Tamże, s. 72–77.
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władca w swoich decyzjach i uprawnieniach odnosić się będzie do dobra wspól-
nego, a nie działać w odniesieniu do swojej własnej woli. Jako osoba publiczna
król służy wspólnocie, jej dobru i sprawiedliwości. Król jako osoba prywatna pod-
lega prawu, natomiast jako osoba publiczna to prawo stanowi. Jest więc według
koncepcji Jana z Salisbury panem i sługą Prawa. I ta podwójność wynika właśnie
z urzędu władcy. Jest wręcz uosobioną ideą sprawiedliwości; to sprawiedliwość
rządzi poprzez króla25. Władzę królewską pochodzącą z Prawa, a nie z łaski, za-
stąpiono władzą odzwierciedlającą Sprawiedliwość, a poprzez urząd personifiku-
jącą Ideę, która była zarówno boska, jak i ludzka. Nowy dualizm króla zbudowano
w oparciu o filozofię prawa, z którą tak wyraźnie w średniowieczu przeplatała się
teologia26. Król łączył w sobie ludzki i boski wymiar Sprawiedliwości. Przestał
być przejawem Chrystusa na ziemi, ale zaczął w zamian odzwierciedlać prawo
boskie. Nadal jednak miał swój udział w wieczności i nieśmiertelności poprzez
uczestnictwo i pośrednictwo w idei Sprawiedliwości.
Od XIII wieku natomiast kształtuje się idea, konkurencyjna z pojęciem Ko-

ścioła jako corpus Christi mysticum, idea państwa jako corpus rei publicae mysti-
cum. Nie tylko Kościół chciał, aby traktowano go jako coś trwającego wiecznie.
Państwo i wspólnota świecka pretendowały do tego samego. Rozpoczął się więc
proces konkurowania i sekularyzacji.
Koncepcja władzy i jej prawomocności może mieć swoje różne źródła. W śre-

dniowieczu była ona głównie skupiona na sakralnym pochodzeniu. Jak sugeruje
Kantorowicz, korzeni takiego sposobu rozumienia i interpretowania władzy można
doszukiwać się w starożytności. Idea deifikacji władzy nie jest więc pomysłem
stricte chrześcijańskim. Niemniej mimo podobieństwa z koncepcjami pogańskimi,
to z chrześcijańskiej myśli teologicznej zrodziła się koncepcja dwóch ciał króla,
która niewątpliwie stanowi punkt zwrotny w dziejach teologii politycznej.

Świętość króla

Pierwiastek świętości zawsze był i jest obecny w polityce. Tezy teologii poli-
tycznej funkcjonują do dziś. Tylko w nieco zmienionej formie są obecne. Od po-
czątku religia i polityka są ze sobą ściśle związane. Świętość zawsze była obecna
w chwili nadawania sukcesji politycznej przez odwołanie się do boskiej legitymi-
zacji. Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytu-

25 Tamże, s. 79–80.
26 Tamże, s. 110–117.
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cja Rzeczpospolitej Polskiej nie wymazały ze swych preambuł odwołania do trans-
cendencji. Religia może na różne sposoby wspierać politykę i ustrój polityczny.
Rząd może bezpośrednio opierać się na religii, religia może legitymizować wła-
dzę, a może być też jedynie źródłem podstawowych struktur i tradycji. Oczywi-
ście religia może także nie tylko wzmacniać, lecz również stanowić potężną siłę
sprzeciwu wobec władzy27. W jaki sposób by jednak nie wspierała państwa, fak-
tem jest, że rytuały religijne i odniesienia do sfery nadprzyrodzonej, jak żadne
inne, konsolidowały społeczności. Odtwarzanie mitów legitymizujących zawsze
łączyło wspólnotę świętymi więzami, które przekraczają prywatne interesy i co-
dzienne konflikty, wypełniając wspólnotę tajemną mocą świata przodków i bo-
gów28. W doktrynie dwóch ciał zbiega się zatem cała mnogość podskórnych idei
mistyczno-politycznych ożywiających Europę. Religia zawsze oznaczała moc. Re-
ligia regalis wyraża założenie, że bez religii nie ma prawdziwej monarchii, z tego
też powodu religia i królestwo są ze sobą nierozerwalnie związane. Jedno bez
drugiego istnieć nie powinno i nie może, bo religia jest fundamentem i opoką
władzy, a władza jest dla religii powiernikiem i strażnikiem29. Władza królew-
ska usankcjonowana sakralnym rytuałem oznaczała moc, która przewyższa na-
wet samego jej nosiciela. A skoro moc króla nie jest jego osobistą zdolnością,
tylko nadaną i pochodzącą z wymiaru transcendentnego, posłuszeństwo wobec
jego słów i decyzji wydaje się być jedynie formalnością30. Boski charakter władzy
królewskiej przybierał różne formy, ale zawsze był obecny. Świeckie pojmowa-
nie władzy nie oznaczało wcale desakralizacji osoby króla. Mistyka godności kró-
lewskiej stopniowo stawała się mniej religijna, pozostając jednak nadal mistyką.
A z punktu widzenia politycznego nieśmiertelne ciało króla to prekursor pojęcia
osoby prawnej.
W średniowieczu hierarchia i koncepcja władzy królewskiej były nie tylko

koncepcją polityczną wyrażającą ideologię społeczeństwa feudalnego albo jedynie
teologiczną analogią przeniesioną na ustrój i władzę polityczną. Teologia poli-
tyczna średniowiecza jest uznawana za jeden z podstawowych kluczy do rozumie-
nia tej epoki, mimo iż termin ten nigdy w samym średniowieczu nie był używany.
Hierarchia i podział na dwie sfery, boską i ludzką, które się przenikały, były dla
człowieka, idei Boga i kosmosu czymś tak fundamentalnym, że nawet epistemolo-
giczne pojęcie „idei” tworzono na podstawie porządku i hierarchii.

27 Zob. T. C. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, przeł. A. Dąbrowska i T. Siecz-
kowski, Kraków 2003, s. 86.
28 Tamże, s. 87.
29 Zob. J.-P. Roux, Król. Mity i symbole, przeł. K, Marczewska, Warszawa 1998, s. 112–114.
30 Zob. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997,
s. 102–107.
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Idea świętości jest oczywistym atrybutem władzy od początku jej istnienia.
Tych, którzy władali terytoriami i narodami postrzegano jako kontynuatorów bo-
skiego planu stworzenia, nierzadko nawet jako samych bogów lub ich wysłanników,
czuwających nad porządkiem w świecie. Jak celnie zauważa Stanisław Filipowicz
w książce Mit i spektakl władzy: „wiara w szczególną moc i szczególne powołanie
władzy jest źródłem całkiem oczywistego komfortu psychicznego – daje poczu-
cie bezpieczeństwa. [...] obecność władzy jest traktowana jako gwarancja trwało-
ści świata”31. Władza funkcjonowała w wyobraźni poddanych jako opiekun, moc
przezwyciężania zła i gwarancja bezpieczeństwa. Król chronił rzeczywistość przed
rozpadem, nadawał jej biegowi kierunek i sens. Szacunek dla władzy wynikał za-
tem nie tylko z tych analogii zaczerpniętych z teologii (król-Chrystus), z źródła
jej legitymizacji, czyli transcendencji, lecz również z funkcji, które jej przypisy-
wano. Władza miała moc chronienia przed złem i unicestwieniem32. Jak sugeruje
Filipowicz, „świętość ta ma raczej sens ontologiczny”33, to znaczy, przypisywa-
nie władzy cech sakralnych wynika z chęci istnienia samych podwładnych, z ich
głębokiej potrzeby egzystencji, a nie potrzeby współistnienia z transcendencją,
czy wiary w cuda. Władza o atrybutach boskich gwarantowała ład i chroniła
przed śmiercią, chaosem, a nawet bezsensem. Natomiast władza w świętości od-
najdywała mocne zabezpieczenie swoich przywilejów; świętość nadawała władzy
wyjątkowość i niepodważalność jej decyzji. Figura króla zatem była ucieleśnieniem
najwyżej gwarancji egzystencji wspólnoty i prestiżu samej władzy. Z tego także
powodu tak istotne okazało się udowodnienie twierdzenia, że „król nie umiera
nigdy”. Jako gwarant i symbol jedności i porządku jest wiecznie obecny. Stąd
kwestia ciągłości dynastycznej była niezwykle ważna.

Ciągłość dynastyczna

Ciągłość władzy monarszej w swej początkowej wersji była raczej wynikiem
zwyczajów, niż prawa stanowionego. Dopiero z czasem zasada sukcesji dynastycz-
nej nabrała mocy prawnej. Przy czym wzniesiona ona została na trzech elemen-
tach wzajemnie się warunkujących, jak pisze Kantorowicz. Te trzy elementy to:
wieczność dynastii (związana z ciałem naturalnym, czyli z jednostkami po sobie
następującymi), korporacyjny charakter Korony (czyli ciało wspólnotowe) i nie-

31 S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 139.
32 Zob. tamże.
33 Tamże.
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śmiertelność Godności królewskiej (król jako urząd jest nieśmiertelny)34. Od mo-
mentu wprowadzenia prawnych zapisów dotyczących sukcesji do tronu, legity-
mizacja króla z sakralnej zmieniła swój charakter na bardziej świecki. Chrysto-
centryczna wizja legitymizacji władzy, zastąpiona dynastyczną, utraciła swoją
moc eksplikacyjną. Mimo tej zmiany jednak analogie i odniesienia do transcen-
dencji zawsze były obecne, chociaż już może nie tak bezpośrednio. Co więcej,
dzięki idei ciągłości monarszej zniknął problem bezkrólewia. Z chwilą śmierci
dotychczasowego króla na tron wstępował kolejny, zgodnie z prawem dziedzi-
czenia korony. A zatem ciało naturalne króla tak naprawdę było również nie-
śmiertelne. Dynastia, w linii której tron przechodził na kolejnego z jej członków,
symbolizowała „ponadindywidualny byt porównywalny z universitas” – jak pod-
kreśla Kantorowicz35.
Zasada dziedziczenia tronu i jej uzasadnienie wraz z kolejnymi epokami przy-

bierała różne formy. W średniowieczu była ona ściśle podyktowana przez religijne
i biblijne implikacje. Ale już na przykład w nowożytności widać wyraźnie, że pró-
bowano w znacznie bardziej racjonalny sposób poradzić sobie z tym problemem,
a nawet próbowano od tej zasady powoli odchodzić. Polemika Roberta Filmera
z Johnem Locke’m jest tego przykładem.
Robert Filmer w traktacie Patriarcha: or The Natura Power of Kings, opubli-

kowanej w 1680 roku, stwierdził w kontekście istoty boskiego prawa dziedziczenia,
że władza królów pochodzi od Adama, zaś sam Adam władzę otrzymał bezpo-
średnio od Boga. Podkreślał przy tym również analogię zachodzącą między władzą
królewską a ojcowską. Monarcha bowiem posiada władzę nad poddanymi niczym
nieograniczoną, tak jak ojciec nad swoimi dziećmi. W przeciwnym razie rodzinie
groziłby rozpad i nędza, a królestwu anarchia36. Co więcej, ludzie ze swej natury
nie są wolni i równi. Poddani, podobnie jak dzieci, które nie wybierają sobie ojca
i jego woli się nie sprzeciwiają, nie decydują o tym, kto będzie królem, ponieważ
wybór ten dokonywany jest na mocy boskiego prawa sukcesji. Z tego oczywiście
wynikały kolejne konsekwencje, bardzo ważne dla ówczesnego okresu, czyli okresu
rodzącego się liberalizmu i działalności parlamentu angielskiego. John Locke na-
tomiast, w odpowiedzi na Filmerowską paternalistyczną i absolutystyczną wizję
władzy królewskiej, napisał Two Treatises of Goverment, wydane w 1690 roku.
Locke zainspirowany dziełem O prawie natury i narodów Samuela Puffendorfa,
w którym autor stwierdza, że prawo naturalne jest całkowicie zgodne z prawem
rozumu i naturą człowieka, i dzięki temu również przyczynia się do utworzenia

34 Zob. E. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., wyd. cyt. s. 253.
35 Tamże, s. 268.
36 Zob. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, przeł. J. Lalewicz, A. Siemek,
Warszawa 1974, s. 244.
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dobrego społeczeństwa37, również podejmuje problem stanu natury i od niego
rozpoczyna swoje poszukiwanie legitymizacji władzy. Stan natury, czyli stan zu-
pełnej wolności, jest naznaczony także obecnością rozumu38. Rozum natomiast
jest źródłem racjonalnego postępowania, dlatego też na tym pierwotnym etapie
życia wspólnotowego nie ma chęci do wzajemnego unicestwienia, lecz do zawarcia
porozumienia. Tak dochodzi do powstania umowy społecznej między jednostkami,
co w efekcie jednoznacznie wskazuje, że źródłem władzy nie jest Bóg, ale ugoda
zawarta między racjonalnie postępującymi jednostkami. W związku z tym, wła-
dza nie jest absolutna, jej legitymizacja nie jest boska, lecz jest z tego świata,
i dlatego też ma służyć realnemu światu i ludziom, którzy ją wybrali. Władza
ma pełnić funkcję stróża życia, wolności i własności, a nie wiary i prawa religij-
nego39. Rozważania Filmera i Locke’a są także ważne w kontekście historycznych
wydarzeń, a dokładnie The Glorious Revolution z 1688 roku, w trakcie której do-
szło po długim konflikcie króla z parlamentem do kompromisu między torysami,
czyli rojalistami (zwolennikami króla oraz zasady dziedziczenia tronu) i wigami,
liberalnymi i postępowymi członkami parlamentu angielskiego, którzy sukcesję
do korony traktowali bardziej jako archaizm minionej epoki, niż gwarancję ładu
w państwie.
Konflikt króla z parlamentem trwał w Anglii prawie przez cały XVII wiek,

a swój najgłębszy wymiar osiągnął w 1649 roku, kiedy ścięto króla Karola I,
a Cromwell wprowadził dyktaturę wojskową, która w efekcie przyniosła wojnę
domową40. Te wydarzenia zaczęły uświadamiać ówczesnym parlamentarzystom
potrzebę zrewidowania zasady sukcesji do tronu i zawarcia kompromisu między
Izbami, które wyraźnie różniły się między innymi w poglądach dotyczących idei
dziedziczności korony. Konieczność porozumienia między torysami i wigami na-
brała mocy dopiero wtedy, kiedy zagrożenie utratą bezpieczeństwa i suwerenności
nasiliło się po objęciu tronu przez Jakuba II. O ile następca straconego na szafocie
Karola I – Karol II – zachował pewne umiarkowanie w kwestii tolerancji religijnej
i polityki zagranicznej, to Jakub II był całkowicie pozbawiony politycznej subtel-
ności. Na dodatek był żarliwym katolikiem i sprzymierzeńcem francuskiego króla
Ludwika XIV, a to było nie do zaakceptowania przez protestancki i antypapieski
kraj. Rosnąca potęga Francji i jej nietolerancja wobec protestantyzmu, wywołały
w Anglii powszechną chęć usunięcia Jakuba II. Jednocześnie wigowie i torysi nie
chcieli dopuścić do sytuacji z czasów wojny domowej. Problem polegał na tym, że

37 Zob. tamże, s. 241.
38 Zob. J. Locke, Drugi traktat o rządzie, w: J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau,
Warszawa 1992, §6, s. 166.
39 Zob. tamże, §131, s. 255.
40 Zob. G. M. Trevelyan, Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1963, s. 450–539.
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wigowie chcieli obalić króla, a to było sprzeczne z zasadami torysów, dla których
sukcesja do tronu była świętym i niepodważalnym prawem monarchy i funda-
mentem państwowości. Konieczność zawarcia kompromisu zmusiła obie frakcje
do zrezygnowania z części swoich zasad, po to, aby szybko pozbyć się Jakuba II
i powstrzymać wiszącą w powietrzu groźbę destabilizacji kraju. Dzięki porozu-
mieniu (na króla wybrano Wilhelma Orańskiego, któremu przysługiwała sukcesja
do tronu po zawarciu związku małżeńskiego z Marią Stuart, córką Jakuba II),
udało się zachować monarchię, z tą jednak różnicą, że nie traktowano jej już jako
pochodzącą z nadania boskiego, lecz uzgodniono, że zostanie oparta na prawie
stanowionym, czyli będzie zależna od parlamentu.

Zakończenie

Teologia polityczna jest rodzajem teleologicznego absolutyzmu. Jako aksjo-
mat przyjmuje objawienie boże i traktuje je jako główne źródło politycznych pro-
jektów. Wobec tego sama legitymizacja władzy jest jasna i nie podlega dysku-
sji. Teologia polityczna z takiej właśnie perspektywy, czyli z perspektywy wiary
i prawdy objawionej, zajmuje się kwestiami dotyczącymi tego, co słuszne, pożą-
dane, czy sprawiedliwe w sferze politycznej i społecznej. To odniesienie do trans-
cendencji wyznacza jej kierunki argumentacyjne i determinuje pomysły przebu-
dowy świata. Czy współczesna władza i jej prawomocność, pozbawiona zaple-
cza religijnego, ma szanse na posiadanie mocy autorytetu, jaki kiedyś posiadali
królowie? Czy współczesny kryzys polityki i władzy nie wynika z braku univer-
sitas i transcendentnego odniesienia? Czy w końcu władza potrzebuje boskiej
gwarancji, czy jednak fakt, że to ludzie ją tworzą i jej podlegają, wskazuje, że
sakralizacja uzasadnienia jej prawomocności świadczy o jej słabym zakorzenie-
niu w świecie?

The Political Theology and the Mediaeval Figure of a King

Summary

The aim of this paper is to present the mediaeval figure of a king and his
power as a subject blessed with two kinds of body: a natural and a community
body (political and, in a sense, a mystical one). The author of the text describes
numerous changes in the understanding of a king’s power in the mediaeval
centuries. The considerations of the essence of the figure of a mediaeval king
are placed in the context of the ideas of contemporary political thinkers in
order to show that politics needs symbols in all times. The symbolic character
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of a king is understood as an immortal and divine horizon; even if a king’s
power was understood at that time in secular terms, it did not follow the
desacralization of the person of a king. A mysticism of a king’s dignity was
becoming less and less traditionally religious, but it was still a mysticism.

Key words: power, theology, society, politics, the Middle Ages

Słowa kluczowe: władza, teologia, społeczeństwo, polityka, średniowiecze
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PERSPEKTYWA KRESU CZŁOWIEKA

Ludzie przechodzą od jednej sztuki do drugiej. W międzyczasie
sztuka nie jest jeszcze gotowa, a ludzie nie potrafią dobrze jesz-
cze odróżnić jej zarysów, nie znają ról, jakie mają w niej ode-
grać, więc stoją tak, z opuszczonymi rękami, przed tym, co się
dzieje na ich oczach, z instynktem złożonym jak parasol, poru-
szając się niezbornie, zredukowani do samych siebie, to znaczy,
że zredukowani do nicości.

L.F. Céline, Podróż do kresu nocy

Ponowoczesność możemy określić jako badanie przez dyskurs nowoczesno-
ści swych warunków możliwości, swoistej obcości, której ciągła i utajona obec-
ność umożliwia artykulacje. Jest to epoka demaskowania tego, co pozostawało
zakryte. Ujawniania niepodległości bytu rzeczy, ciała i pragnienia, a zatem tego,
co stanowiło nieprzekraczalną granicę fenomenalności systemu, określając pozy-
cję myślącego cogito wobec świata rzeczy. Postmodernizm zradykalizował swój
język przekazu. Modernizm próbował naświetlić z jednej strony otwarcie autono-
mii podmiotu na przedmiot (fenomenologia Husserla), z drugiej, spojrzenia hi-
storycznego w stronę alienujących mechanizmów historyczności, a wizją przekro-
czenia horyzontu skończoności w mesjańskim dezyderacie emancypacji (wszelkie
postheglowskie filozofie historii, opisywane przez Feuerbacha, Marksa i Benja-
mina). Ponowoczesność dokonała – by posłużyć się sformułowaniem Bachelarda
– epistemologicznego cięcia, destruując wszelkie siatki pojęciowe, za pomocą któ-
rych zachodni logocentryzm starał się utrzymać dominujące formy wiedzy. No-
woczesność, której skrajna rekonstrukcja obdarzona przedrostkiem post można
uznać za dokonaną, rządzi naszymi językami i praktykami myślenia, rozgrywając
się pomiędzy epifanią wykrawającą transcendencję z surowego bytu faktyczno-
ści (której neantyzacja jest jedyną drogą ku upodmiotowieniu, a więc wplece-
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nia nicości w byt), a skończonością, pozwalającą współczesnej filozofii dostrzegać
szansę transgresji wobec ustalonych granic. Istotą ponowoczesnego rozumowa-
nia jest wymknięcie się z orbity totalizującego pojęcia bytu, przy posłużeniu się
kategorią różnicy. Apoteoza différance i dys-sensu, będące zluzowaniem dialek-
tyki Hegla1, jest próbą trwałego zniesienia tożsamości, na rzecz triumfu cha-
osmosu, zaburzenia linearności, rozsadzenia subiektywności, i w konsekwencji,
zmierzchu podmiotu.
Słynne wykłady Alexandre’a Kojève’a2, zostały twórczo rozwinięte szcze-

gólnie we współczesnej filozofii francuskiej, obłędnie zaciekawionej hermeneutyką
człowieczeństwa, a właściwie tropieniem śladów ludzkiego fantomu, krążącego
nad zgliszczami kultury umysłowej ponowoczesności. Z człowieka został zdjęty
powszechnik, zastąpiony imieniem własnym. Jednakże sygnatura własności zwią-
zana z ciałem, pragnieniem, językiem, została mu trawle odebrana, przekształ-
cając człowieka w ulotny fantazmat, stający się Foucaultowską fałdą, podlega-
jącą zniknięciu, gdy zostanie już określona przez nauki ścisłe, społeczne, filozofię
i sztukę. Jednostka ludzka jako wytwór wiedzy i nauki osiąga limes, za którym
skrywa się zamysł postmodernizmu – demonstrowania nie-ludzkiego widma na tle
(nic nie znaczącego3) języka i psychoanalitycznej głębi. „Możliwość ustanowienia
człowieka w polu wiedzy, proste pojawienie się tej figury episteme zawiera za-
wiera w sobie imperatyw, który we współczesnym doświadczeniu nawiedza myśl
od wewnątrz; i nieważne, czy imperatyw ten będzie opłacony formami moralności,
polityki, humanizmu, poczuciem obowiązków wobec losów Zachodu czy prostacką
świadomością funkcjonariusza historii; ważne, że myślenie jest dla siebie i w gęsto-
ści swej pracy zarazem wiedzą i modyfikacją tego, co wie, rozważaniem i zmianą
sposobu bycia tego, co rozważa. Myśl natychmiast porusza to, czego dotyczy:
nie może odkrywać niemyślanego, a nawet zmierzać w jego kierunku, nie zbliża-
jąc go od razu ku sobie, czy też nie odsuwając się od niego – w każdym razie

1 Jak zauważa Michał Kruszelnicki: „Pragnąc wymknąć się z orbity Heglowskiej dialektyki,
której duch infekuje niemal wszystkie XX-wieczne koncepcje inności [...], francuska heterolo-
gia próbuje stworzyć suwerenną »myśl różnicy«, chce oddać głosu temu, co dotychczas było
nie-do-pomyślenia – temu, co inne”. M. Kruszelnicki, Drogi francuskiej heterologii, Wrocław
2008, s. 133. Nie można pominąć w tym miejscu też doskonałej monografii Małgorzaty Ko-
walskiej: M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Warszawa 2000;
oraz artykułu tejże: Francuskie widma Hegla, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2, 1999,
ss. 203–218.
2 Głoszące wyczerpanie się Historii oraz śmierć człowieka (będącego już tylko posthistorycz-
nym automatem, w finale dziejów zaspokojony uznaniem innych przez odbytą pracę i stoczone
walki, przemienionym w Obywatela ogólnego, homogenicznego i ostatecznego Państwa). Zob.
A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999.
3 W takim rozumieniu język zostaje odniesiony do dekonstrukcji, niweczącej niezachwiany
sens wypowiedzi.
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tak, żeby byt człowieka, ponieważ to on porusza się w tym przedziale, nie ule-
gał zmianie”4.
Człowiek ponowoczesny to forma (utraconego?) języka oraz tego co niemy-

ślane, sposób, w jaki myśl może forsować swoje granice, nie ulegając anihilacji.
Ponowoczesność zatem to efektowne epitafium człowieka. O ile nowoczesność sta-
nowiła antycypację ludzkiej skończoności, tak ponowoczesność dopełnia ją, oglą-
dając swój niemożliwy kres, ponieważ usunięcie pozostałości po człowieku ozna-
czałoby kres wszelkiego języka. „Kres człowieka (jako faktyczna granica antropo-
logiczna) jawi się myśli, odkąd istnieje cel człowieka (jako określone otwarcie bądź
nieskończoność pewnego telos). Człowiek jest tym, co odnosi się do swego kresu,
w fundamentalnie dwuznacznym znaczeniu tego słowa. Od zawsze. Cel transcen-
dentalnymoże się pojawić i ulec rozwinięciu jedynie pod warunkiem śmiertelności,
odniesienia do skończoności jako źródła idealności. Imię człowieka zawsze wpisuje
się w metafizykę między te dwa kresy. Ma ono sens jedynie w tej eschato-teleolo-
gicznej sytuacji”5.
Ponowoczesna conditio humana jako obecność nieobecnego, wyjawia nieusu-

walną lukę po człowieku, podlegającą namysłowi. Przeciągłą pustkę poruszającą
bieg myśli. Człowiek pozostaje czymś zewnętrznym i początkowym dla wszel-
kich systemów myślenia, nie doprowadzając do żadnej syntezy lecz skutecznie
ją sabotując. Przypomina to Deleuze’jańską maszynę pragnącą, która może się
ustanowić jedynie poprzez swoje suplementy, linie ujścia. Symbolika maszyny wo-
jennej – przyjęta przez francuskiego filozofa – wyznacza element zewnętrzności
i zupełnej nieredukowalności do jakichkolwiek struktur prawa (w tym przypadku
do państwowości). Istota ludzka (niczym maszyna wojenna) w swej migotliwej
egzystencji do końca pozostaje nieuchwytna, mimo że jest w różnoraki sposób
nazywana i służy wyjaśnianiu świata (w czym dopatruje się jej zastosowania).
„[...] zewnętrzność maszyny wojennej w stosunku do aparatu państwa ujawnia się
wszędzie, ale trudno ją uchwycić. Nie wystarczy stwierdzić, że maszyna jest ze-
wnętrzna w stosunku do państwa, trzeba zacząć myśleć o maszynie wojennej jako
o czystej formie zewnętrzności, gdy tymczasem państwo stanowi formę wewnętrz-
ności, jaką bierzemy zazwyczaj jako model, albo w oparciu o którą mamy zwyczaj
myśleć. [...] Można by powiedzieć, że sytuuje się ona [maszyna wojenna] pomiędzy
dwoma obliczami państwa, pomiędzy dwiema artykulacjami, i że jest konieczna
po to, żeby przejść od jednej do drugiej. Ale właśnie w tej nawet przelotnej, na-
wet oślepiającej chwili »pomiędzy« dwoma ujawnia ona swą nieredukowalność.

4 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant,
Gdańsk 2006, s. 249.
5 J. Derrida, Pismo filozofii, przeł. K. Matuszewski i in., Kraków 1993, s. 169.
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Państwo samo z siebie nie posiada maszyny wojennej; przywłaszcza ją sobie wy-
łącznie w postaci instytucji militarnej, a ta bezustannie będzie mu przysparzać
problemów. Stąd też nieufność państwa wobec ich własnej instytucji militarnej,
jako że jest ona dziedzictwem zewnętrznej maszyny wojennej”6.
Czy jednak status (nie)obecnego człowieka mieści się w opozycjach: toż-

samość/różnica, całość/nieskończoność, pełnia/pustka, logiczny/alogiczny, wnę-
trze/zewnętrzność? Czy umożliwiając występowanie wspomnianych opozycji,
można pokusić się o „przyszpilenie” widmowej natury ludzkiej, wykorzystując
terminologiczną tradycję? Wydaje się, że tak postawione pytania nie mają sensu,
z racji niemożności zawłaszczenia wspomnienia o człowieku przez rozmaite in-
terpretacje. Pozostaje mianowicie element nie-ludzki, niewyrażalny, niewypowie-
dziany. W postludzkiej istocie występuje niedocieczone w postaci nieuchwytnej ot-
chłani inności. „W kontakcie z heterogenicznym – pisze zgodnie w Bataille’owską
heterologią Krzysztof Matuszewski – które wykorzenia, rozregulowuje, rozjątrza,
traumatyzuje, człowiek staje się zranieniem i otwarciem. Właśnie to zranienie
i otwarcie, zasklepiane przez homogeniczną wiedzę o człowieku, określa nas w spo-
sób istotny”7. Niemniej, to co homogeniczne pozostaje wtórne wobec odmienności.
Okazuje się to więc poznawczo wątpliwe, skoro ramy pojęciowe zostały przezwycię-
żone. Ponowoczesność choć uśmierciła człowieka, nie zdołała wyczerpać jego po-
tencjału. Człowiek pozostaje najpierwotniejszy względem naukowej optyki, pod-
legającej dziejowej zmianie, która uprzedmiatawiała ludzkie bycie. Schemat ten
przypomina Platońską chorę, której uwagę poświęcił Jacques Derrida. „Ta nie-
obecność podstawy, której – jak pisze Derrida – nie można sprowadzić do nie-
obecnej podstawy albo do nieobecności jako podstawy, prowokuje i stawia opór
wszelkim określeniom binarnym lub dialektycznym, wszelkiemu uporządkowaniu
typu filozoficznego, powiedzmy ściślej – typu ontologicznego. Okazuje się, że wła-
śnie za sprawą tego, co zdaje się go umożliwiać, ów typ jest zarazem unieważniany
i uprawomocniany. [...] chora tworzy miejsce, to »tworzenie miejsca« nie oznacza
tu umieszczenia w obecności. Wyrażenie tworzyć miejsce, dawać miejsce nie od-
syła do gestu podmiotu – dawcy, podstawy lub źródła czegoś, co byłoby komuś
dawane”8. Ujawnia to myślenie o końcu, który może być nowym początkiem.
Tak jak refleksja o człowieku rodzi się po jego odejściu, również wizja apoka-
liptyczna, znosi podział na kraniec i brzeg. Deriddiańska dyseminacja wyznacza
moment apokaliptyczności (podobnie jak wyrażenia nadmiaru, pustki, rozstępu,

6 G. Deleuze, F. Guattari, Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak,
„Colloquia Communia”, 1–3, 1988, s. 241.
7 K. Matuszewski, Georges Bataille – inwokacje zatraty, Łódź 2006, s. 27.
8 J. Derrida, Chora, przeł. M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 33.
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braku, starające się – by powtórzyć za Vincentem Descombes’em – humanizo-
wać nicość9). Swoista skończoność – w powyższym ujęciu – nie ma początku ani
końca, trwa w nieskończoności powtórzeń, z których żadne nie jest odwzorowanie
jakiegoś fantazmatycznego oryginału, gubiąc swoje źródło10).
Czy rozstanie się ponowoczesności z człowiekiem odbiera możliwość bezpo-

średniego dostępu do bytu? Postmetafizyczne zerwanie z bytem nie przekreśla
ciągłości pewnej tradycji, wyrażanej w swoistym święcie pamięci. Wizerunek czło-
wieka jako ślad z przeszłości zostaje zachowany przez opowieść historii odbytej,
której moc narracji właśnie się wyczerpała. Być może Heideggerowskie Andenken
(rozpamiętywanie), za sprawą którego przechodzimy w nieugruntowany racjonal-
nie wątek śmiertelności, najlepiej oddaje myślenie o końcu człowieka. Bycie można
tylko pomyśleć z perspektywy nieobecności. Jedynie przypomnienie o tym, co już
nieobecne zbliża nas do obiektu, który bezpowrotnie przepadł. W horyzoncie nie-
obecności może ujawnić się prawda o człowieku. „[...] przypominanie, o którym
mówi Heidegger, nie może nas doprowadzić do uchwycenia bycia, tak jakby było
ono leżącym przed nami przedmiotem. Co więc myślimy, wspominając bycie? Mo-
żemy myśleć bycie tylko jako gewesen, jako to, co (już) nie jest obecne. Powrót do
historii metafizyki, którego Heidegger wciąż dokonuje w swoich pismach z okresu
następującego po zwrocie, ma strukturę regressus in infinitum, charakterystycz-
nego dla etymologicznej rekonstrukcji. Powrót ten donikąd nas nie doprowadza,
przypomina tylko o byciu jako o tym, z czym już na zawsze się rozstaliśmy. [...] Mó-
wiąc językiem Nietzschego: myślenie nie wraca do początku, żeby go zawłaszczyć,

9 V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), przeł.
B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 48.
10 Jest to myślenie opozycyjne względem Heglowskiej dialektyki. Derrida łączy uczasowienie
i uprzestrzennieniem z fundamentalnym rozsunięciem, niwelującym wszelką tożsamość. Hegel,
wierzący w teleologię przyczynowości, sytuuje w początku czystą punktowość, pojedynczość,
przestrzeń nie będącą przestrzenią, byt będący nicością (negatywność o charakterze pozytyw-
nym). Natomiast u Derridy źródło jest różnicą, a właściwie różnią, oznaczającą rozstęp, opóźnie-
nie, odroczenie, ekscesywność, nie godzącą się na zniesienie w trybach procesu dialektycznego,
niweczącego zrównanie w całość, skutecznie sabotując tożsamość. Staraniem różni jest rozsianie
znaczeń, zrywając z dialektyką spekulatywną. Znak przestaje cokolwiek znaczyć, nie wskazuje
sobą niczego, odsyła tylko w inną przestrzeń – jest znakiem znaku. Znak jawi się jako „pusty”
trop, kopia (rozproszona w innych). Rozziew, jaki proponuje logika róż-nic-y, przypomina także
Lacanowski przedmiot małe a, który jest jednym z kanałów Symbolicznego, jednocześnie sytu-
ując się na progu Realnego, stając się jednym z linii ujścia niemożliwej, ekstymnej rozkoszy,
która w procesie kastracji zostaje przesublimowana w pragnienie. Pragnienie pragnie jedynie
własnej kontynuacji. Retroaktywnie konstruuje obiekty, by zatuszować swoją tautologiczność,
brak, który je konstytuuje. Obiekt spełnia tę rolę tylko w wyniku nadmiaru, którym zostaje
obarczony: wyraża on pewną właściwość, na której uwiązane jest pragnienie. Owa właściwość
to czysty nadmiar. Przedmiot małe a jest obiektem częściowym; nie istnieje jako rzeczywisty
powód fascynacji, może być reaktywnie obsadzony w tej roli jedynie przez nadmiar pragnienia,
które jest metonimiczne – przesuwa się z przedmiotu na przedmiot, w poszukiwaniu ciągłości
siebie, która to ciągłość umożliwia mu istnienie.
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przebiega tylko ścieżkami błądzenia, które jest jedynym bogactwem, jedynym by-
ciem, jakie jest nam dane”11.
Unieważnienie projektu człowieka wyrugowało sens istnienia przyszłości.

Czas przestał być serią nieprzystających do siebie momentów, tworzących osobne
wyspy na morzu trwania, a stał się nieustającą repetycją momentu teraźniejszości.
Wizja, w myśl której, to, ku czemu się kierujemy, jest w pewien sposób tym od
czego wychodzimy, najlepiej oddaje błędne koło ponowoczesności. Utrata negacji,
a przez to czasowości, jaką jednostka ludzka wnosiła w świat, powoduje wieczny
obieg tego samego. Wieczną cyrkulację rzeczy (wiedzy, obrazów, informacji), która
niczemu nie służy. Jest to postmodernistyczna imitacja porządku, który przero-
dził się w nieskończony chaos, który nie jest regulowany żadną logiką. „Wieczny
powrót jest zatem Tym Samym i Podobnym, ale w postaci symulowanej, w sensie
wytworów symulacji, na mocy działania symulakru (woli mocy). I właśnie w tym
sensie obala on przedstawienie, niszczy ikony: nie zakłada wstępnie ani Tego Sa-
mego, ani Podobnego, lecz wręcz przeciwnie, ustanawia To Samo wyłącznie jako
tożsamość tego, co się odróżnia, podobieństwo – jako podobieństwo tego, co po-
zbawione wszelkiego podobieństwa. Wieczny powrót to jeden fantazmat wspólny
dla wszystkich symulakrów (jeden byt dla wszystkiego, co jest). [...] wieczny po-
wrót sprawia, że odchodzi i ponownie zachodzi to, co jest. Nie przywraca jednak
wszystkiego. On również ma charakter selektywny, dokonuje rozróżnień, choć wcale
nie na modłę platońską – tym, co wybiera, są wszystkie procedury, które przeciw-
stawiają się selekcji. Wyklucza zaś i nie sprowadza z powrotem tego, co zakłada
To Samo i Podobne, co dąży do usunięcia rozbieżności, do ponownego scentro-
wania kręgów albo uporządkowania chaosu – ustanowienia wzorca i wykonania
jego kopii”12.
Przeprowadzenie pobieżnych rozważań nad pojęciem człowieka objętym po-

nowoczesną krytyką, otwiera obszar, na którym dopełnia się analityka ludzkiego
bytu, zainicjowana myśleniem skończoności, wymykając się prostym rozstrzygnię-
ciom antropologicznym bądź scjentystycznym. Obszar eksploracji otwarty dzięki
wydarzeniu, jakim był kres człowieka, podlega rozlicznym ocenom, zgodnym
w jednym – rudymentarne pytanie, kim jest (a właściwe, kim był) człowiek, można
zadać dopiero ogłaszając jego śmierć. Tak oto ponowoczesność rodzi poczłowiecze
fantomy, które pozwalają na ciągłe przemierzanie terytorium ciągle nie rozstrzy-
gniętych pytań o sens człowieka. Może właśnie myślenie o zupełnym upadku ludz-
kiego podmiotu zezwala na właściwe przyjrzenie się mu; nabranie odpowiedniej
perspektywy, którą niwelowały różne filozoficzne antropologie. „Ściana jest niema,

11 G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006, s. 163.
12 G. Deleuze, Logika sensu, przeł. M. Herer, Warszawa 2011, s. 348–349.
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a drzwi przemawiają”13. Myśl Georga Simmela trafnie wyraża szansę otwarcia się
filozofii poczłowieczej na to, co pozostawało ciągle niewypowiedziane (albo też
niewypowiedziane właściwie). Ściana uosabia osiągany horyzont poznawczy (do-
minujący w odchodzącej humanistyce); drzwi natomiast to zaproszenie do dys-
kusji, okazja do wyznaczenia nowego obszaru poznawczego. Ponowoczesne próby
odpowiedzi na pytanie o sens ludzkiego istnienia, nurtujące filozofię od jej począt-
ków, wskazuje jak nawet w epoce, która zapewnia o końcu humanistyki, znaczenie
natury ludzkiej wciąż pozostaje niezgłębione, a jego rekonesans cały czas się two-
rzy. Dlatego „[...] moja własna natura pozostaje ciągle dręczącą zagadką, choć jest
pierwszą daną doświadczenia. Jestem luką w spójności rzeczy, brakiem, który one
swoimi obrotami próbują wypełnić, a przez to ciągle ponawianym wyzwaniem”14.

Looking Sideways at Postmodernity.
The Perspective of an End to End Human Being

Summary

The theme of man’s death is one of the main slogans of postmodernity.
This article presents a few selected reflections in the contemporary philoso-
phy on posthuman condition. The presented analysis shows that even though
postmodernism announced the transgression of man, in a human being there
will always remain the mysterious element, which is impossible to eliminate,
because it would mean the end of any language. Equating man with nothin-
gness does not mean that postmodernism is not longer interested in the subject
(despite breaking with it).
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PORZĄDEK WŚRÓD MITÓW
WEDŁUG MIRCEI ELIADEGO

Rodzaje mitów według Mircei Eliadego

Mircea Eliade jako mitoznawca kojarzony jest przede wszystkim z mitem ar-
chaicznym, który służy mu do rekonstrukcji pierwotnej religijności. Właśnie za tę
rekonstrukcję uczony jest uwielbiany przez część swoich czytelników i kontynuato-
rów, a krytykowany przez oponentów. Tymczasem rumuński uczony nie zajmował
się wyłącznie mitem archaicznym, choć mity te i ich różnorodne modyfikacje zaj-
mują w jego badaniach najważniejsze miejsce, podobnie jak badania nad archa-
iczną strukturą sacrum i jego późniejszymi modyfikacjami aż do współczesnych
kamuflaży sacrum włącznie.
Gdybyśmy mieli wyróżnić wszystkie rodzaje mitów, jakie przytoczył i opisał

w swoich pracach Eliade, to musielibyśmy wymienić: mity kosmogoniczne, mity
Wielkiego Czasu, mity pochodzenia, mity kosmicznego jaja, mity kosmicznych
zaślubin, mity kosmicznego drzewa, mity płodności, mity coincidentia opposito-
rum, mity osi świata, mity kosmicznej góry, mity kolumny niebios, mity boskiej
i ludzkiej androgynii, mity ofiary (śmierci i zmartwychwstania), mity renovatio,
mity upadku w czas, mity deus otiosus, mity eschatologiczne, mity soteriologiczne,
mity wstępowania do nieba (mostu do nieba, sznura łączącego ziemię z niebem,
lotu do nieba, schodów i drabiny do nieba), mity zejścia do piekła, mity zejścia
w głąb morza, mity inicjacyjne, mity szamanów, mity bohaterskie, mity świa-
tłości mistycznej, mity orfickie, mity żywiołów, mity Ziemi, mity konkretnych
rzeczy jak np. mity żelaza, mity perły, mity roślin (np. mity mandragory), mity
zwierząt, mity współczesne, hipisowski mit świętości natury. Do tej liczby mi-
tów, która może zostać rozszerzona o kilka lub kilkanaście szczególnych rzadkich
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mitów należałoby jeszcze dodać wyróżnione przez uczonego struktury mityczne.
Należą do nich: mityczna struktura świątyń, mityczna struktura miasta, domu
i czasu, mityczna struktura i sens ruchów średniowiecznych, mityczna struktura
opisów Ameryki przez pierwszych osadników amerykańskich, mityczny sens mód
kulturowych, mityczny sens różnego rodzaju praktyk (np. praktyk orgiastycz-
nych, okultystycznych i ezoterycznych), mityczny sens pewnych kierunków filozo-
ficznych, np. heglizmu czy marksizmu, mityczne aspekty literatury i sztuki, oraz
mityzacja historii.

Definicja mitu

Już samo to wyróżnienie rodzajów mitów przytaczanych i często omawianych
przez Eliadego dużo mówi o rozległości jego zainteresowań, ale także o złożoności
zjawiska, które określamy zbiorczo nazwą mit. Czy w tym chaosie mitów daje się
wyróżnić jakiś sensowny porządek, który dawałby klucz do rozumienia tego zja-
wiska? Postaram się pokazać, że uczony znalazł klucz porządkujący jego wiedzę
na temat mitów, i że jest to zupełnie inny klucz niż pojęcie monomitu Josepha
Campbella. Warto jednak zauważyć fakt, iż Eliade nigdy nie uległ pokusie czysto
formalnego uporządkowania tej wiedzy. W pracyAspekty mitu zauważył, po pierw-
sze, że trudno znaleźć jedną definicję mitu, na którą zgodziliby się wszyscy uczeni,
po drugie, wyraził wątpliwość czy można znaleźć jedną definicję mitu, która ob-
jęłaby wszystkie typy i funkcje mitów we wszystkich tradycyjnych i archaicznych
społecznościach1, po trzecie – mit jest złożonym zjawiskiem kulturowym i daje
się go rozpatrywać w różnych perspektywach badawczych2.
Żeby jednak nie pozostawiać czytelnika bez narzędzia interpretacyjnego

w kwestii, co jest tematem książki, Eliade formułuje bardzo ogólną definicję mitu,
która brzmi następująco: „Mit opowiada historię świętą, opisuje wydarzenie, które
miało miejsce w okresie wyjściowym, legendarnym czasie «początków». Inaczej
mówiąc: mit opowiada, w jaki sposób, za sprawą dokonań Istot Nadnaturalnych,
zaistniała nasza rzeczywistość; bądź rzeczywistość globalna – Kosmos, bądź tylko
pewien jej fragment: wyspa, gatunek rośliny, ludzkie zachowania, instytucja. Tak
więc zawsze jest to opowieść o «stworzeniu», relacja o tym, jak coś powstało,
zaczęło być. Mit mówi tylko o tym, co wydarzyło się f a k ty c zn i e, o tym, co

1 O trudności w zdefiniowaniu mitu zob. Szyjewski A., Granice mitu, w: red. J. Drabina, Mit
w badaniach religioznawców, Kraków 2006, s. 9–44; Klemczak S., Szaleństwo prób zdefiniowania
mitu, w: tamże, s. 45–64.
2 Zob. Eliade M., Aspekty mitu, przeł. Piotr Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 11.
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przejawiło się w sposób wyraźny. Bohaterowie mitów to Istoty Nadnaturalne.
Znane są one przede wszystkim za sprawą tego, co uczyniły w magicznym cza-
sie «początków». Mity ujawniają ich twórczą działalność i pouczają o święto-
ści (lub po prostu o «nadnaturalności») tego, co jest jej rezultatem. W sumie,
mity opisują różnorodne i czasem dramatyczne wtargnięcia sfery sacrum (lub
«nad-naturalności») w obręb Świata. To na tym wtargnięciu u fundowany jest
Świat i właśnie za jego sprawą jest on taki, jakim dziś go widzimy. Co więcej: to
właśnie na skutek interwencji Istot Nadnaturalnych człowiek jest tym, kim jest
obecnie – istotą śmiertelną, płciową i kulturotwórczą. [...] mit uważany jest za
historię świętą, a zarazem «historię prawdziwą», ponieważ odnosi się do f a k t ów
r z e c zyw i s t y ch. Mit kosmogoniczny jest «prawdziwy», ponieważ dowodzi tego
istnienie Świata; mit pochodzenia śmierci jest również «prawdziwy», ponieważ
dowodzi tego śmiertelność człowieka itd. Mit, relacjonując gesta Istot Nadnatu-
ralnych oraz inne przejawy ich świętej potęgi, staje się modelem pouczającym
o wszelkich znaczących czynnościach ludzkich”3.
Tę złożoną definicję mitu uczony uzupełnia o wyróżnienie podstawowej funk-

cji mitu, która „polega na przedstawianiu pouczających modeli dla wszystkich
rytuałów i ważnych czynności: zarówno sposobu odżywiania się czy zawierania
związków małżeńskich, jak i dla pracy, wychowania, sztuki czy wiedzy”4.
Tę ostatnią uwagę uczonego należy uzupełnić stwierdzeniem, że nie są to

wszystkie funkcje mitu, które wyróżnił w swoich pracach. Artur Rega w pracy
Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego podaje sie-
dem funkcji mitu obecnych w pracach rumuńskiego uczonego. Mit w społeczno-
ściach pierwotnych:
„– stanowi absolutną podstawę życia społecznego i kultury;
– dostarcza wzorców dla wszystkich znaczących działań ludzkich;
– nadaje znaczenie światu i życiu ludzkiemu;
– pełni funkcję edukacyjną;
– wyraża przekonania natury metafizycznej i teologicznej;
– pozwala odczytać i zrozumieć święte przesłanie;
– dostarcza człowiekowi środków, dzięki którym może on wyzwolić się z terroru
własnej przemijalności”5.
Na podstawie złożonej definicji mitu podanej przez Eliadego wiemy, że trak-

tuje on opowieści mityczne bardzo poważnie, że stawia się w sytuacji egzysten-
cjalnej tych, dla których opisywane przez niego mity są podstawą religijnego i du-

3 Tamże, s. 11–12.
4 Tamże, s. 13.
5 Zob. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków
2001, s. 105.
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chowego życia. Taki wniosek potwierdzają uwagi uczonego zamieszczone w pod-
rozdziale Aspektów mitu zatytułowanym Historia prawdziwa – historia fałszywa.
Mity odróżnia od legend i fantastycznych opowieści fakt, iż traktowane są przez
swoich wyznawców jako historie prawdziwe, wtargnięcie sacrum w rzeczywistość
zmysłową i wzorce do naśladowania. Tych cech nie posiadają świeckie opowieści6.
Z tego powodu mity opowiada się wyłącznie podczas czasu świętego, często
w nocy, i nigdy w obecności osób niewtajemniczonych7.

Decydujące znaczenie mitu kosmogonicznego

Niestety te dookreślenia definicji mitu, które znaleźć można w wielu pracach
Eliadego, nie dają podstaw do zaprowadzenia ładu w świecie mitów. Jednak po-
mijając różne mało znaczące dla pracy badawczej Eliadego wskazówki formalne,
dotyczące definicji mitu, znajdujemy w jego książkach wyraźną podstawę dla za-
prowadzenia porządku w mitografii. Cała książka Mit wiecznego powrotu jest do-
wodem na twierdzenie uczonego, że najwyraźniejszym mitem jest mit kosmogo-
niczny8. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w The Quest, kiedy uczony stwierdza
jednoznacznie: „W większości wypadków można stwierdzić, że wszelki mit opo-
wiada o tym, jak coś powstało – świat, człowiek, gatunki zwierząt lub instytucje
społeczne i tak dalej. Ale już sam fakt, że stworzenie świata poprzedza wszystko
inne, sprawia, że kosmogonia cieszy się szczególnym prestiżem. Istotnie mit ko-
smogoniczny dostarcza wzór dla wszystkich mitów Początku – co już usiłowałem
wykazać w innej pracy. Stworzenie zwierząt, roślin lub człowieka z góry zakłada
istnienie świata”9. W tej samej pracy uczony stwierdza, że cykliczne powroty
kultury mezopotamskiej do mitu kosmogonicznego są dla niej konstytutywne,
i nie możemy jej zrozumieć bez tej świadomości10. Jednocześnie uczony zazna-
cza, że dany mit o stworzeniu świata nie zawsze przypomina mit kosmogoniczny,
jaki znamy z innych kultur11. Zawsze jednak istnieje mit centralny opowiadający
o tym, co zdarzyło się zanim świat powstał w dzisiejszym kształcie. Ten mit może

6 Zob. Eliade, M., Aspekty mitu, wyd. cyt., s. 14–16.
7 Tamże, s. 15–16.
8 Zob. Eliade M.,Mit wiecznego powrotu, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1998, rozdz. I i II.
9 Zob. Eliade M.,W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, przeł. Agnieszka Grzybek, War-
szawa 1997, s. 109.
10 Tamże, s. 107.
11 Eliade przyznaje, że mity kosmogoniczne sensu stricto są nieznane na przeważającym ob-
szarze Australii. Zob. tamże, s. 109.
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być dla nas oczywisty jako mit kosmogoniczny, ale może być tak, że musimy go
dopiero zrekonstruować z sekwencji różnych mitów, zwłaszcza mitów pochodzenia,
które zwykle tworzą dość spójną historię12.
W związku z tym, że jeden mit może mieć cechy pozwalające zaliczyć go do

różnych grup i przypisać mu różne funkcje rozpoznanie mitu kosmogonicznego,
jako mitu centralnego nie zawsze jest łatwe. Dobrym przykładem są mity plemion
Aranda z Australii13.
Przekonanie, iż mit kosmogoniczny jest najważniejszy dla mitologii danej

kultury towarzyszyło uczonemu przez całe życie, począwszy od Traktatu14.
Zapytany przez Claude’a Rocqueta o metodę badawczą powiedział między

innymi: „[...] gdy zaczyna się badać jakąś archaiczną religię, należy zacząć od
początku, czyli od mitu kosmogonicznego. Jak powstał świat? Kto go stworzył?
Bóg, demiurg, czy mityczny przodek? Czy też może świat był zawsze, a boska
istota jedynie go przekształciła? Dopiero potem przychodzą mity o pochodzeniu
człowieka i wszystkich ludzkich instytucji. [...]. Wszystkie mity są wariantami
mitu początku, ponieważ stworzenie świata jest modelem wszelkiego tworzenia.
Początek świata jest modelem początku człowieka, początku roślin, a nawet seksu
i śmierci. Każda mitologia ma początek i koniec: na początku jest kosmogonia,
a na końcu eschatologia, czyli powrót mitycznego przodka lub nadejście Mesjasza.
Historyk religii nie może traktować mitologii jako przypadkowego nagromadzenia
mitów, ale powinien dojrzeć w niej sensowną całość – «historię świętą»”15.
Czasami uczony odwraca tę perspektywę i mówi, że mity pochodzenia to

znaczy mity mówiące o początkach poszczególnych rzeczy, czynności, leków itp.
znajdują oparcie w micie kosmogonicznym, który może być uważany za mit o pra-
początku16.

12 Tamże, s. 109.
13 Tamże, s. 118–123.
14 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. Jan Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966, Łódź
1993, s. 396: „Związany czy też nie związany z hierogamią, mit kosmogoniczny oprócz ważnej
funkcji modelu i uzasadnienia wszystkich czynności ludzkich spełnia nadto rolę pierwowzoru
całego zespołu mitów i systemów rytualnych”.
15 Zob. Eliade M., Próba labiryntu. Rozmowy z Claude Henri Rocquetem, przeł. Krzysztof
Środa, Warszawa 1992, s. 154. Por. Eliade M., Kowale i alchemicy, przeł. Andrzej Leder, War-
szawa 2007, s. 169.
16 Zob. Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. Robert Reszke, Warszawa
1996, s. 68: „Jeśli chodzi o te magiczne inkantacje lecznicze, trzeba tu podkreślić ważny fakt:
m i t o p o c h o d z e n i u l e k a r s t w a zawsze wchodzi w s k ł a d m i t u k o sm o g o n i c z n e g o.
Jak wiadomo, procedura lecznicza ludów naturalnych uznaje, że lekarstwo dopiero wtedy jest
skuteczne, gdy w obecności chorego przypomni się w formie rytualnej jego pochodzenie. Wiele
zaklęć odczyniających z terenu Bliskiego Wschodu i Europy zawiera historię choroby lub de-
mona, który ją spowodował, tym samym zaś magicznie przywołuje ową mityczną chwilę, w któ-
rej bóstwu lub świętemu udało się pokonać zło. Wydaje się jednak, że mit o Prapoczątku jest
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Reaktualizacja Wielkiego Czasu

Bardzo wyraźnie widać to zakotwiczenie w micie kosmogonicznym w przy-
padku mitów Wielkiego Czasu, który Eliade nazwał powrotem in illo tempore.
Czas święty jest dla mentalności archaicznej przywrócony przez powtórzenie ja-
kiegoś mitycznego wzorca17. Zresztą według rumuńskiego uczonego pragnienie po-
wrotu do in illo tempore nie jest wyłącznie cechą mentalności archaicznej. W Trak-
tacie napisał: „Należy bardzo mocno podkreślić dążenie – które można zaobserwo-
wać w każdym społeczeństwie, i to na każdym stopniu ewolucji – do przywrócenia
«owego czasu», czasu mitycznego, wielkiego czasu. Każdy ryt, każdy gest o głęb-
szym znaczeniu dąży do tego, by przywrócić ten czas”18. Najwięcej przykładów
cyklicznego powrotu do in illo tempore pochodzi z obszaru Bliskiego Wschodu
oraz Indii19. W pracy Obrazy i symbole uczony stwierdza, że mit jako taki oraz
Wielki Czas, czas mityczny, czas święty, należą do jednej i tej samej struktury
mentalności archaicznej. „Mit stale aktualizuje Wielki Czas, a czyniąc to, prze-
nosi słuchaczy w wymiar ponadludzki i ponadhistoryczny, który między innymi
pozwala im zbliżyć się do Rzeczywistości niedostępnej w wymiarze indywidualnej,
świeckiej egzystencji”20.

odbiciem mitu kosmogonicznego, ten ostatni stanowi bowiem przykład wszelkich «początków».
Dlatego niekiedy w trakcie terapeutycznego odczyniania choroby mit kosmogoniczny poprzedza
mit o prapoczątku, ba, nawet się z nim miesza”. Zob. tamże, s. 71: „Okresowe uobecnianie
boskich czynów, to znaczy święta religijne, ponownie wpaja człowiekowi przekaz o świętości
wzorców. Rytualna naprawa łodzi, rytualny zasiew yam już nie upodabniają się do odpowiada-
jących im prac wykonywanych poza czasem świętym. Są one «dokładniejsze», są bliższe boskiego
przykładu, są też r y t u a l n e, to znaczy są religijne podług swej intencjonalności. Nie dokonuje
się rytualnej naprawy łodzi dlatego, że wymaga ona naprawy, lecz dlatego, że in illo tempore
bogowie pokazali ludziom, jak dokonuje się naprawy łodzi. Nie chodzi tu już o jakieś empiryczne
postępowanie, lecz o akt religijny, o imitatio dei. Przedmiot naprawy nie jest jednym z wielu
przedmiotów tworzących klasę «łodzi», jest bowiem mitycznym archetypem, j e s t t ą ł o d z i ą,
k t ó r ą p o s ł u g i w a l i s i ę b o g ow i e i n i l l o t em p o r e. W ten oto sposób czas rytualnej
naprawy łodzi łączy się z czasem Prapoczątku; jest to ten sam czas, w którym działali bogowie”.
17 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 371–391.
18 Tamże, s. 380.
19 Tamże, s. 384–389. Stąd krytykowano Eliadego, że strukturę myślenia charakterystyczną dla
Bliskiego Wschodu i Indii czyni zasadą myślenia archaicznego w ogóle.
20 Zob. Eliade M., Obrazy i symbole, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 2009, s. 76. Por.
Eliade M., Sacrum i profanum, wyd. cyt., s. 75: „Tęsknota za «początkami» jest zatem tęsknotą
religijną. Człowiek pragnie, by powrócił czas, kiedy bogowie byli aktywnie obecni, pragnie żyć
w świeżym, czystym i «mocnym» świecie – w świecie, który znajdowałby się w takim stanie,
w jakim wyszedł z rąk Stwórcy. Okresowe powracanie in illud tempus tłumaczy się w znacznej
mierze tęsknotą za p e ł n i ą s am e g o p o c z ą t k u. W terminologii chrześcijańskiej można by
powiedzieć, że chodzi tu o «tęsknotę za Rajem», mimo że na pierwotnym poziomie kulturo-
wym ów kontekst religijny i ideologiczny przedstawia się całkiem inaczej niż w świecie judeo-
chrześcijańskim. A jednak czas mityczny, który człowiek próbuje ponownie uobecnić, jest czasem
uświęconym boską obecnością; dlatego pragnienie życia w o b e c n o ś c i B o g a i w p e ł n ym
(ponieważ właśnie narodzonym) św i e c i e można utożsamić z tęsknotą za sytuacją rajską”.
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Oznacza to, że recytowanie mitów kosmogonicznych, czasami połączone z in-
scenizacją mitycznych wydarzeń i innymi rytuałami, przenosi słuchaczy w rzeczy-
wistość pierwotną, o której mit opowiada. Ten pierwotny pozahistoryczny czas jest
czasem świętym, nie skalanym historią, a więc jest czasem rajskim. Dlatego powrót
do niego przeżywany jest jako odrodzenie życia. Eliade twierdzi, że to pragnienie
cyklicznego powrotu do rajskich początków charakterystyczne jest dla kondycji
ludzkiej, a więc wszyscy ludzie świadomie lub nieświadomie funkcjonują w mi-
tycznej strukturze, którą nazywa renovatio. W Traktacie mamy przedstawionych
wiele różnych mitów i struktur mitycznych posiadających charakter renovatio –
odrodzenie. Charakter renovatio nie musi przejawiać się wyłącznie w recytacji i in-
scenizacji mitów kosmogonicznych. Według Eliadego mogą go posiadać rytualne
orgie21, rytualna ofiara22, kontakt z mityczną matką, za którą uważa się w różnych
kulturach Ziemię23, odradzający życie kontakt z mitycznie rozumianym żywio-
łem wody24. „Kontakt z wodą daje zawsze możliwość regeneracji [...]. Ale zarówno
na poziomie kosmologii, jak i antropologii zanurzenie w wodzie wiąże się nie tyle
z ostatecznym zniszczeniem, ile z chwilowym powrotem do nieokreśloności, po któ-
rym następuje ponowne stworzenie, rodzi się nowe życie lub nowy człowiek...”25

– napisał uczony w Obrazach i symbolach. Stąd pochodzi chrześcijańska symbolika
chrztu i jej popularność wśród Ojców Kościoła26. Jednym z najstarszych mitów
łączących charakter renovatio z mitami akwatycznym są mity lunarne, niezwy-
kle powszechne i trwałe w historii ludzkości27. „Metafizycznym przeznaczeniem
księżyca jest żyć i pozostać jednocześnie nieśmiertelnym, zaznać śmierci jako od-
poczynku i regeneracji, ale nigdy jako kresu. [...] W każdym razie zawsze chodzi
o najwyższą rzeczywistość, źródło siły i życia, z którego powstały czy to bezpo-
średnio, czy to pośrednio, dzięki błogosławieństwu, wszystkie żyjące formy28.
Myślenie w kategoriach stałego lub okresowego uobecniania do Czasu Świę-

tego związanego z kosmogonią leży nie tylko u podstaw innych mitów i świąt,
ale jest również podstawą struktur mitycznych, które rządzą kalendarzem29, oraz
przestrzenią świątyni, domu i miasta30.

21 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 242–245.
22 Tamże, s. 332–338; Eliade M., Kowale i alchemicy, wyd. cyt., s. 31, s. 63–73.
23 Tamże, s. 235–236, 245–247; Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, wyd. cyt.,
s. 113–118.
24 Tamże, s. 185 i nast., 196–206; Eliade M., Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 209.
25 Eliade M., Obrazy i symbole, przeł. Magda i Paweł Rodakowie, Warszawa 2009, s. 210.
26 Tamże, s. 212–220.
27 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 159–161, 169–171.
28 Tamże, s. 163.
29 Zob. Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, wyd. cyt., s. 58–62.
30 Tamże, s. 43–51.
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Tak więc mit kosmogoniczny bezpośrednio lub pośrednio jest podstawą dla
mitycznych struktur organizujących czas i mitycznych struktur organizujących
przestrzeń. Potwierdza to zdanie Eliadego o spójności mitów i struktur mitycz-
nych mających na celu odnowienie świata31. Jednak odnowienie świata jest zawsze
sięgnięciem do mitycznych początków, więc opiera się na micie kosmogonicznym,
stąd twierdzenie o spójności mitów i struktur mitycznych leżących u podstaw
zachowań religijnych należy potraktować jako stwierdzenie uniwersalnej zasady,
która rządzi różnymi mitologiami. Nie oznacza to, że „systemy” mitów i struk-
tur mitycznych tworzone były na podstawie mitów kosmogonicznych, jak sys-
tem geometrii Euklidesa. W przypadku tej czy innej mitologii mit kosmogoniczny
nie musi być historycznie pierwszy, ale jest strukturalnie pierwotny. Oznacza to,
że jest on zawarty implicite w innych mitach i strukturach mitycznych organizu-
jących przeżywanie czasu i przestrzeni. Wprawdzie Eliade dystansował się wobec
strukturalistycznej teorii mitu Lévi-Straussa jako do zbyt abstrakcyjnej, niemniej
sam niestrudzenie odtwarzał strukturę mentalności mitycznej. Mit kosmogoniczny
pełni w niej centralną funkcję spajającą wszystkie inne mity i schematy mityczne.
Zresztą mit kosmogoniczny i związane z nim przeżywanie renovatio nie zawsze
występuje w danej mitologii jako to, co było na początku, co należy przywró-
cić. Uczony wielokrotnie identyfikował mity eschatologiczne jako próby renovatio,
ale skierowane już nie w mityczną przeszłość lecz w mityczną przyszłość. Do ta-
kich prób powtórzenia kosmogonii w mitycznej przyszłości należy według niego
biblijny mesjanizm32.

31 Zob. Eliade M., Próba labiryntu. Rozmowy z Claude Henri Rocquetem, wyd. cyt., s. 132–133.
32 Zob. Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 259–260:
„Całkiem inaczej przedstawia się sprawa w wypadku objawienia monoteistycznego. To objawie-
nie dokonało się w czasie, w trwaniu historycznym: Mojżesz otrzymuje «prawo» w określonym
«miejscu» i określonym «terminie». Oczywiście tu także mamy do czynienia z archetypami,
w tym sensie, że owe wydarzenia, uznane za wzorcowe, będą powtarzane; ale stanie się to do-
piero po dokonaniu się czasów, to znaczy, gdy nadejdzie nowe illud tempus. Tak na przykład,
według przepowiedni Izajasza (II, 15–16), cud przejścia przez Morze Czerwone i Jordan powtórzy
«onego dnia» Niemniej przeto chwila, w której Bóg objawił się Mojżeszowi, pozostaje momentem
określonym i umiejscowionym w czasie. A że równocześnie moment ten jest teofanią, nabiera
on nowego wymiaru: nabiera wartości w tym stopniu, w jakim jest nieodwracalny, w jakim
jest wydarzeniem historycznym. Z trudem jednak mesjanizmowi udaje się dokonać waloryzacji
eschatologicznej czasu: to przyszłość ma zregenerować czas, to znaczy przywrócić mu pierwotną
czystość i pełnię. In illo tempore umiejscawia się więc nie tylko na początku, ale także u końca
czasów. Nietrudno ujawnić w tych dalekosiężnych wizjach mesjanicznych prastary scenariusz do-
rocznej regeneracji Kosmosu poprzez powtórzenie aktu stworzenia i patetyczny dramat Króla.
Mesjasz przyjmuje – oczywiście na wyższej płaszczyźnie – rolę eschatologiczną Króla-Boga lub
Króla-namiestnika bóstwa na ziemi, którego zasadniczym posłannictwem było regenerowanie ca-
łej natury. Jego cierpienia przypominają cierpienia Króla, zwycięża też, podobnie jak ostatecznie
zwyciężał Król w dawnych scenariuszach. Jedyna różnica polega na tym, iż to zwycięstwo nad
siłami ciemności i zamętu nie dokonuje się rokrocznie, ale zostaje przeniesione w illo tempore
odległe i mesjaniczne”.
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Mity coincidentia oppositorum

Według Eliadego również średniowieczne ruchy milenijne, kolonizacja Ame-
ryki oraz ruchy utopijne mają strukturę renovatio czyli nakierowane są na przy-
wrócenie rajskiej szczęśliwości pozaczasowych początków. Podobną rolę nostal-
gicznej tęsknoty za rajem utraconych początków odnajduje uczony w wielu mitach
zawierających coincidentia oppositorum33. Należą do nich mity boskiej34 i ludz-
kiej androgynii35, androgynia obrzędowa36, ale także zaawansowane pojęciowo
doktryny mistyczne Wschodu i Zachodu37. Nie bez znaczenia jest dla rumuń-
skiego uczonego struktura coincidentia oppositorum odkryta w nieświadomych
warstwach psyche przez Carla Gustawa Junga38.
Dla Eliadego ważne jest to, że mity i struktury mityczne mające charakter

coincidentia oppositorum, niezależnie czy w swojej formie archaicznej, filozoficznej
czy literackiej, są wyrazem dążenia do przezwyciężenia upadku w historię, w czas,
dążenia do przezwyciężenia rozbicia pierwotnej jedności, o którym mówią mity
kosmogoniczne39.

33 Zob. Eliade M., Mefistofeles i androgyn, przeł. Bogdan Kupis, Warszawa 1994, s. 127–128:
„Zapytajmy, co ujawniają te wszystkie mity i symbole, te obrzędy i techniki mistyczne, legendy
i wierzenia zawierające mniej lub bardziej wyraźnie coincidenłia oppositorum – połączenie prze-
ciwieństw, scalenie kawałków? Ujawniają przede wszystkim głębokie niezadowolenie człowieka
z sytuacji, w której się aktualnie znajduje, a którą określamy mianem kondycji ludzkiej. Czło-
wiek czuje, że jest rozdarty i oddzielony od czegoś. Czasami trudno mu zdać sobie sprawę z na-
tury tego rozłączenia, ponieważ raz ma wrażenie, że jest oddzielony od „czegoś” p o t ę ż n e g o,
całkowicie odeń i n n e g o, innym znów razem czuje się oddzielony od nie dającego się bliżej
określić „stanu” ponadczasowego, z którego nie ma żadnych konkretnych wspomnień, który
jednak pamięta w głębi swego jestestwa: od stanu pierwotnego, którym cieszył się przed nasta-
niem Czasu, przed nastaniem Historii. To rozłączenie jest niczym jakieś rozdarcie (rozerwanie)
w człowieku i w świecie razem. Jest to „upadek”, niekoniecznie w judeo-chrzcścijańskim znacze-
niu tego słowa, niemniej jednak upadek, ponieważ oznaczał on śmiertelną katastrofę dla rodzaju
ludzkiego, a jednocześnie zmianę ontologiczną w strukturze świata. Z pewnego punktu widzenia
można by powiedzieć, że wiele wierzeń zawierających coincidentia oppositorum wyraża nostal-
gię za Rajem utraconym, za stanem paradoksalnym, w którym przeciwieństwa współistnieją ze
sobą, nie znosząc się, a wielorakości stanowią różne aspekty tej samej tajemnej Jedni. Koniec
końców, chodzi o to, że pragnienie odzyskania tej utraconej Jedni zmusiło człowieka do pojmo-
wania przeciwieństw jako uzupełniających się aspektów jednej i tej samej rzeczywistości”. Por.
Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 402–404.
34 Tamże, s. 84–96, 112–116; Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 404–406. Por.
Eliade M., W poszukiwaniu historii I znaczenia religii, wyd. cyt., s. 185–189, 199–202.
35 Tamże, s. 100–111; Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 400–408. Por. Eliade M.,
W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, wyd. cyt., s. 189–193.
36 Tamże, s. 116–119. Por. Eliade M., W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, wyd. cyt.,
s. 194–197.
37 Tamże, s. 81–82, 106–120, 122–127. Por. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt.,
s. 403.
38 Tamże, s. 82. Por. Rega A., Człowiek w świecie symboli..., wyd. cyt., s. 113–114.
39 Tamże, s. 119–120: „Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że dla człowieka żyjącego w społeczno-
ściach tradycyjnych kosmogonia reprezentuje «początek» par excellence, zrozumiemy obecność
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Warto zauważyć, że uczony nigdy nie twierdził, że wszystkie mity i struktury
mityczne posiadające charakter coincidentia oppositorum mają zauważalny zwią-
zek z mitami kosmogonicznymi. Opowieści tricksterskie można również zaliczyć
do posiadających takowy charakter, a ich związek z jakąkolwiek kosmogonią jest
niewidoczny i trudno byłoby go pokazać. Prawdopodobnie dlatego uczony nie zaj-
mował się nimi, czasami tylko o nich wspominając40, jako o mitach opisujących
ludzką kondycji41.

Mity łączności z transcendencją

Eliade wyróżnia też bardzo dużą grupę mitów i struktur mitycznych, którą
można nazwać mitami łączności z transcendencją. Należą do nich: mit kosmicz-
nego drzewa42, mity kosmicznego sznura łączącego Niebo i Ziemię43, mity ko-
smicznego lotu44, mity zejścia do piekieł, które jako nie należące do normal-
nego świata można uważać za swego rodzaju transcendencję, a w każdym ra-
zie za inny świat45, sporadycznie wspomniane przez uczonego mity opisujące
schody lub drabiny do Nieba. Do mitów łączności z transcendencją uczony wy-
raźnie zalicza wszelkie struktury mityczne zawierające mityczne pojęcie cen-

symboli kosmogonicznych w obrzędach inicjacyjnych, agrarnych czy orgiastycznych. «Zaczynać»
coś oznacza po prostu stwarzać to, a więc angażować olbrzymi zasób świętych mocy. To tłumaczy
podobieństwo strukturalne mitu Pierwszego Androgyna – Przodka ludzkości – i mitów kosmo-
gonicznych. W jednym i w drugim przypadku mity pokazują, że na początku «onego czasu»
(in illo tempore) istniała jednolita pełnia, która została podzielona czy pokawałkowana, umoż-
liwiając w ten sposób narodziny Świata i ludzkości. Pierwszemu Androgynowi – zwłaszcza zaś
opisanemu przez Platona androgynowi kulistemu – na płaszczyźnie kosmicznej odpowiada Jajo
kosmogoniczne albo antropokosmiczny Olbrzym pierwotny”. W rzeczy samej, duża liczba mitów
kosmogonicznych przedstawia stan pierwotny – Chaos – jako jednolitą i jednorodną masę, w któ-
rej nie było żadnej odrębnej postaci, albo też jako kulę podobną do jaja, obejmującą złączone ze
sobą Niebo i Ziemię, albo wreszcie jako makroczłowieczego Olbrzyma itd. We wszystkich tych
mitach dzieło Stworzenia dokonuje się przez podział jaja na połówki przedstawiające Niebo
i Ziemię, albo przez podział Olbrzyma na kawałki, albo też przez rozbicie na odłamki jednolitej
masy”. Por. tamże, s. 127.
40 Zob. Eliade M., W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, wyd. cyt., s. 212–215.
41 Tamże, s. 214.
42 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 265–271, 311, 314; Eliade M., Szama-
nizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1994, s. 270–279, 355,
376, 390, 392, 399–400, 439–440, 474; Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności,
wyd. cyt., s. 121–125.
43 Zob. Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, wyd. cyt., s. 122, 136, 141, 143–145,
152, 179, 236, 266, 282, 352, 359, 364, 387, 421, 423, 425–427, 442, 446–447, 480–484, 486;
Eliade M., Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 173–181, 183–192.
44 Zob. Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, wyd. cyt., s. 233–236, 473.
45 Tamże, s. 206–207, 213–217, 226, 243–244, 249–250, 351, 353, 357–358, 380–381, 442.
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trum świata. Uświęcona przez hierofanię przestrzeń staje się podstawą podziału
przestrzeni, który odzwierciedla budowę kosmosu oraz obszarem szczególnego
kontaktu z różnymi poziomami kosmicznych egzystencji; z niebem i piekłem46.
Zwłaszcza święte góry, nazwane często pępkiem świata (omfalos), świątynie,
święte słupy i święte miasta są często uważane za oś świata (axis mundi),
w którym uobecnia się kontakt z transcendencją47. W Sacrum i profanum
uczony łączy struktury mityczne zawierające pojęcie centrum z mitami kosmo-
gonicznymi48.
Kontakt z transcendencją nie musi odbywać się w określonych miejscach czy

dzięki określonym czynnościom, ale według archaicznych wyobrażeń może zostać
niejako zmaterializowany w pewnych rzeczach. Do takich szczególnych rzeczy,
w których zmaterializowała się transcendencja i dzięki temu zapewnia człowiekowi
nieustanny kontakt z transcendencją jest perła49. Oczywiście w różnych kultach
archaicznych rolę tę pełniły często inne kamienie niekoniecznie szlachetne50.
Ta sama logika myślenia archaicznego każąca dopatrywać się w szczególnych

rzeczach zmaterializowanej transcendencji i jej mocy. Dotyczy niektórych metali,
zwłaszcza żelaza i złota51.
Oczywiście zarówno mity perły jak i mity metali można równie dobrze zakla-

syfikować inaczej. Mity perły funkcjonują w kontekście mitów płodności wody52,
mity żelaza w kontekście mitów ofiary i nie tylko53, a mity złota jako alchemiczne
mity coincidentia oppositorum54 oraz mity władców.

46 Jak wyżej.
47 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 361–367; Eliade M., Sacrum i profa-
num, wyd. cyt., s. 29–51.
48 Zob. Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, wyd. cyt., s. 23–28, 36–48.
49 Zob. Eliade M., Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 205–208.
50 Zob. Eliade M., Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 212–217, 220–229.
51 Zob. Eliade M., Kowale i alchemicy, op. cit., s. 71–72: „W gruncie rzeczy istnieje wiele
tradycji mitycznych wyjaśniających pochodzenie metali. Metale «wyrastają» z ciała boga albo
istoty półboskiej. W micie o «rozczłonkowaniu» Indry mówi się, że ciało boga oszołomionego
nadmiarem somy zaczęło się rozpływać, dając początek wszelkim rodzajom stworzeń, roślin
i metali. «Z pępka wypłynęło jego życie-oddech i stało się ołowiem, nie żelazem, nie srebrem;
z jego nasienia wypłynął jego kształt i stał się złotem». Analogiczny mit występuje w Iranie. Gdy
sprawca zepsucia zamordował Gayomarta, pierwszego człowieka, «pozwolił, żeby jego nasienie
spłynęło na ziemię [...]. Ponieważ ciało Gayomarta zbudowane było z metali, siedem rodzajów
metalu wyłoniło się z jego ciała». Według Zadh-sparam, «kiedy umarł, osiem gatunków minera-
łów metalicznego rodzaju powstało z jego różnych członków, a więc: złoto, srebro, żelazo, brąz,
cyna, ołów, żywe srebro i diament; a złoto, gdyż jest doskonałe, wywodzi się z samego życia
i z nasienia»”.
52 Zob. Eliade M., Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 178–205.
53 Zob. Eliade M., Kowal i alchemicy, wyd. cyt., s. 89–113.
54 Tamże, s. 114–140.



290 ANDRZEJ KORCZAK

Order amid myths

Summary

This article is an attempt at presenting Mircea Eliade’s classification of
myths. Despite the fact that the Romanian scholar did not attach great im-
portance to the formal definition of the myth, both his definition and classi-
fication of myths reveal a very interesting structure of the mythical vision of
the world. It contains a peculiar logic which substantially differs from the logic
of the myth as described by Levi-Strauss. Unlike the French scholar, Eliade is
not concerned with the grammar of the myth but with its immanent content
and with the mythical vision of the world.

Key words: myth, mythical vision, logic, thinking, world

Słowa kluczowe: mit, wizja mityczna, logika, myślenie, świat
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MIKHAIL MURAV’EV, A POET AND
TUTOR OF VIRTUE

Mikhail Nikitich Murav’ev was a poet of moderate importance for the eigh-
teenth century Russian literature, known then primarily for his youthful verse.
At the age of 15, he published a volume of fables, at the age of 17, a volume of
odes, and in between small volumes of verse and two volumes of translations. He
was a polyglot and had a good knowledge of the classical and contemporary lit-
erature and a good grasp of contemporary science, which were some reasons why
Catherine II appointed him as a tutor of her grandsons, Alexander and Constan-
tine. He was apparently fondly remembered by his pupils, since after Alexander
became the tsar Alexander I, Murav’ev became a senator (1801), a member of the
Ministry of Education (1801), and a curator of the Moscow University to which
development he contributed significantly.
As a tutor of grand princes, Murav’ev was responsible for teaching Russian

literature, history, and ethics. To Murav’ev, this was not just a cut-and-dry job.
He believed that as a teacher, he not only had to know well the subject but also
had to be a good moral example to his students. He had to influence his pupils by
the heart that is “always noble [and by] generous, adorned reason ... to captivate
[them] by the strength and beauty of his soul.”1 He prepared for his students
numerous handouts presenting Russian history, politics, science, but also ethics
in form of moral teachings and edifying historical examples. Murav’ev’s moral
teachings were designed for every person, but, in his position as a tutor, he cared

1 Quoted in Н.[Л.] Жинкин, М.Н. Муравьев (по поводу истекшего столетия со вре-
мени его смерти), Известия Отделения русского языка и словесности Императорской
Академии наук 18 (1913), bk. 1, p. 290.
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particularly about forming the mind of a future monarch. Because of the power
of monarchical autocracy in Russia, these teachings would potentially have far
reaching consequences.
Many of Murav’ev’s notes and handouts are still unpublished; some of them

have already been published, although they were not originally meant for a wide
distribution, but as a teaching tool; they include Emil’s letters (1789), with the ti-
tle alluding to Rousseau’s Emile; Conversations of the dead modeled on Dialogues
of the dead written by Fontenelle (1683) and by Fénelon (1700–1718); Essays on
history, literature, and ethics (1796); Epochs of the Russian history; and Historical
report on Russia in the seventeenth century.

Virtue

Virtue is the pinnacle of perfection in human life (Satisfaction and sorrow,
S 2.156).2 This is not just an onerous task that leads to moral perfection but has
a very personal dimension since happiness can be found precisely in virtue and in
fulfillment of one’s duties (An inhabitant of a suburb, S 1.73), and virtue is the
only way to happiness (1.80). Therefore, “he escapes happiness who escapes work
that duty puts on us” (Good children, S 1.201). More importantly, a virtuous life
is eternally rewarded with entering “the lands of permanent happiness” (1.75).
Virtue lies in the realization that it is impossible to live by oneself, without

friends, and without being useful to anyone. “Man is created for society: I re-
ceive from it so many benefits! It cared about my education; it is my patron, it
defends me with weapons from an enemy and with laws from malice of my co-
citizens. It honors me with its trust, decorates me with honors and with general
respect which is even more precious than honor ... I want to love my friend, my
relative, my benefactor more than myself and more than them, if possible – my
fatherland” (S 1.73). The life of service to others is the life of a virtuous person
who thereby can find the sense of fulfilment. “What happiness [it is] to wipe
tears of an innocent sufferer, to be of service to the weak, to lighten burden of
a subordinate!” (1.94).
Murav’ev also stated that the greatest happiness comes through justified

self-respect (Emil’s letters 1.110) and that self-love is natural, but love of virtue

2 References are made to the following collections of Murav’ev’s works:
P – Письма отцу и сестре 1777–1778 годов, in: Г.П. Макогоненко (ed.), Письма русских
писателей XVIII века, Ленинград: Наука 1980, 259–377.
S – Сочинения, Санктпетербург: А. Смирдин, 1856 [1847], vols. 1–2.
St – Стихотворения, Ленинград: Советский писатель 1967.
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should be greater since it leads to greatest happiness since it makes us worthy
of love in our own eyes (Self-love, S 2.158). This idea means that a virtuous life
leads to self-respect, to feeling good about oneself to the extent that a person
deserves the love of others. Another personal benefit of a virtuous life is the sense
of freedom. “Not that man, my friend, is free / Who, devoted to himself, leads
carefree life, / Without [being of] any use to others, without a plan and without
a deed, / As a thought suddenly took possession of his mind,” i.e., on the spur
of the moment. He is a slave of his passions and yet the world never can satisfy
his needs. However, “Who can have control over himself / Is the only one who
is free. / ... Grand without pride, important without titles / Always ready [to be]
useful to all; / He reveres sacred bonds of kinship / And, to be free, he’ll accept
light ties” – or rather he will take upon himself burden necessary to be of service
to others and this burden will not be heavy to him – “An attentive husband
and loving father” (Epistle to Turgenev, St 114),3 a person who treats with all
seriousness his familial obligations. “Rich is who, knowing how to live according
to his means, / Can put boundaries on his desires. / In a word, this and only this
one [person] is free / Who in extremes of happiness is always like unto himself; /
In glory, he isn’t proud, nor despaired while falling, / [Who] hid in himself his
dignity” (115), i.e., a modest person, not bragging about his accomplishments,
not forgetting others in the best of times and in the worst of times.
Self-control appears to be an indispensable element of a virtuous life. The

life of virtue is not necessarily simple and easy, but surely it is preferable. In
Murav’ev’s short story, Hercules had to choose his path of life between a rosy
and safe path proposed by Delight and a path advocated by Virtue: the path on
which dangers will not be fearsome and will be overcome by courage; the path
of life for others, of fulfilling his duties and thus of being just. “Hercules did not
doubt any longer and followed Virtue” (Hercules’ choice, S 1.168).4

Following virtue requires self-improvement through self-control, i.e., through
getting the upper hand over one’s passions. Proper upbringing is needed to ac-
complish it. Proper education should include forming good taste in art and in
literature since they soften bad passions. “Who is delighted by the beauty of
a poem or by the composition of a painting is unable to see his happiness in un-
happiness of others, in noisy gatherings of the lustful, or in seeking base profit.

3 It is stated that this Epistle is “a beautiful outline of virtuous and active sage” and
“each thought in it can serve an honest citizen as a principle,” Константин Н. Батюшков,
Письмо к И.М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях Г. Муравьева [1814], in his Сочинения,
Санктпетербург: Котомин 1885, vol. 2, p. 88; however, if a citizen is honest, he presumably
has had some principles that have made him honest.
4 Murav’ev greatly abbreviated here a story given by a Sophist Prodicus, Education of Her-
cules by Virtue (Xenophon, Memorabilia 2.1.21–34).
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Gentle heart and educated reason take delight in elevated feeling of friendship,
magnanimity, and charity” (Amusements of imagination, S 2.216). It is doubt-
ful whether passions can be completely silenced (Epistle to N.R.R., St 148), but
they surely can be to a large extent pacified. Also, new, positive passions can be
developed. For instance, a philosopher is someone for whom truth is a passion
(Thoughts, remarks, and fragments, S 2.307).
Development of a good aesthetic taste is not the only element of proper

education leading to the burgeoning of virtue. Murav’ev apparently embraced
the Enlightenment view that the increase of knowledge leads to better morals.
“A philosopher – the noblest name and honor of any thinking man,” since
a philosopher loves knowledge, thereby “elevating human nature.” So, “by edu-
cating ourselves, we become more virtuous. Learning animates in our heart seeds
of good qualities” (Thoughts, remarks, and fragments, S 2.308). The greatest
pleasure for an educated soul is to apply reason and heart to expand knowledge
and art, to be useful, to establish societies, to fulfil civic duties (Satisfaction
and sorrow, S 2.157), whereby there is a positive feedback between virtue and
expansion of one’s knowledge: the latter finds pleasure in expanding virtue and
a virtuous life results in the pleasure of increasing one’s knowledge.
Similarly, working on oneself and living for others are two sides of the same

ethical coin. People can perfect themselves by fulfilling their higher duties, and
by self-denial they can surpass all feats of courage (Proposition, S 1.197). Self-
perfection leads to a virtuous life that prominently included working and living
for others; on the other hand, living for others leads to self-perfection.
Being of service to others does not mean being constantly in the public eye.

As Murav’ev phrased it, “happy is whose upbringing prepares him to the service
to the fatherland, citizens, [all] people; who does not waste time in futile search
of merriment; [who] can present himself with gentle shining/excellence in grand
society and can take delight from himself in solitude” (Amusements of imagina-
tion, S 2.211). A withdrawal from the public can be beneficial to oneself and
to the public since self-examination is performed best in solitude, far from the
madding crowd. Self-perfection also can benefit from the moments of separation:
“to earn its [the world’s] attention, it is sometimes necessary to deliberately hide
oneself from people and acquire in silence gifts which will prove later to be useful,”
like Demosthenes who fought in solitude with his impediment (2.211).
The call to a virtuous life can be a noncontroversial goal in life, but it may

not be so when it comes to specifying what exactly it should be. Happiness comes
from simplicity, goodness, pleasant feeling of life, unobstructed delight of natural
goods, few needs, few passions, gentle feelings, sacred family, friendship, and
humanity bonds. A happy person is an inhabitant of a quiet place on a secluded
meadow close to a stream under a tree. Day and night he learns from the book of
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nature, and his soul is elevated by the immensity of creations of the Lord. He has
a sweet conviction that his soul will never die and hopes for resurrection in lands
incomparably more beautiful (Happiness, S 2.169–170). Because only a virtuous
person can be truly happy, a virtuous life comes from simplicity, goodness, etc.
but how realistic is it to practice this virtue on one’s piece of land, in seclusion,
meditating on the wonders of nature? The message could be addressed only to
the higher strata of the society who could afford it, but even for them it may be
something of a daydream, particularly for the two Murav’ev’s pupils. Would it
amount to virtue if an emperor was spending his time ambulating about a meadow
to savor the sight of a stream?
As to the lower and the largest stratum of the society, peasants, Murav’ev

almost envied their lot. In his view, work and simplicity of life of peasants protect
them from vices and illness (On prosperity of the farmer, 2.272; An inhabitant of
a suburb, S 1.90,92–93). Landlords should care for peasants and experience shows
that Russian landlords do care. They are their saviors in case of fire, illness, and
the like (2.273). No mention of the peasants’ life in dejected servitude and poverty,
in constant mistreatment by masters. Murav’ev image of a happy peasant comes
more from Vergil’s Georgics rather than from the observation of the life of Russian
peasants. In a rare case when he did fleetingly mention an abuse of peasants by
their masters (1.91), the criticism was not designed to emancipate peasants from
serfdom (1.91) but to make landlords more sensitive to their subjects. The concept
of serfdom was never questioned.5

Although the moral precepts Murav’ev proposed are rather noncontroversial,
how can their validity be justified if such a justification would be needed? – and
a tutor should expect a question to that effect from his pupils. “Virtue is the at-
tribute of the heart that no one can take away” (Good children, S 1.203). Ethics
does not use proofs like geometry, but it “takes inner and delicate feeling that the
omnipotent hand of the Creator placed in the chest of everyone. To see the excel-
lence of a noble undertaking, a magnanimous deed, it is enough to ask one’s own
heart” (Ethics, S 2.137). The voice of the heart thus should be a guide in moral
matters. However, can this voice be always trusted? The heart has to be kept
pure, that is, it can become impure, and a character in one of Murav’ev’s stories
looked in the evening into his heart and when he found something that shouldn’t
be there, he blushed and took a firm resolve to improve himself (An inhabitant

5 This is in stark contrast with Radishchev’s Journey form Petersburg to Moscow where the
only happy state is depicted in a dream. In 1790, he was arrested and Journey was destroyed.
A month later, Murav’ev started writing his Inhabitant. It is quite possible that the idyllic
relations between landlords and peasants are not only so described since they were meant as
a tutoring tool, but it may also have been an unspoken criticism of Radishchev as suggested by
Irwin Radezky, M.N. Murav’ev, PhD diss., Columbia University 1980, p. 190–191 note 16.



296 ADAM DROZDEK

of a suburb, S 1.74). The heart can thus become contaminated, whereby its voice
can be muted. However, when “a bad example pours a plague into the heart, /
A habit to be good is not far from us” (Prudence, St 193). Habits are formed
through upbringing, which points to a crucial importance of proper education of
the child. However, on what basis should parent’s principles concerning virtue
stand? Also, although learning animates the seeds of good qualities in the heart,
learning can also corrupt them when it is not grounded in the truth (Thoughts,
remarks, and fragments, S 2.309). What truth? How is it that the voice of the
heart is reliable – most of the time, if not always? As just mentioned, it is God
who placed the delicate feeling in the chest of everyone. This statement points in
the direction of theology, and a few scattered theological statements can be found
in Murav’ev’s writings.

God

Murav’ev did not doubt the existence of God. His God is the source of
truth, omnipotent, all-good, who rules over the universe by the power of His will
(Misfortune, St 244; Domestic happiness, S 1.180), God existing by himself, filling
with himself the entire universe (Thoughts, remarks, and fragments, S 2.336).
At one point Murav’ev praised Locke for his correct outline of the concept of
human reason, which included the rejection of innate ideas (Destiny of philosophy,
S 2.262). Presumably, this was also Murav’ev’s view. Thus, if the concept of God
is not inscribed in the human mind from birth, whence does it come? Apparently,
from experience.
Murav’ev made occasional references to the physico-theological argument

that was widely used by Russian authors: orderliness and harmony are indi-
cators of God’s existence, although most of the time, he used this argument to
appreciate more God’s majesty rather than merely to prove His existence. For
instance, he exclaimed to the sun: “Glory to the hand that has drawn on the
sky your path!” (Sunrise, S 2.293).6 The more one knows about nature, the
more God’s craft can be appreciated. “A simple man passes by the spectacle of
nature without paying attention to it. [A man] who knows nature better encoun-
ters everywhere a reason to be astonished, an omnipresent and unbroken chain of

6 In view of Alpatova, for Murav’ev the sun becomes “the incarnation of the absolute, higher
truth of the Creator,” Татьяна А. Алпатова, Космическоечувствовпоэзии М.Н. Муравьева,
ин: Пашкуров А.Н., А.Ф. Галимуллина (eds.), Михаил Муравьев и его время, Казань:
Татарский госсударственный гуманитарно-педагогический унстиверситет 2010, p. 9.
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things and ineffable wisdom that created it ... Educated reason guided by experi-
ence encounters everywhere stable order, multiplicity and uniformity, an incessant
consonance of causes and effects, and nature being always the same, always beau-
tiful and magnificent, inexhaustible in power, a living imprint of goodness of the
Supreme Being!” (Spectacle of nature, S 2.289). According to Murav’ev, the
world is spread into infinity, filled with many worlds (2.289), with other suns,
other earths (An inhabitant of a suburb, S 1.117), in which he followed Fontenelle
rather than cosmology and cosmography that was then recognized by the Ortho-
dox church.7 What about some unpleasant natural phenomena? All irregularities
are part of a grand design that we cannot perfectly see. Realization of this fact
removes fear of such phenomena as thunder, erosion of sea shores, comets, eclipses
of the sun, earthquakes, and the like (2.290).
It is interesting that Murav’ev never once mentioned in his writings Christ

directly or indirectly. On the other hand, he apparently sided with a somewhat
generic understanding of God. In one of his short stories, an old Muslim hermit
helps prince Tancred8 during the first crusader and says, “Love of man is the best
service to God. I can be mistaken as to my understanding of the Supreme Being,
but I cannot torment someone like me because he thinks differently. After you
enlighten yourself, you’ll regret the futility of your fury. God is a common Father
of [all] people. He doesn’t need vengeance of weak mortals. Loving one another –
this is His most sacred commandment” (Common goodwill to humankind, S 1.178).
The sentiment expressed in the last statement also appears in a letter to his sister:
“the love of neighbor is the best image of the love of God.”9 It is interesting that
it was a Muslim who apparently was Murav’ev’s spokesman, a Muslim admon-
ishing a Christian knight, a representative of a religion that recognizes Christ as
a prophet, but not as God. This fact along with no references made to Christ nor
to the Holy Spirit strongly suggest Murav’ev’s unitarian leanings.

The Providence

Arguably, for Murav’ev, the most important attribute of God is His provi-
dence. God is a providence on personal and national levels caring for each in-
dividual and for entire societies. The Providence chose prince Vladimir to bring

7 “What can be more pleasant than Fontenelle’s On the plurality of worlds?”, he rhetorically
asked at one point (Algarotti, S 2.285).
8 Prince Tancred was one of the principal characters in Tasso’s Jerusalem delivered.
9 P 330; cf.: “True honor of God is inseparable from love of men” (Igor and Olga, S 1.233).
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Christianity to Russia (A short outline of Russian history, S 2.8), spared Dmitrii
Donskii from death (2.30), and led Russians through hardships to greatness (2.35).
Moreover, Catherine II was a gift of heavens (Ode, St 110), that is, of Providence.
God cares for His creation, particularly for humans, His highest creation

(Attributes of ethics, S 2.140; A view on the history of writing, 2.245), since “He
loves people more than people love themselves” (P 331). Every person should
count on God’s helping hand in all situation of life. As Murav’ev already expressed
it in his youthful years, “Who will be a leader of inexperience youth? / Aren’t
we walking with an invisible friend from heaven, / Who carefully leads us away
from an abyss, / While our favorite dreams drag us [to it]? / Sighings and prayers
of father and mother / Are not rejected by higher destiny” (Prudence, St 193).
While in danger, “In vain is a cry, heard by no one: / Everything is far away –
[yet] God is with me. / God is with me, thunders are not dangerous; carried by
His hand / They pronounce His rule: / His goods are showered on the earth /
And shaking of violent water / Won’t go beyond its limits.10 / Mortals, be not
afraid of earthly storm. / Nothing can move the vault of azure / Above rough
clouds. / The eye of the Providence is open / Onto all nations, all creations. /
Earth! isn’t in heaven your cover/protection?” (Storm, St 244). Just like natural
disasters serve a greater cosmic purpose that is not always clear to humans, so
do misfortunes in personal lives. True, “sometimes a misfortune befalls on the
good / And brings profit with its evil malice. / Who knows, maybe in Your hands,
Creator! / Misfortune is a way to elevate virtue?” (Misfortune, St 244).11 God
works His goodness even through unpleasantness of life.
Life on earth is not all that is. There is also life after life: “Fixedly chasing

fleeting joys, / We walk on the rim of an open chasm / ... O mortal! By putting
[your] hope in the Most High / And heeding the shortness of [our] days, stay
away from pride. / You’ll pass through the earth, there you’ll live eternally”
(Uncertainty of life, St 128). Therefore, the death of a loved one should not be
a reason for despair, but, in a way, a reason for joy because the deceased has
found eternal peace. So, Murav’ev said to a husband whose wife died: “Look at
the perishing side of things: the mind, youth, beauty; / Oh! [They are] vanity
[as compared with] the majesty of God. / ... When born, man is sentenced to
death. ... Don’t complain, as the Keeper of all wished it / The soul of your wife is
living in heaven now / And like a sailor who sailed through the sea / She’s found
peace in the embrace of the Creator ... / Love her forever, just like you’ve loved

10 Cf. Kheraskov’s stanza quoted in An inhabitant of a suburb, S 1.79.
11 As expressed in nontheological terms, through satisfaction and sorrow nature brings us to
useful things and turns away from harmful things (Satisfaction and sorrow, S 2.155).
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her / And remember that man is born for woes” (Letter to A.M. Brianchaninov,
St 130–131).
Whereas in traditional Christianity, in particular, in Orthodoxy, the road

to heaven is open by the salvific work of Christ and made possible by faith in
Him manifesting itself through good works, Murav’ev apparently believed in the
power of good works alone. Since he never mentioned Christ, he never mentioned
the meaning of His death and resurrection. Apparently a virtuous life should
suffice: “Good deeds don’t die / Nor a good thought, nor a sigh of the heart. /
Reward is ready in heaven / And close to us is a witness, God. / The life of the
universe – [it is] the presence of God; / My soul will never die / The cold path
of the grave / Leads to the house of life. / Eyes can’t be opened here / Without
seeing miracles of existence. / And there, freed from crude dust, / I’ll see the
glory of the Divine” (Presence of God, St 245). However, the need of some help
of God is acknowledged: “My God! Favor me with [Your] look at my contrite
heart and make me love those, whom I loved and do not turn away from me their
love! Make me submissive to Your will and give me an opportunity to honor Your
Supreme Being with the love of my deeds!” (Thoughts, remarks, and fragments,
S 2. 316–317).

The church

As to Murav’ev’s denominational commitments, we learn very little from
Murav’ev’s own pronouncements. He occasionally referred to Orthodoxy with
respect, but mainly indirectly; for instance, he said that Vladimir brought from
the Greeks holy Faith (A short outline of Russian history, S 2.8), that is the
divine Faith (Establishing the rule of one ruler, 1.334), or Orthodox Faith (A view
on the history of writing, 2.249) and built temples to the true God (Vladimir
and Charlemagne, 1.236); he also mentioned wise Olga who was enlightened by
Orthodoxy (Captives, S 1.175). However, he did not quite proclaim himself to be
an Orthodox or Christian believer.
Interestingly, in his constant praises of Peter I that often went far beyond the

boundaries of credibility and good taste,12 he was not troubled by the fact that
the Orthodox church lost its independence under his rule. In fact, he considered

12 Peter I presumably waged wars not “to fill the universe with empty noise ... War serves Him
as a means to bring happiness, power, and education to His nation. He brings arts, sciences and
civility to the end of the World” (Charles XII and Sviatoslav I, S 1.240); Peter lived all his life
for his fatherland; an enemy of pomp, he needed neither quietness not entertainment (Adoption
of European morals, S 2.117).
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this to have been a positive development for the country. As he stated, like
Nikon, Prokopovich – who was instrumental in suppressing the independence of
the church – held the steer of the Church and only the title of patriarch was
lacking him (Patriarch Nikon and Prokopovich, S 1.269), but this title “belongs
more to splendor than to the holiness of the service to God and it is discarded
forever in Russia” (270). “Creative spirit of Peter the great opened in Russia free
presence to all nations and confessions ... He was not carried away by competition
of priests and did not sacrifice prosperity of government to fanaticism” (271).
Apparently, fanaticism is pacified when the church becomes a servant of the state,
as it happened under Peter I. Priests should appreciate it and take advantage of
the fact that, instead of fanatically trying to be independent from the influence
of the government, they are under its protection: “the servants of the Supreme
Being ... should in peace take delight in protecting laws and not being concerned
with civic government, they should elevate their souls by learning and should
improve their hearts with gentleness” (269). Murav’ev also saw the role of the
clergy not to be limited to the spiritual domain alone. In his view, priests should
educate themselves in medicine; by their influence quarrels should disappear and
family ties should be strengthened; they should also provide moral instructions
and teach children how to read on Sundays and in winter (On prosperity of the
peasant, S 2.275–276).
Like most Russian intellectuals and ecclesiastics, Murav’ev referred to

Catholicism mainly in disparaging terms. He said that in times of Charlemagne,
“Rome became the capital of terrible spiritual rule which ... threatened secular
rule with submission” (Captives, S 1.173). Also, in Catholic regions of Germany
people are superstitious and crude; on the other hand, in Protestant regions,
“where rules rational freedom in discussion of opinions,” people are enlightened
(Preference of natural language, S 2.242). Spaniards, who were Catholics, ravaged
America with greed and false piety (Domestic happiness, S 1.179).13 “Heads of
the Western Church dissatisfied with proclaiming gentle Faith, snatched secu-
lar advantaged of ruling and riches and added to suppression” of people and to
ignorance. In particular, popes gave themselves the right to give thrones (Suc-
cesses of human reason, S 2.255). At one point, however, he did commend the
popes who “basing their rule on the power of thinking” cared for the art (Arts
in Italy, S 2.250), and he was not averse to go to a Catholic church if only because
a renown opera singer was singing there during the Lent season (P 352).

13 In this description and sentiment he apparently followed Marmontel’s Les Incas (1777), in
which Marmontel “wanted to present an image so dear to humanity of all woes which follow
holy bedevilment/obsession (святобесие) as Tred’iakovskii translates ‘fanaticism,”’ (P 340); Mu-
rav’ev planned to make excerpts from this work, p. 282; see also И. Ю. Фоменко, Исторические
взгляды М. Н. Муравьева, XVIII век 13 (1989), p. 176.
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In a passing remark, Murav’ev was characterized as “profoundly believing
and religious”14 without specifying the nature of his religiosity. His profound
belief in a providential God is unquestionable. However, his observance of existing
religious rites appears to be rather superficial. When deciding where to go for
a church service, which was “an important question,” he decided not to go to one
church since its architecture was not to his liking and to another since it was too
far (P 303). It appears that his religiosity, when measured by his attitude to the
official church of his times, was at best tepid. His religious zeal was apparently
all located in the ethical dimension of life, in virtue, in a life of moral obligation
as dictated by the voice of the heart which was the voice of the Most High.
Being virtuous is not limited to a particular time or place; everyone can – and
should – be virtuous. This universalism of virtue could have led Murav’ev to
a universalist representation of God. He understood God in a monotheistic –
even unitarian – fashion, but unlike many intellectuals of the Enlightenment,
particularly in the West, his God is providential, caring for His creation. Deism
thus is ruled out.
Although considered to be omnipresent, God is treated rather marginally by

Murav’ev. He concentrated on the voice of the heart, presumably a gift of God,
as the way of striving for moral perfection. Personal efforts of self-control, over-
coming one’s passions, pulling oneself away from negatives of life, with, possibly,
occasional call for God’s help,15 are the primary way of making virtue a real-
ity. In his insistence on the importance of virtue and self-improvement, Murav’ev
reflected some masonic ideas. He probably was not a mason himself,16 but he
was a close friend of Maikov, who was a mason and who stressed the importance
of virtue in his work. Murav’ev also published his work in The Morning Light,
a masonic journal edited by Novikov on recommendation of Kheraskov, another
mason. Murav’ev’s theology can be considered a radicalization of Maikov’s theol-
ogy who mentioned Christ only twice, and of Kheraskov with only a few references
to Christ in his voluminous works.

14 Жинкин, op. cit., p. 315.
15 A recognition of divine help in actualizing virtue, feeble as it may have been, is alto-
gether missing in an article devoted to the problem of virtue in Murav’ev’s plays, А[лексей].Н.
Пашкуров, Драматургия М.Н. Муравьева ‘пятилогия’ о Добродетели, Проблемы изучения
русской литературы XVIII века 15 (2011), pp. 193–206.
16 Bakunina gives a rather weak proof of his masonic membership, masonic insignia on the
volume that contained letters to his wife, Tatiana Bakounine, Répertoire biographic des francs-
maçons russe, Paris: Institut d’Etudes slaves de l’Université de Paris 1967, p. 349; the vol-
ume is described by Михаил А. Осоргин, Московский журнал, Временник общества друзей
русской книги 4 (1938), 105–128.
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Summary

Murav’ev was a poet of moderate importance for the eighteenth century

Russian literature. He was also a tutor of Catherine II’s grandsons, Alexander

and Constantine. In this capacity, he prepared numerous handouts to teach

Russian history, politics, science, and ethics.

Murav’ev stressed the preeminence of virtue in everyone’s life. The voice

of the heart should be the guide in resolving moral problems. This voice is

the gift of God and as such it can be usually trusted. Thus, morality is based

on theology. Murav’ev’s theology presents a grand vision of providential God

who appears to be viewed from the unitarian perspective.

Key words: Russian literature, ethics, science, religion
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Introduction

The universalist society spearheaded by the Polish Academy after many years
of vigorous academic activity has become a credible philosophic movement to
be reckoned with. It has gradually ceased to be a Polish affair (if ever it was
intended to be taken as such) since the founding of the International Society for
Universalism in 1989.
In two separate essays: (a) “Cultural Relativism: Some Comments”.1 and

(b) “Kai Nielsen on Cultural Identity, Self-Definition and Progress in Philoso-
phy”.2 Otakpor dealt with some of the problems closely associated with the
universalist philosophic agenda. Yet there is still room for the exploration of
some recalcitrant themes of universalism.

M.H. Mitias on Universalism

In an essay entitled “Challenges of universalism” M.H. Mitias3 offered further
explanations of the themes of universalism.

1 Nkeonye Otakpor, Cultural Relativism: Some Comments, “Philosophica”, vol. 53, No 1,
1994, pp. 57–71.
2 Nkeonye Otakpor, Kai Nielsen on Cultural Identity, Self – Definition and Progress in Phi-
losophy, “Indian Philosophical Quarterly”, vol. XXI, No. 1, January 1994, pp. 11–34.
3 Michael H. Mitias, Challenges of Universalism, “Dialogue and Humanism: The Universalist
Quarterly”, vol. 1, No 1, 1991, pp. 5–15.
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The central theses and focus of his essay is the examination and analysis of
the perceived challenges of universalism. The following issues appear germane to
the elucidation of those challenges.
According to Mitias, universalism is a meta-philosophy and is thus very close

to the ancient Greek conception of philosophy “for it seeks to provide an un-
derstanding of our world, the world as it is experienced by us as human beings,
as a unified whole.”4 In this respect “it does not reject or belittle any past or
present philosophical idea, system, or point of view; on the contrary it is anxious
to grasp the basic insight or intuition of this idea, system, or point of view and
incorporate it in its attempt to arrive at the richest possible vision of the world
as a whole”.5

Consequently, universalism as a meta-philosophy does not mean the analysis
of language, principles or concepts. It equally does not mean owing allegiance
to any ideological or religious “outlook insofar as such an outlook fails to take
into serious consideration the universal nature of man and world. This is cer-
tainly a commitment to the principle of objectivity in analyzing the basic data
of reality.”6

For Mitias universalism is a practically oriented philosophy which attempts
to shift emphasis away from the exclusivity often associated with academic phi-
losophy. In other words, it envisages the loosening of the stranglehold of the
academic on philosophy. “This claim is based on the assumption which is en-
dorsed by a large number of contemporary philosophers, that we do not live in
order to think, but we think in order to live. No knowledge is worth seeking if it
does not serve the highest ends of human living.”7

Against this background, Mitias contends that universalism is a response to
three serious challenges.
(1) It is “an attempt to make sense of our unusually complex and rapidly, devel-
oping world”.8 A world in which science has radically uttered and expanded
the horizon of human knowledge. The world, it is now claimed has increas-
ingly become one global village.

(2) Universalism is “an attempt to restore to philosophy its role as the leading vi-
sionary of human civilization”.9 At the moment, philosophy is crisis-ridden,
has gradually and painfully lost its human touch, and in the process has

4 Ibidem, p. 5.
5 Ibidem, p. 5.
6 Ibidem, p. 6.
7 Ibidem, p. 6.
8 Ibidem, p. 6.
9 Ibidem, p. 7.
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become too fragmented, too specialized and too academic. Those human
concerns that matter most have to a large extent become irrelevant to phi-
losophy and philosophers.

(3) Universalism is “an attempt to fill our ideological vacuum, and as such it is
a quest for a workable world order, an order that can promote global peace,
progress and human solidarity”.10

Against the background of recent developments in the former Soviet Union,
the movement towards European political union; the growing concern for eco-
nomic, political, technological, and educational advancement and stability in
Africa, Asia, Latin America and the Arab States, it may be the case that there
is no single ideological format that can satisfy the different shades of opinion.
Each state, culture or society is gradually revisiting its past in an attempt to

find workable answers and solutions to its peculiar problems. For Mitias “no phi-
losophy during the past sixty years made any serious attempt to provide answers
to these questions or to take seriously the predicament of the world as a human
society. Most of the philosophies which we encounter in this century are either re-
gional or individual, they are not universally minded. They most express a given
historical intuition, an aspect of the world of human life.”11

As a meta-philosophy, “universalism seeks to articulate a conceptual frame-
work which can be used as a basis for: (a) understanding the present world reality
in the richness of its complexity and dynamic growth, and (b) providing a sug-
gestive plan for ordering the major relations and needs of world states.”12

Mitias rightly cautions that he should not be understood as suggesting any-
thing close to Plato’s prescription of the rule of philosopher kings, that is, the
rule of the future world by universalists or that they should design and redesign
the basic fabric of such a world. Rather the primordial quest of universalism is
to understand and appreciate the fact that the world is a well ordered whole.
In substantial agreement with Janusz Kuczynski whom he quotes approv-

ingly, he declares, “in its ontology and epistemology, universalism should ex-
press the whole complexity of the diversified world and its unifying forces, its
differences, specificity, universalities, various universal elements, levels, tenden-
cies, and needs.”13

Can universalism meet these three challenges? Mitias and Kuczynski contend
that it can because:

10 Ibidem, p. 8.
11 Ibidem, p. 9.
12 Ibidem, p. 9.
13 Janusz Kuczynski, Dialogue and Universalism as a New Way of Thinking, (Warsaw: Uni-
versity Press, 1989), p. 26.
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1. It is an all – embracing view of the world as a whole.14

2. It seeks to provide a basis for defining and justifying all the values which
promote human satisfaction in art, politics, economics, education and social
life.15

3. It seeks to understand the history of the world in the complexity and cultural
richness as a dynamic, creative process.16

The problem with the challenges of universalism

The concern of the proponents of the universalist movement is legitimate and
genuine in terms of the dominant issues and problems associated with the human
predicament anywhere and everywhere. These issues and problems are in the
main as many as they are human groups. They are inexhaustible. These can be
narrowed down to: reality viz., matter, life, consciousness, spirit and law (nomos),
the historical process, human freedom, ultimate meaning and the destiny of human
life. This is a refinement and restatement of Philosophia Perennis: Man, World,
being, Truth and Language. This attempt even for heuristic and instrumental
purposes is of value.
Universalism is (supposedly) the answer to these problems. It is perhaps the

ultimate one in terms of seeking solutions to them. However, this paper does not
support the idea that there is only one, single answer (universalism or something
other) to these issues and problems to the extent that they are fundamental and
profound.
What the proponents of universalism are doing or attempting to do is reduce

all other possible answers to one, that is, universalism. Reductionism is attractive,
indeed very intellectually attractive. It makes, or can indeed make life a lot easier.
Yet it is narrow because its base is equally narrow.
On this score, universalism amounts to a soup con for special pleading. And

what is being pleaded is simply a return to the common ground, the common
denominator of our humanity, that is, that the human species is one, just one
human family. It is thus a plea for a re-relation and revalidation of our humanness.
This much I concede to them.
It is obvious that the facts of human experience do not speak of one answer

or one solution, ultimate or not. Rather, they speak in a multiplicity of registers.

14 Michael H. Mitias, op. cit., p. 10.
15 Ibidem, p. 12.
16 Ibidem, p. 14.
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The human experience in birth, death, suffering, torture, hunger, disease, war
and so on is probably similar if not exactly the same. In between birth and
death, or even preceding both is history, the history of the individual human
person/community/society.17

Is this history, for all it is worth, the same for every individual? Are the
histories, philosophies, cultures and mores of all nations – states exactly the same?
Certainly not. All explanations and clarifications “that can be offered (in this
respect) leaves us with unanswered questions.”18

There will ever remain unanswered questions because of the novelty inherent
in experience. In demonstrating the novelty inherent in experience but which is
in experienced by most of us, we also demonstrate the unity of all humans in
a way. In essence, the central experiences of life are deeply similar even though
the forms of experience dictated by cultural and environmental conditions are
different. There can only be similarity in this regard, and never sameness.
These cultural and environmental conditions determine the kinds of answers

and solutions sought for and offered. In other words, these answers and solutions
are not culturally indeterminate. They are not sought for and offered in a socio-
cultural void. Hence there is nothing like an uncontaminated truth. What we
make of the world is largely culture dependent. We see in nature what we are
culturally equipped to look for. There is nothing like a universal man, only
a cultural man exists.
Our era of violent scientific changes demands that we find new ways to think

and to act. This search unifies and unites us into new social contingents of some
unprecedented structure. We may learn to signal truth-units from horizon to hori-
zon, from culture to culture, from man to man, and in the process make attempt
to jump gaps of prejudices and bias. Universalism is a new social contingent on
which we are attempting to jump over age-long gaps of prejudices and bias. It is
an attempt to build just one solid dwelling for man and within that dwelling we
save mankind.19

It is doubtful whether all these important dwellings will ever be constructed.
It is even more doubtful whether we can ever decide on its site, and if so whether
we will ever do the clearing mainly because of deep-seated suspicions of each other
which are based on self-interest and ideological posturing, age-long prejudices and

17 Ibidem, p. 10.
18 Karl Britton, Philosophy and The Meaning of Life, (Cambridge: University Press, 1969),
pp. 127–128.
19 Hamidou Kane, Ambiguous Adventure, (London: Heinemann, 1982), p. 11. Kane’s original
statement is as follows: We must build solid dwellings for men, and within those dwellings we
must save God.
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bias. It may be that the preliminary works have only just begun, though we
remain largely incomprehensible to each other.

The Claims of Universalism

Now let’s examine the claims of universalism and the challenges it is intended
to meet, one after another.
It is claimed that universalism “is an attempt to make sense of our unusually

complex and rapidly developing world”.20 To meet this challenge what we need
is “an all embracing view of the world as a whole”.21

Indeed, reality is not intrinsically fragmented. One of the great, dramatic
sicknesses of our time is the disaggregation of knowledge of hyperspecialisation.
The reintegration of knowledge is the great task of this generation and a coming
one. The need for generalists is, perhaps, now very much in evidence.
Yet this reintegration cannot take place in a void. It presupposes that we

acknowledge the existence of all there is in their separate, constituent parts. In
other words, the quest for sameness makes no sense without acknowledging the
primacy of variance and plurality.
The case for an all embracing view of the whole world is bogus. According

to the erudite Polish philosopher Krapiec, “when we open our eyes we do not see
the entire whole world. We only see the world particular to our vantage position,
the world as given to us”22

We cannot stand outside the culture particular to us in order to have this all
embracing view of the whole world. We are naturally condemned to stand on the
cultural matrix intricately woven around us. In other words, “tradition allows
us to think our own insertion into historicity, the fact that we are constructed as
subjects through a series of already existing discourses, and that it is through this
tradition which informs us that the world is given to us”.23

The world has always been, and may continue to be one global village because
the human family is just one. But just as a family is made up of several individual
members, so is the global family, itself made up of distinct cultural units, each

20 Michael H. Mitias, op. cit., p. 6.
21 Ibidem, p. 10.
22 Albert M.Krapiec, The Theory Of Analogy Of Being, in: Theory of Being To Understand
Reality, ed. By Kaminski et all, (Lublin: Wydawnictwo Towarzstwo Naukowe KUL, 1980), p. 47.
23 Chantel Mouffe, Radical Democracy: Modern and Post Modern, Andrew Ross, ed., Uni-
versal Abandon? The Politics of Post Modernism, (Mineapolis: University of Minnesota Press,
1988), p. 39.
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with its own values, mores, philosophies, meaning structures, world views and
ways of life.
Here lies the origin of the complexity in the world order, and it is not unusu-

ally since it is inherent in the nature of the order. It is part of the essence of that
order. The complexity is a reflection of the plurality of belief and other systems,
and cultures in the world order.
To abandon or eliminate or de-emphasize this inherent plurality and variance

on the grounds that they cumulatively exacerbate the inherent complexity in
the world order does not make sense. To attempt to collapse them into one
whole unit is reductionist. Universalism as a form of philosophy and as a species
of reductionism cannot, does not, embody every holographic cultural context
essentially because that context is largely phronesis.
It is further suggested that “universalism is an attempt to restore to philos-

ophy its role as the leading visionary of human civilization”.24 The philosophy
under reference here is unindicated just as it is unclear which human civilization
is under reference.
Doubtless, there are no cultural achievements common to humankind. The

observation that philosophy has become crisis-ridden, highly specialized and ex-
ceedingly academic is insightful as well as poignant. It has ceased to provide a ba-
sis for justifying and defining values which promote the human good on a global
scale.
Most philosophies today qualify to be regarded as cultural misfits in terms of

their irrelevance to the lives and basic concerns of their immediate communities.
This is as a result of the undue emphasis placed on specialization by philoso-
phers. It is not because contemporary philosophy has no global content. No
philosophy (past or present) can have this content because of the peculiar nature
of philosophy.
Any definition of philosophy is apt to be personal rather than global or uni-

versal. The themes of philosophy have at once an infinite variety and an abiding
constancy. The variety inherent in philosophical themes reflects the plurality of
traditions, stories, ways of life, and cultures. The constancy reflects the one and
only biological stream of life in which all humans are deeply rooted. To this extent
it is utopian to work for a universal philosophy, a philosophy which is culturally
neutral. Such a philosophy is homeless and baseless, and there can be no such
philosophy.
There are indeed universal values which are ostensibly in need of definition,

redefinition, refinement and justification, but there is no universal philosophy to

24 Michael H. Mitias, op. cit, p. 7.
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perform this all important role. Only philosophy in the proper sense of being
inherently particular can do so, if at all.
What makes philosophy unique, particular and privileged is the way we en-

counter life’s experiences as a succession of presentations to which we provide inte-
gration, sometimes only to maintain orientations, sometimes only to give meaning
and value to events that pass our consciousness. “But just as knowledge of life’s
presentation is a process of becoming aware, of providing a meaningful abstrac-
tion in a concept of our experience, so knowledge of philosophy’s presentations is
a repetition of the same process”.25

The third and final claim is that universalism is “an attempt to fill our
ideological vacuum, and as such it is a quest for a workable world order, an order
that can promote global peace, progress and human solidarity”.26 In order to
achieve this lofty goal, universalism seeks to understand the history of the world
in its complexity and cultural richness as a dynamic, creative process.27

It is argued by proponents of universalism that no philosophy has been able
to do this because each philosophy is either regional or individual, as indeed it
should be. It is further argued that this alone disables such philosophies in terms
of expressing as well as reflecting the human predicament in its wholeness and
totality.
It should be obvious that each philosophy is a cultural testament of some

sort. If universalism is a philosophy according to Mitias and others; if it has
a cultural base; if it reflects a particular, unique and privileged perspective, then
universalism is equally disabled in this respect.
In other words, it cannot perform the intended function for exactly the same

reasons adduced by Mitias. There are no good reasons, no credible evidence on
the ground which suggests that universalism as a philosophy is well placed and
better equipped to perform the assigned role much better than other philosophies.
Perhaps because of present day problems and difficulties in the world order,

Mitias thinks that we can revision philosophy. But as Elkins suggests “it is
difficult to revision philosophy, for it is hard to know how or where to begin.
The tendency has been to see philosophy out there, as some external body of
knowledge. But is philosophy not closer to home, is not our philosophy the place
to begin? Philosophy is at heart a constant reminder of human subjectivity”.28

25 Wiliam Handy, Toward a Formalist Criticism of Fiction, N. Robert Murray Davies, ed.,
The Novel: Modern Essays in Criticism, (New Jersey: Prentice Hall, 1969), p. 205.
26 Michael H. Mitias, op. cit., p. 8.
27 Ibidem, p. 14.
28 James R. Elkins, The Examined Life: A Mind in Search of Heart, “American Journal of
Jurisprudence”, vol. 30, 1985, p. 182.
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To revision philosophy, the place to begin is primarily the revisioning of the
individual philosopher because “the philosopher’s empire is his own inner life”.29

and to complete the process, we may then have to ab initio, revision culture
because culture moulds personality. To make sense out of the bizarre suggestion
it is important that we revision human subjectivity. It is certainly not too obvious
how this can be made to work because the art of philosophizing “mean the spelling
out of individual commitments. These commitments take their meaning from the
fact that they are deeply experienced”.30

It is also contended by Mitias that there is an ideological vacuum in the world
order because of recent developments in the world system. The so-called cold war
between the West and East of Europe (including their proxies and surrogates)
has come to an end. This alleged or supposed vacuum is consequent upon the
conclusion of the cold war.
In order to properly evaluate Mitias’ thesis of ideological vacuum it may

be safer, even better to find out what ideology means. According to Plamenatz,
ideology means “a total system of thought and emotion and attitude to the world,
to society and to man”.31 It means “the manner of thinking, ideas characteristic
of a person or a group especially as forming the basis of an economic or political
system”.32

Against this background it is certainly not the case that there has been
anything close to an ideological vacuum in any society or in the world. Each
human group, each society has its own thought system and its own ideas, which
form the basis of its economic and political system.
In certain parts of the world, colonialism and neo-colonialism may have dis-

torted this. Yet this forceful distortion is one thing, the existence of an ideology
is another. With the collapse of the Soviet Union, it cannot be said that the
former countries in the Union and in the former Eastern Europe are experiencing
an ideological closure either as a direct or an indirect consequence. Nature in
itself has no room for any vacuum.
Consequently, Mitias’ thesis of an ideological vacuum cannot be sustained.

The thesis is unsustainable because these countries “are returning in many cases
back to their religious or national roots for answers to their political and social
problems”.33

29 M. Novak, Belief and Unbelief, (New York: Macmillan, 1985), p. 63.
30 P. Sanborn, Existentialism, (Irvington Publishers, 1968), p. 25.
31 John Plameuatz, Ideology, (London: Pall Mall, 1970), pp. 27–31.
32 A.S. Hornby, Oxford Advanced Dictionary, (Oxford: University Press, 1974), p. 421.
33 Michael H. Mitias, op. cit., p. 8.
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Universalism, responsibility and intimation of the other

According to Emmanuel Levinas, our discovery of our fellow men and our
reencounter with them opens the closed world of our self-centered totality to the
infinity of the wholly other.
In the over two and half centuries of European encounter with non-Europeans,

what is the overall picture? In a profound sense, it is an encounter predicated on
domination, exploitation, humiliation, despoliation, colonialism and apartheid of
non Europeans by Europeans.
It is an encounter hinged on the division of the human family into the de-

veloped north and the underdeveloped south of our common hemisphere. It is an
encounter that has subtly encouraged the hatred of the naked face of the wholly
other.
The naked face of the wholly other means that, first, whether the other is rich

or poor, alien or neighbour, developed or underdeveloped, primitive or modern,
all these determinations and more are merely accidental. That face demands and
insists on acknowledgement, that is, that we step out in pure disinterestedness
from our totalizing self-centeredness towards that otherness.
Second, the nakedness of the face of the other reveals to us the fundamental

equality of all human beings. That face poignantly reminds us that, the face
represents to us, someone as human as we are.
Third, genuine self-fulfillment always occurs by means of others and by means

of the world: by letting things be, and by letting others be as well as by helping
them to become themselves.
Fourth, the fundamental fact in people’s life is that they meet the face

of the other who without any conditions and without force offers an affirma-
tion. For Martin Buber, all real living is meeting. Without this meeting
Kierkegaard thinks we are threatened by the possibility of self-dispersal. That
threat has the potential not only of self dispersal but of the negation of all that
is human.
To affirm somebody means to treat that person as beneficent not only to

myself but, equally to him. Through this interaction and encounter both partners
enter into an open existence, a positive relationship which is terribly lacking in
our world and which is, perhaps, responsible for the neuroses of exclusivity, and
unbridled individualism.
It is responsible for the totalizing subject looking at all things and persons

as objects to be brought into the totality of his world.
On account of these, there is the failure to respectfully go out to others and

their world, to value the other for their own sake, to recognize the other and to
promote them for their own sake.
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The discovery, encounter and acknowledgment of the naked face of the other
takes place not by way of contemplative knowledge but under a moral option.
This option is optics. Ethics is, thus, “an optics, but is a seeing without any
image, lacking objectivation, synoptic and totalizing powers of the vision. The
face of the other which lies beyond all objectivating representations and ideas,
invites a moral option”.34 This is an option that a section of the human family
finds difficult to deal with. Yet the decision not to deal with the implications and
consequences of this option is, in itself, an option and one that is consciously and
conscientiously made.
As a consequence, we propose an ethic of tolerance, co-operation, accommo-

dation, compassion, and mutuality. For this ethic to survive the strains of life
there is the need for all of us to recognize and acknowledge the other human face,
one that tells a different and an unfamiliar story about the human condition, our
condition.
It is a face that we consciously fail to acknowledge because of its wrongly

perceived oddity and newness. Ironically, there is grossly nothing odd and new
about our common origin, heritage, and humanity. Humanity is not alien to itself,
just as a corpse is not alien to earth.
We must learn to acknowledge the presence of the face of another, to treat

it as one of our own kind, not as we treat inanimate objects. We must recognize
and acknowledge that naked face comes from cultural systems different from our
own yet it deserves our respect in virtue of our common humanity.
It is therefore essentially necessary that we abandon the ideology of domina-

tion, exploitation, and gun boat diplomacy (in both its ancient and most modern
versions) and work assiduously for mutuality, coexistence and interdependence.
To achieve these goals and more, compassion should be acutely cultivated.

Compassion speaks to us from both sides of the chasm, unlike universalism. Com-
passion is one of the goals of life. The paths leading to it may differ with each of
us, but all the paths include suffering, sorrow and agony along with the joys of
life and living.
We cannot have fellow-feeling for the sufferings and sorrows of the wholly

other without having had some comparable experiences sometime, somewhere in
our own journey through life. The indubitable fact is that in compassion, but not
in universalism, we provide the nectar on which our common humanity subsists.

34 L. Monden, Faith: Can Man Still Believe? (New York: Sheed and Ward, 1970), pp. 27–30.
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Conclusion

One of the features of the “new world order” is the rapid development of
new concepts and the resurrection of old ones to define the “new” forms of global
relations.
The more common concepts include universalism, globalization, post mod-

ernism, post structuralism, female genital mutilation, civil society, civil society
organizations, sustainable development, stake holders, net work, empowerment,
capacity development, poverty alleviation, millennium development goals. The
list is inexhaustible.
These concepts are (following the history of the chequered relation between

Europe and non Europeans) coined and stipulatively defined in Europe and North
America, and are principally directed by their media at non-Europeans.
Of all the resurrected concepts, universalism and globalization are the

two concurrently enjoying the greatest boom among philosophers and non-
philosophers alike. Universalism presaged globalization. Globalization like any
other European ideology has its roots in universalism.35

According to an Igbo proverb, the person who finds the truth holds the light.
The truth about these two concepts, and their offshoots, is that their dominant
function is ideological. In particular, globalization and free trade aim at promoting
the integration of the dominated countries/people into the capitalist ideology of
structural adjustment, privatization, trade liberalization, and self-help. These
are the direct consequences of universalism conceived as a way of life and as
a philosophy. But it is a philosophy lacking in authenticity.
Without philosophy in its ancient and most authentic sense as a way of life,

human life will be like “a ship headed for no port and no harbour, with no rudder,
no compass, no pilot, simply floating for a time, then lost in the waves”.36 This
may be occasioned by the fact that “philosophy is no longer a way of life as it was
in antiquity, it has turned into an exclusively intellectual and academic affair”.37

Philosophy has thus “hidden its human face in the arid wasteland of positivism”.38

It has lost its human face in the arid wasteland of universalism. Consequently,
the great problems of existence and of life rarely come up because of the undue
concern for calculated self-interest, ideology, paternalistic tendencies, hatred of

35 (a) Nkeonye Otakpor, Social Theories and Communal Ideology, “Dialogue and Humanism”,
vol. 1, No. 1, 1991, p. 55. (b) Szymon Chodak, The Rise of the Global Civilization, “Dialogue
and Humanism”, vol. 1, No. 1, 1991, pp. 17–36.
36 This statement is credited to Clarence Darius. I regret my inability to attribute it accurately.
37 Carl Jung, The Undiscovered Self, L. Langer, ed., 1969, p. 84.
38 James L. Elkins, op. cit., pp. 170–171.
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the naked face of the wholly other, drought of compassion and fellow feeling and
the celebration of the misfortunes of our other human kins.
Mitias’ other proponents are sincerely bothered by this notorious and scan-

dalous trend. There is no doubt at all that their interest in this regard is per-
fectly well grounded. But their proffered solution cannot work. Universalism
cannot work, cannot deliver simply because like any other philosophy it is dis-
abled, weakened and haunted by the same “sins” alleged to have been committed
by other philosophies.
Worse still, universalism cannot deliver (whatever it is intended to so deliver)

because it is patently and subtly reductionist. It is just one perspective out of
many. If it is an attempt to revision philosophy it cannot succeed because it is
difficult to do so. It is also impossible to revision philosophy.
Against this background, universalism is a metaphor for a future which we

have neither lived nor experienced but which, hopefully, inhabits all the possibil-
ities for all of us to co-create new values and history.

Summary

The age-old philosophical idea of universalism defended by Husserl has in

our times come under heavy inter-continental intellectualistic attacks. Advo-

cates of localism, relativism and particularity have accused it of being a form

of “Euro centrism”, and thus of being an essentially hegemonic concept. This

paper examines Michael H. Mitias on challenges of universalism. Despite its

short-comings, Mitias is perfectly in order when he insists that universalism

does not set cultural understandings aside, for it does not iconoclastically view

them as the cultural muck of history or as a cluster of irrational prejudices.

This may be a good start point in terms of the future needs of our human-

ity and collective destiny, but it may not be enough to secure this future

for all of us.
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Food, eschatology and sacred chronology

Abraham Elqayam, a great scholar of Jewish mysticism and Jewish Philos-
ophy, presented food as key in designing sacred chronology1 (2006:239). Ruth
Tsoffar Mizrahi, who studies Israeli society and culture, argues that in Jewish
culture ‘eating’ is ‘believing’ (2006:35), just as in American culture ‘seeing is be-
lieving’. (Dundes 1977). Such usage of ‘eating’ as ‘believing’ appears commonly
within today’s Hebrew slang. Eating has a religious context of accepting, such
as in the Passover ceremony where ‘eating’ becomes ‘believing’ through the sym-
bolic food set on Passover table – from haroset (a blend of fruits and nuts) to
maror (bitter herbs) to matza (unleavened bread). These Hebrew words point to
specific foods of Passover that serve as instrumental symbols in a ‘tactile’ conser-
vation and in the memorizing of religious collective experience. In this paper I will
elucidate two major messianic ‘tactile’ terms in the African Hebrew Israelites of
Jerusalem (AHIJ) religion: Food and Bio-Evolution.

The African Hebrew Israelites of Jerusalem

The African Hebrew Israelites of Jerusalem (AHIJ) re-emerged during the
civil rights movement, in a time when black pride was salient amongst political

1 Sacred chronology is the system of holidays and Shabbat. For example, for Sabbatians
in Shabbat there are three meals: Friday evening, Saturday breakfast and Saturday lunch.
See Elqayam’s discussion on the Freedom Redemption via food, where the redemption of the
individual and the community go through eating the “sacred meat” (Elqayam 2006:243–248).
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and cultural organizations. They are led by a charismatic prophet, Ben Ammi
Ben Israel (Ben Ammi) who is considered a Messiah by them. He became enlight-
ened in 1960 through study with the African Hebrews elders. The elders knew
themselves as the descendants of the Lost Tribes of Israel and Judea who escaped
to southern and western Africa from Roman Legions 2 millennia ago. They were
subsequently sold as slaves to America. In 1966 Ben Ammi received a vision
in a dream that instructed him to lead a remnant of the Hebrew Israelites in
America to the Promised Land via Liberia where they eventually stayed for two
and a half years spiritually purging, and dedicating themselves before entering
Israel in 1969. In Liberia, the day before the traditional Hebrew Passover Ben
Ammi reveled the AHIJ vegan lifestyle. This is symbolically celebrated annu-
ally as New World Passover”2 where they witness Yah’s (God’s) redemption, as
“He fulfilled His promise” to them, they, “in return with gratitude”, keep their
covenant with Him.
The term ‘African Hebrews’ refers to several African American groups within

the African Hebrew Israelites movement who all believe themselves to be the
descendents of the lost tribes of Israel3: Church of God and Saints of Christ,4

Israeli School of Universal Practical Knowledge,5 Church of the Living God6 and
Israelite Church of God and Jesus Christ7. One group, the African Israelites,
moved from the United States to Liberia in the 1960s.8 Another group from this

2 Simoni, L., Royal Passover, http://www.rikushet.co.il/page/PageArticle.asp?fid=1&pid=4&
aid=122.
3 In this study I am not questioning this claim but rather I try from an emic perspective to
do justice with their perspective by bringing up new angels and views.
4 A congregation organized in 1896 by Prophet William Saunders Crowdy, who passed his
mantle of leadership to three successors (1906): Chief Joseph W. Crowdy, Bishop William
H. Plummer, and Counselor Calvin S. Skinner. Counselor Skinner consecrated for leadership
Rabbi Howard Z. Plummer, who prior to his demise ordained Rabbi Levi S. Plummer. Currently,
the congregation is led by Rabbi Jehu A. Crowdy, Jr. The Church of God and Saints of Christ
has headquarters in Belleville (Suffolk), VA with tabernacles across the United States, Jamaica,
and Africa.
5 This group started in Harlem by Abba Binebs in the 1960s and has undergone some evolution
and changed its name. They refer to the creator of Heaven and Earth as “God” YAHAWAH
and to the messiah as YAHWASHI (Joshua).
6 This group was founded by F. S. Cherry as the Church of God in Philadelphia (1915).
Theologically, it mixed Judaism and Christianity, although the Hebrew Bible and Talmud were
considered essential scriptures. Several Jewish practices and prohibitions were observed by
Cherry’s flock. The movement has been reported to survive under the leadership of Cherry’s
son, but little information about it has been disseminated.
7 The Black Israelites seen preaching on the streets of American cities belong to this cohort.
Unlike most BHI sects, they are open to Hispanics and Native Americans, who are believed
by them to be among the 12 tribes of Israel. They produce a television program called “The
Hidden Truth of the Bible”, which airs on many public access stations across the USA.
8 African Hebrew groups started to spring up in America after the years of the Great Migra-
tion (1926–1929) when there was a great influx of blacks into northern urban centers. These
African Americans felt deprived of the familial structures, which they were used to in the South.
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Liberian movement, named African Hebrew Israelite Community of Jerusalem
broke away, is the AHIJ of Dimona. This group stands alone when measured by
its location, nutrition and eschatology. Its redemptive solution is connecting land
(Judea), language (Hebrew), culture (Israeli) and purpose.
In spite of their stay in Israel since 1969, the Interior Minister granted the

AHIJ permanent resident visa status9 by a 2003, and citizenship in February 2009,
two weeks after President Barack Obama entered the White House in Washing-
ton DC. These two last decisions reversed the Israeli government’s long-standing
rejection and ended AHIJ struggle in Israel.10

The question of the size of the community is a religious issue. It has an
extensive midwifery system, and gauging its exact population is difficult even
though births are registered without hospitals or conventional medicines, because
taking a census of the entire community is against their religious principles.11

Their center, Village of Peace, was an empty governmental absorption center
in a development town when they arrived. It is now a green village despite
the scarcity of water in the midst of the rocky desert of southern Israel – the

The formation of African American Hebrew groups helped foster a communal environment and
further the development of black society and culture by using the Old Testament. The Black
Hebrew community took shape during the late 1950’s and early 1960s, coinciding with the Civil
Rights movement of that time period. This assisted in their quest for an authentic identity not
imposed upon them by the dominant culture in America at the time. They showed pride in
their African past as well as a future of being true Israelis in Israel. This community synthesized
the Civil Rights element of shedding the dominant structures of society with the idealistic and
utopian views of leaders like Martin Luther King Jr. Many African Americans felt alienated
and disappointed by Christianity. The Christian society sought to exclude them as a minority
and illegitimate Christians and they therefore sought a new identity to be coupled with a spir-
itual experience. In their efforts to separate and build their religion they worked within the
Judeo-Christian tradition.
9 Permanent residency refers to a person’s visa status: the person is allowed to reside indefi-
nitely within a country despite not having citizenship.
10 The first comers in 29 December 1969 got a full citizenship as African Jews new immigrants
according to the Law of Return (Shvut). Then they attracted more African Americans Black
Hebrews who had left the USA to come to Israel for Dimona’s spiritual center. The Israeli
bureaucracy, with the help of Chief Rabbinate, set a policy then that the Law of Return did
not include the BHIJ. In spite of having no status, they stayed in Israel, and established their
own school for their children in 1972. In May 1990 the government granted them BHIJ B/1
visas that allows work and a year later a temporary residency was issued. Naomi Grossman
quotes a member of the congregation, Eliyahu, as saying: We still want citizenship under the
law of return. We’re no different from the Iraqi Jews or the Russian Jews. Everyone says about
them they were persecuted so they couldn’t maintain their traditions. Well, we were slaves for
four hundred years. It shouldn’t be difficult to accept our Jewishness with all these factors.
(Grossman 1994:15) Eliyahu Ben Yisrael, member of Black Hebrews in Dimona, 40, 19 March
1994 in Grossman, 7 September, 2007.
11 The estimates range from 2000 to 4000 in Israel (The Jerusalem post, Breaking News from
Israel, the Middle East and the Jewish World, page 2, 8 December 2005). Common estimates
of between “2000–4000” of the BHIJ number are unofficial. My estimation is about 5000 men,
women and children, residing in three development towns in Israel: Dimona, Arad, Mitzpe
Ramon in southern Israel and in the area of the See of Galilee, not yet citizens of Israel.
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Negev.12 Why would they come here with no work, nor status? Like many other
Israelis, they came to Israel infused with a messianic motif – to build and to be
built:

Our conception of God and how you worship Him is knowable and visible via the

culture and lifestyle we live. Verily what exist upon the earth today demands a New

Beginning or New Genesis. This New Beginning has started in Dimona, Israel and

the community of the Hebrew Israelites has received the mandate from God to be

fruitful and multiply, and seize the authority to establish The Dominion of God

and Truth upon the earth. (Elyakeem, 2007:3)13

Blessed Food and the Image of God

Blessed food is in the similitude to the blessings given to man in Genesis:
signifying order, life and prosperity. Without the concept of blessing and or-
der, one cannot understand the Jewish religion (Douglas 1996). Joseph Gikatilla
(1248 AD – 1325 AD), of Castile in Spain14 and later Rabbi Israel Najara15 (circa
1550–1630), of Safed and Gaza set the principle that an evolved person (Tsadiq)
can re-create and put everything in its rightful place. Gershom Scholem, the
founder of the scholarly study of Kabala, found this ideal of putting things in the
right order a kabalistic innovation that carries messianic significance with utopian

12 The origin of the word Negev comes from the Hebrew root denoting ‘dry’ and the term for this
area illustrates the ecological environment where BHIJ culture flourishes. The area’s extreme
temperatures in summer and winter are due to its location 31 degrees north of the equator. The
average rainfall from June through October is zero millimeters. The area gets 100 mm of rain
in an entire year. The surrounding land has inferior and partially salty soils in which little can
grow without irrigation and special soil additives.
13 Sar Elyakeem Ben Yehuda (Elyakeem) is the BHIJ Minister of the People.
14 Gikatilla, Shaarei Tzedek, 16:1.
15 By Job 22:28, Rabbi Israel Najara, Mikve Israel (16th century) (Regev 2004:238:46). Rabbi
Israel Najara, the Mystic Poet of Safed in the 16th century wrote a book about the laws of
Shehita (Najara, 1718). Surprisingly though, he restricted meat eating and refined the urge of
eating meat, commenting on psalm (81:17) for a messianic time that God “is about to feed us
in the future honey from the rock”, he referred to the messianic theme of Exodus when the
people where fed the heavenly Manna and all the best of the Land of Israel (Mikve Israel A: 8b)
(Regev 2004). Najara’s views were that the “key of the deliverance and the key to food are
in the hand of the Angel. This meant that this key was not, right then, neither in the hand
of humans nor in the hand of God” Which is a fascinating subject to study, yet in another
study. The great poet transformed the ‘ritual of meat sacrifice’ into a ‘ritual of Word offering’,
a daily, weekly and monthly practice of ‘poetic offering’ that the whole community offers to God.
Subsequently, he was followed by the Rabbi Kook, who believed too that vegetarianism is the
ideal sate for humanity.
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explosives (Huss 1996).16 According to Mary Douglas, rules defining acceptable
and unacceptable food set apart an identity and may be explained by the laws
that attack that which is “not located in its rightful place” (Douglas 2004:11).
Dietary taboos that prescribe what is and is not edible construct cultural identity
(Kilgour 1998:239).
My focus here will be how a religious concept of ‘divine food’ though differ-

entiates AHIJ from others, both African Hebrews and Jews it yet has unknown
roots in Jewish history and praxis,17 and there might be a hidden connection,
since dietary laws are extremely vital in Judaism. All AHIJ members are reli-
giously vegans, eating no meat, no dairy products nor food with chemical addi-
tives, avoiding salt three days a week, avoiding sugar four weeks a year followed
by a week during which only fresh and uncooked fruit, nuts, seeds, and vegetables
are consumed. They exercise three times a week and have at least one full-body
massage each month for its health benefits. They do not smoke or drink alco-
hol, except for naturally fermented self-produced wine. When the children of
the congregation come back from school they eat together in the community’s
dining hall to liberate the mothers (Yirmeyahu 11 October 2007). Vegetarian-
ism is connected in Judaism to a messianic concept (Rabbis: Elbo, I. Najara,
Nachman of Breslow, Kook and Hanazir).18 By interpretation of Genesis, man’s
nutrition was intended to be vegetarian and Adam (the original man) was a veg-
etarian:

16 Quoted in Huss 1996: 170; Also see, Elqayam 1990:5–40.
17 Many studies have dealt with the Black Hebrews (Du Bois 1970 [1920–1963 1970]), (Wash-
ington 1972), (Jones 1988) (Fauset 1980 [1944]) (Ben Ammi 1982, 1994, 2004, 2005, 1994),
(Markowitz 1996), (Hoffman 2002), (Rucker 2002), (Israeli Foreign Ministry 29 September 2006),
(Markowitz, Helman, Shir-Vertesh 2003), (Grossman 2007), (Rofeh 2007), yet no diachronic
study was done with reference to the Jewish roots of their tradition.
18 Vegetarianism as an ideology is rare among Jewish communities. However, a few prominent
rabbis proclaim on ethical vegetarianism: Rabbi Yoseph Elbo (c. 1380–1440) advocated against
eating meat. Rabbi Israel Najara (c. 1550–1630) wrote that vegetarianism is a messianic diet.
Rabbi Nachman of Breslov (1772–1810) observed ‘The fighting doesn’t begin until the food runs
out!’ Rabbi Abraham Isaac Hakohen Kook (1865–1935) presents strong support for vegetar-
ianism as a positive ideal in Torah. (HaCohen, 1963–1964:1:8). HaCohen contend that the
Torah’s permission to eat meat was only temporary, but he was not vegetarian. His student,
Rabbi David Cohen, (1887–1972) “hanazir,” (litr. the monk) was a devout vegetarian. Yet, the
last recent vegetarian community in Judaism was the Essenes (‘Kat Hayahad’) 2,000 years ago.
Their communal vegan lifestyle was widespread in the time of the Second Temple in the towns
and villages of Judea. (Jewish War 2:152), (Zeitlin 1954). Philo called them Essaioi; he thought
this name was “a variation, though the form of the Greek is inexact, of piety, is given to them,
because they have shown themselves to be especially devout in the service of God.” The Essences
lived not only in the Dead Sea area as is commonly thought (Stern 1969: 264). The abstention
from meat and wine appeared to be a common phenomenon also after the destruction of the
Second Temple when there were no longer sacrifices. According to Zeitlin (1954), [0]many Jews
abstained from eating meat and drinking wine since both were related to performing animal
sacrifices (*Baba batra 60:b).[0]
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And God said, Behold, I have given you ever herb bearing seed, which is upon the

face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to

you it shall be for food. (Genesis 1:29)

According to the AHIJ it is to this original vegetarian diet that humans will return
to in messianic times, where no blood will be shed in a universal peace.
However, after the great mythological catastrophic flood humans were per-

mitted to eat meat. Jewish law allows animals’ meat to be eaten except for the
blood, which signifies the soul (Genesis, 9: 2). Eating meat has become an im-
perative obligation within Judaism, specifically on certain occasions. Meat seems
an essential part of Passover, and seems to also be an imperative in the time
of the Temple, as many of the sacrificial offerings were animals. According to
the Mishna (Pesahim 109b), partaking in the meat of the Passover sacrifice was
a major joy in addition to being a requirement. The Jewish people have followed
and continue to adhere to tight dietary restrictions in observance of kosher laws.19

Anyway, according to the AHIJ tradition the y moved south about the time of
the destruction of the Second Temple, circa 70 CE (Ben Ammi 2002) thus had
no contact with the (other) Jewish centers of study when the laws of ‘kashrut’
were codified later in history.20 Therefore, their dietary laws developed separately
from the conventional Jewish laws of ‘kashrut’.21

Food for Peace: Interaction between Religion and Science

The AHIJ community has a reputation as one of the healthiest communities
in Israel. David Sade reports on his website [Hebrew], that according to a re-
cent study the average health of the AHIJ is much higher than the rest of Israel
(Sade 2007)22 with very few cases of heart attacks and obesity throughout their

19 The Hebrew term “kosher” means fit or proper and is an adjective of Jewish food accord-
ing to the laws and customs pertaining to types of food that Jews can consume and the way
foods should be prepared. It is believed that dietary laws were established to promote holiness
(Hier 1980:2).
20 Safed, Kushta, Adrianopol, Salonica, Venice.
21 The Jewish system “kashrut” though based on the Torah, was codified in the 16th century
by Rabbi Yoseph Karo (Yore De’ah 1550) into the system used today, and also in poetry by
Rabbi Israel Najara “Shochatei Yeladim”, Amsterdam 1718. Manuscripts: Schoken 70067/1,
Margalyot, Bar Ilan University 245/2, Lehman NY 124/1.
22 See in David Sade’s website http://www.tevalife.com/article.asp?id=56 [Hebrew]. There
are abstracts following references to journals and to books supporting BHIJ vegan food. See
also, http://www.doctors.co.il/xID-3072,xCT-81,m-Doctors,a-Article.html, Bar-Or, R., Harel N.
An island of sanity: The Black Hebrews Community in Dimina, Teva HaDvarim, 1994 April-
May, 3. [Hebrew]
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thirty-eight year history in Israel and only two documented cases of cancer, which
is a statistical anomaly in the Western world. This excellent record of health is
so renowned that Israel sends AHIJ as representatives to African countries, to aid
local tribes in cultivating healthy practices and lifestyles. Indeed, recent scientific
medical research supports the AHIJ’s type of vegan/vegetarian diet and lifestyle,
the health benefits of fasting and the negative factors related to obesity. The
importance of their diet cannot be stressed enough.23

However, the AHIJ motivation for these customs derives from something
more than longevity and health statistics. According to Ben Ammi right lifestyle
and cognition correlate with immortality:

Good health is the result of a righteous lifestyle within a suitable environment.

I’ve stressed in this work that intelligence is creative. Everything you now think

and feel emotionally reflects who you are or who you will be. Wrong intelligence

will/can create an evil being whose mind is obligated to create an evil environment.

That force of intelligence understandably has the power to define life and death;

wealth and poverty; youthfulness, as well as an old age. Because his spiritual

intelligence is limited, his world is of limited existence. My heart is very heavy for

those who believe sickness and death are unavoidable; over the hill at forty; old at

fifty, senile and sedentary at sixty, and facing death at seventy. Unknowingly you

have been programmed by an anti-life (anti-God) spirit to prevent your natural

rebellion against prevarication. In the final analysis, you lose your youth simply

because you don’t know how to preserve it. Once you are rendered helpless in the

so-called accredited institutions, the confiscation of the values of life is relatively

easy. (Ben Ammi 1994: 4)

23 According to McCarty (2003), a ‘cure’ for hypertension may be feasible. Her research has
found that the ability of therapeutic fasts to break vicious metabolic cycles may contribute to
the efficacy of fasting in the treatment of type 2 diabetes and autoimmune disorders. McCarty
asserts that as a general principle, if a metabolic disorder is susceptible to prevention – but
not reversal – by a specific diet, and therapeutic fasting has a temporary favorable impact
on this disorder. A more definitive therapy may consist of a therapeutic fast, followed up
by the protective diet as a maintenance regimen (McCarty 2003). Kjeldsen-Kragh from the
Department of General Practice at the University of Oslo also analyzed the effect of fasting
followed by one year of a vegetarian diet. After four weeks at the health farm, the diet group
showed a significant improvement in number of tender joints, Ritchie’s articular index, number of
swollen joints, pain score, duration of morning stiffness, grip strength, erythrocyte sedimentation
rate, C-reactive protein and, white blood cell count (1991). Divisi (2006) proposes that a diet
low in fiber, the high in red meat and with an imbalance of Omega-3 and Omega-6 fats may
contribute to increase the risk of cancer. On the other hand, the consumption of many fruits
and vegetables may actually lower the risk of cancer. A diet made of these guidelines could
decrease the incidence of breast, colon-rectal, prostate and bronchogenic cancer. According to
Roman de Luis and his research on vegetarian diets, studies have shown beneficial results in
obesity, cancer, Parkinson disease, hypertension, type 2 diabetes mellitus and urinary stones with
this diet (Roman 2007). Obesity is associated with significant excess morbidity and mortality.
Obesity is also associated with an excess risk of many disorders, including diabetes mellitus,
insulin resistance, hypertension, dyslipidemia, heart disease, stroke, sleep apnea, cancer, and
many others (Bray 2008).
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The evident Truth is that our worship has to remain consistent to the idea re-

vealed in the Genesis creative process. Deviation from this idea – an observable

inconsistency in your manner of worship – will manifest a spiritual problem. (Ben

Ammi 2004: 4)

For the AHIJ, the ways of the past are the perfect model for behaving today and
guidance for the generations to come. Vegan nutrition in their culture is essen-
tial to the restorative process and is viewed as divine sustenance. “Yah” (God)
mandated the vegan diet to maintain the physical manifestations of mankind.
According to Ben Ammi,

[...] physiology is definitely influenced by the spirit of man. There is/was a living

organism in man that is activated by righteous behavior as has been determined

by God Almighty. Without the proper mannerisms and a Godly character, which

yields the proper chemistry that causes certain cells, organs and tissues to function,

death is inevitable. Just as there are proper nutritional requirements for man’s

body, there are spiritual requirements for his soul.” (Ben Ammi 1991:34–35).

AHIJ’s messianic ‘kosher’ rules are based on the Hebrew Bible, for them a guide-
book for today’s every-day living. By following a tradition where the actions and,
more specifically the diet, reflect the divine dictates, the AHIJ feels worthy and
able to bring the world back to its unblemished state. The religious core is that
everything, everyday, and every moment, depends on God (Yah) and that man
was created in the image of God (Imitatio Dei).24 Not metaphorically or sym-
bolically but rather as a program to fulfill, a plan to execute, a mission given to
man by God in an effort to emulate him. Is the imitation of God an affirmation
of a bond to be achieved by faith alone or is it stressing the role man has to play
in redeeming the world from the forces of evil? I think the answer can be found in
the principle of “Food for Peace”, a basic tenet of the AHIJ’s religious ideology.
The vegetarian guidelines given in Genesis offer a guide for how to maintain the
biophysical organism. “Peace” in Hebrew is one of the names of God (Judges
6:24) (Derech Eretz Zuta 11:12). “Peace” includes blessings and all the right
conducts (Vaikra Rava 9:9). The prophetic eschatological vision of peace is a uni-
versal (Jesaia b: 4; Micha 4:3). To the AHIJ, ‘Peace’ also means harmonious life,
righteousness, and morality. Peace in the African Hebrew religion is one of the
ministries of the Messiah (sar shalom). Nevertheless they believe food must be
cultivated in a peaceful manner and with peaceful intention. Rofeh Yehoshiyahu
Ben Yehuda (Rofeh), from the AHIJ Ministry of Divine Health explains:

24 For the philosophic background of the concept of Imitaio Dei in Jewish philosophy see Kreisel
(1994: 169:1).
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[AHIJ] community was established upon the foundation of the spirituality and moral

principles as handed to them by ‘divine revelation and inspiration through the Word

of God’. We have returned unto the High, Holy and Sacred Genesis Diet of vegan

whole mineral nutrition based upon the consumption of fresh, live foods-organic

vegetables, fruits and whole grains, nuts and legumes which has propelled us into the

cycle of cleansing and rebuilding our physical organisms into the Temple(s) and the

Most Holy [...] A more natural spirituality is required by The God of Truth at this

epoch of time where we all can enjoy the fruits of a moral life wherein there is perfect

health, long life, peace (internal and external), eternal joy and genuine love for each

other and the creations; where there is not even a semblance of internal conflict

(biochemical) or external discord (sociological and ecological). This will be seen

during season of the worldwide realization of the connection between spirituality,

proper moral conduct and the appropriate dietary consumption. (Rofeh, 2007–1–9)

The ‘Fall’ of Food and Health and the Rise of the Kingdom of Yah

Zvi Werbowski’s arch-typologies contain two messianic models: ‘A New
World’ and “A Return to Eden” (Werbloveski 1972:22). The AHIJ messianic
concept is the latter, because they follow the way of the Hebrew Ancients as
a divine given pattern that belongs to them ancestrally and connects them as an
expanded family. Yet, does bio-evolution and immortality not signify “A New
World?” AHIJ messianic concept includes, then, the two typologies. Yet, the
typology of renewing the world or otherwise going back to the Eden origin is not
the heart of the issue. AHIJ hold to the paradigm that the world and reality is
given in the hands – and words – of God. Ever since the soul, the driving force of
the body, transgressed the instructions of God the biblical ‘fall’ of Adam was com-
menced and consequently humanity began to consume sinful food. They believe
God gave Adam dominion over Earth but Adam was not authorized to exploit
it, but rather maintain and preserve it in a God-like manner. There are divine
active principles which through their consideration and studying, humanity can
maintain a messianic utopia, as war begins in the mind but so does peace. The
Kingdom of Yah is a utopian messianic society where divine principles are con-
sidered and lived by. The spiritual AHIJ leader explained the nature of humanity
– (signified by Adam) – as constantly developing and evolving:

Man in his ‘right mind’ possesses an instinctive understanding as to why he should

not pollute the water he must drink, the air he must breathe, and the food he must

eat. Thus thought the active principle of the God-mind, man was able to maintain
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the ecological order and harmony of the creation and insure his existence in that

order. He became the earth’s caretaker, its watchman, fashioned and formed by

Yah to procreate in His image. His dominion was the foremost Messianic Kingdom

– he was the first Anointed (Messiah). Until his encounter with Satan, the Adamic

sovereignty over the earth was in a constant state of ascension... It was only after

the Fall and Famine of Truth that the nutritionally weakened messianic seed became

an endangered species.” (Ben Ammi 1999:89)

One of the aspects of “Food for Peace” is not killing animals for food, and by this
the community demonstrates the utopian ideal of avoiding “Shfichut Dam’im” (lit.
‘the spilling of blood’), which is part of the “Fall”.25 Not spilling the blood of
another soul is an element within a universal harmonious order and also a divine
principle implied in the Ten Commandments. By being vegetarian the AHIJ then
take a side, God’s side, as opposed to the side of “Fall and Famine of Truth” and
join the Kingdom of Yah, which I define as a utopian kingdom that exists in the
movement and behavior of people. They keep their covenant with Yah and thus
become Yah’s people. This indeed is an emic perspective of ideas that motivate
the vegetarian practices of the AHIJ.26 Yet, the question is whether any school
like this existed as a Jewish tradition and history. Let us therefore discuss the
fasting on Shabbat. Since, from the age of seven a AHIJ dedicates the day of
Shabbat for Torah studies and fasting as a part of a wider messianic period.

How Jewish is the African Hebrew Tradition of Fasting on Shabbat?

Most readers would think fasting on Shabbat has no basis in Judaism. Yet,
the studies of the scholar of Talmud Yistachk Gilat, on the development of the
Halakha, provide enough evidence that most Jews (not only individual sects) were
fasting on Shabbat at the time of the Second Temple – which is relevant because
that is the time period which the AHIJ allegedly left mainstream Judaism.
That such a tradition of fasting on Shabbat was the major tradition among

Jews becomes evident in early historical accounts of the era. The Roman historian
Gnaeus Pompeius Trogus in the first century BCE tells that after Moses and

25 Talmud bavli, (Sanhedrien 59:2); See interpretation of Rashi (Rabbi Shlomo Yitshak) (1105–
1040) on Genesis 1:29. However for the BHIJ avoiding meat began with Ben Ammi’s revelation
in Liberia at the Eve of Passover.
26 While I was writing this paper, a new book, Ramle Seven was published about seven men
from the BHIJ community who helped Ben Ammi shape the destiny of the congregation: The
seven sat in jail in Ramle for staying in Israel without citizenship status, in the early history
of the BHIJ.
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the children of Israel went out of Egypt, ‘after seven days of wondering in the
desert they arrived to the land of their fathers, and as a memory for ending their
suffering on the seventh day they consecrated the seventh day’ as a day of fast for
generations.’ (Gilat 1992:111), (Stern 1974:335,337). Gaius Suetonius Tranquillus
(circa 71–135 AD) a prominent Roman historian quoted in his book on the Lives
of the Caesars – The Deified Augustus, a segment of the letter of Augustus Cesar
to Tiberius. The former was a light eater and ate plain food as a rule. He reported
about his fasting which was as scrupulous as the fast of a Jew on Shabbat:

Not even a Jew, my dear Tiberius, fasts so scrupulously on his sabbaths as I have

today; for it was not until after the first hour of the night that I ate two mouthfuls

of bread [...] (Suetonius 121: LXXVI).

In the 4th century did an Amoraic (Torah interpretational, circa 200AD–500AD)
source on the fast of Shabbat had an interpretation which, even then in the
4th century, was opposed by another interpreter repeating the previous opinion
that “the one who sits in fast on Shabbat makes a mitsva that has much reward
in it” (Mahzor Vitri,27 in Gilat 1992:113:31–38).
While the Halakha today is to eat three meals on Shabbat, it is worth noting

that in the time of the Talmud and the Amoraim (Torah interpreters circa 200
AD–500 AD) such a Halakha had not yet been established. Moreover, and more
importantly, according to Gilat the fact that Rabbis from 4th century AD promised
eschatological rewards to those who eat three meals on Shabbat testifies to the
fact that the habits of eating three meals on Shabbat were not practiced at that
time by the majority of the Israelites. Tanaim (1st century BC – 2nd century AD)
and Amoraim tried hard create a tradition of eating in the Jewish culture in
order to combat the high spirituality of the ancient Hasidic and Pharisees who
did not eat on Shabbat dedicating it to prayers and studying of the Torah (Gilat
1992:115). This discussion brings up an aspect of over-feeding which intended to
lower the spiritual intensity of Jews 2 millennia ago. Indeed, eating three meals
on Shabbat by force became an issue of the one school of thought over another
(Rambam, Hilchot Shabbat, 30:10). Abraham the son of Maimonides wrote on
the “special way in walking in the way of the Torah” [Special Halakha]: which
not every religious person can reach, and that has a very vast range. Not eating

27 Mahzor Vitry (Munich manuscript) is an important early Ashkenazi compilation of the
prayers, which was the basis of the Ashkenazi tradition introduced by the French rabbis
in 1208; it was first published in Berlin (1893). Compare Najara, Safed, (1587) Zmirot Is-
rael. (manuscripts: Venice JTS A1316, Budapest – Koifmann A438, London Gester, 12359;
Firkobitz2, EVR II A 182, Zurich HEID 147, Compiled in print: Safed 1587, Venice 1599–1600,
Bilogrado 1839. http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=497&letter=P.
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on Shabbat was enacted in order to not be stopped from studying the Torah28

(Gilat 1992:116:46).
The phenomena of Shabbat as a day wholly dedicated to God was widespread

in the period of the Second Temple, but it seems that after its destruction, when
the tendencies to fasting as atonement intensified as a transmigration for the
sacrifices that could not be any more practiced, the practice of fasting on Shabbat
ended (Gilat 1992:116). There were two schools of thought on the essence of the
Shabbat (Pesahim 68:2; Bitza 15:2). The AHIJ hold to the more spiritual one, of
not eating and not drinking.
Indeed, throughout history, certain eating practices came to identify and

define groups, delineating group boundaries along with the criteria of inclusion
and exclusion (Tsofar-Mizrahi 2006:33; 50:22). Moreover, eating in Judaism is
marked with moral and ontological meaning, and food is perceived as a divine
gift and reward. Judaism institutes abundant distinctions between the edible
and inedible. Different constructions of ‘kosher’ have developed among different
Jewish communities. Although the basic laws are articulated in the Pentateuch,
the Rabbinate developed it further to maintain a separation between meat and
dairy (Gilat 1992). The same way Jews do everywhere and in all times also the
AHIJ developed and studied the laws of their messianic ‘Food for Peace’ from
the Torah particularly the book of Genesis. Connecting this to the previous
discussion of fasting on Shabbat, also the similarity of the major role of food
between the AHIJ and the Modern Jews is evident. In the Hebrew language,
food is connected to its essential narratives, from Eve’s eating of the apple from
the tree of knowledge (Genesis 3:6) to the manna of the desert (Exodus 16:15),
and from the priestly ritual of eating the sacrificial offering (korban) (Leviticus
18:5) to many other types of offering such as Pentecost offering (bikkurim) and
Paschal meat (zevah).
According to Tsoffar-Mizrahi, the ritual of eating symbolic food is a way of

internalizing history and memory. As such, food not only defines Jewish collec-
tivity and its shared traditions, but also becomes that very tradition itself.

Moreover, one’s identity is premised on taxonomies of food. A cultural site of

discipline and order, these food taxonomies consist of a long list of permissions and

prohibitions, from avoiding pork or shellfish to searching for the trademark symbols

of rabbinic authorities who certify the products as kosher for consumption. Eating

kosher involves more than the strict dietary separation between dairy and meat

products. To be ritually permissible an animal should be slaughtered according

to halakhic rules and salted and cooked halakhically. Eating is a conscious act,

28 Avraham ben Mimonides, Sefer Hamaspik – kafaya elabadin, Jerusalem 1965:14–15.
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marked by distinctions, with attention to aspects of both space and time, and to

the careful separation of meat and dairy cooking utensils. These culinary practices

are a crucial aspect of the production of the conscious mouth, which becomes the

site of control over hunger and desire. (Tsoffar-Mizrahi 2006:34)

African Hebrews Food and the idea of Bio-evolution

The AHIJ teachings on immortality and whole mineral vegan tradition are
based on a paradigm in the Hebrew Bible (Torah). They try ‘to traverse history,
space and time until return to the critical point where the access to the right
knowledge of reality was lost’ (Rofeh 2007:1). Their ideal of religion is, as in
other religions, the development of the personality (Guttmann 1981:73). Read-
ing Maimonides one may understand the general concept that man is given to
an endless development (ibid 1981:91), and the AHIJ are not different in this
developmental Hebraic respect.
According to Kant, the human wisdom needs ideas in its desire to that which

is endless and unconditioned (Kant 1954: 326).29 Bio-evolution is such an idea.
AHIJ bio-evolution is the process of human development from mortality to im-
mortality, an interaction between morality, spirituality and vegan hole-mineral
nutrition, an Imitatio Dei (“Immortality is the Ultimate Reality”).
The sacred sustenance of the immortals is “Food for Peace”, and it is based

on the totality of all things as the ordered handiwork of God’s creation, and the
universe in which we live in a moral innate interconnectedness. Morality, the dif-
ferentiating between right and wrong following sacred pabulum, is central in the
attainment of biological evolution (Proverbs 3:7–8). According to AHIJ religion,
Genesis contains the sacred seeds of universal revelations. These seeds represent
the ‘Eternal Ideas’ behind natural phenomena as ordained by God. In the Genesis

29 In Kant’s writing the ideas of religion became postulates of morality, yet religious people
experience religious ideas as a ‘reality’ not as a postulate. According to Yulius Guttmann, in the
‘moral religion’ people do not stand in front of God as individuals but rather as groups. Though
the relationship between man and his God is individual, yet there is a connection between people
as in every morality there is a connection between people. In Judaism political and social moral
is founded on religious moral. This gives a special form to the religious life (Guttmann 1981:75].
Moral activity is in the world, among people, defined as relating to, dealing with, or capable of
making the distinction between right and wrong in conduct. A moral universe implies for the
BHIJ the Divine Laws that govern humanity’s existence within a cosmic order. They believe
divine standards are facilitating the process of ‘Edenic’ (human) development because it would
keep mankind within the right frame of mind as proper stewards over God’s Creation and His
creative processes (Rofeh 2007:2).
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account of Creation they find the guidance regarding the proper biophysical main-
tenance, where Yah’s Holy Spirit moved (Genesis 1:1). This interacts with the law
of nature that ‘everything that moves is energetically motivated’ (Rofeh 2007:1)
a scientific confirmation that the Holy Spirit is real and it involves energy. Appar-
ently, words that ‘move’ are energetically motivated as well, and so bio-evolution
is connected to their prophetic language. Ben Ammi teachings in bio-evolution
are in accord with the prophetic Hebrew thought: the Holy Spirit is, in essence,
a prophetic language, a divine communication in AHIJ words: a truth-centered
language and communication.
Indeed peace and eschatology equals life already in early Hebrew schools.30

Ben Ammi’s teachings resemble the prophetic, popular Jewish literature of the
apocryphal books (Stern 1937:143) with the idea of imotatio Dei31:

If God is a spirit, we are spirit and must worship Him as spirit; we must be endowed

with the understanding of the/this spirit. Undoubtedly, the spirit is representative

of the idea, the thought, the language of the God that made you “a living soul”

in the Genesis. The evident Truth is that our worship has to remain consistent to

the idea revealed in the Genesis creative process. Deviation from this idea – an

observable inconsistency in your manner of worship32 – will manifest a spiritual

problem. The accompanying effects will lead to other aberrations in every facet

of your lives, such as: direction, vision, male–female relationships, parent–children

relationships, occurrence of disease, and all other biological processes... This is the

Law and the words of the Prophets. (Ben Ammi 2004:25).

Yet, these teachings are also in concert with modern cognitive psychology’s basic
assumption that right thought (‘ingesting the right information’ as of in “Food for
Peace”) may manifest and lead to a right behavior. This in turn positively affects
health and well-being (Elkayam 2001:4–5; Ibid 15–17). According to the AHIJ
religion ‘truth’, right knowledge of reality, as formulated or received in the mind,
begins to create or produce life and/or life-sustaining substances in the form of
biochemical molecules. Therefore, the primary nutritional substance would be
found within a morally sound delineated process of teaching where the sacred
seeds (ideas) of truth can saturate the minds of the people. It begins within the
immaterial and ends with the manifestation of substance. Ben Ammi elucidates:

30 (Enoch 1: 51:1), (Maccabim 7:9; 36–37), (Baruch 1), (Adam and Eve 41:3–5) (Midrash
Shoher tov T’hilim 18), (I Corinthians 3:16–17); Zohar 1:118a.
31 Note 19 above.
32 “Worship” here is interpreted by The BHIJ Ministry of Divine Health as “moral behavior”
(Rofeh 2007:3).
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... physiology is definitely influenced by the spirit of man. There is/was a living

organism in man that is activated by righteous behavior as has been determined by

God Almighty. Without the proper mannerisms and a Godly character which yields

the proper chemistry that causes certain cells, organs and tissues to function, death

is inevitable. Just as there are proper nutritional requirements for man’s body, there

are spiritual requirements for his soul. (Ben Ammi 1991:34–35) (Rofeh 2007:3)

according to the AHIJ Hebraic fundamentalism, they have returned to the sacred
Genesis diet of vegan, whole-mineral nutrition based on the consumption of fresh,
live foods – organic vegetables, fruits and whole grains, nuts and legumes. Their
diet has propelled them into the cycle of cleansing and rebuilding their ‘physical
organisms into the “Temple(s) of the Most Holy” (Rofeh 2007:6) (I Corinthi-
ans 3:16–17). God mandated the vegan nutrition in the following two Genesis
verses:

And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the

face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to

you it shall be for food. And to every beast of the earth, and to every fowl of the

air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have

given every green herb for food: and it was so. (Genesis 1:29–30)

The Hebrew word used for green herb (‘esev’) in both verses refers to edible
plant life, inclusive of some medicinal herbs that can be used for seasonings (‘esev
zorea zera’) and green leafy vegetables (‘yerek esev’). This scriptural reference
highlights for the AHIJ the eternal idea of whole mineral nutrition.33 So does
the interconnection between the words “soil” and “Adam” in Hebrew:

in Hebrew, the word for the soil from which Adam (pronounced Ah-dah-m) was

created is Ah-dah-mah. There is an obvious synergy found in the right relationship

between Adam and the soil that equals the reciprocation of life energies (both

spiritual and material) between the two. As Adam would till (take care of) the

soil, the soil in turn would take care of (provide essential whole minerals for) him...

The elements that are found in the soil are found within Adam. Calcium, iron,

magnesium, potassium, iodine, zinc, copper, and manganese are elements so vital

to the organism that if there is a lack of a single mineral in our food that it can cause

cellular abnormalities which can influence the development of various physiologic

33 According to Melvyn Werbach, both physiological operations and cognitive processes are
affected by certain vital macro – or micro-nutrients. Epidemiological studies have repeatedly
found associations between overaggressive behaviors and deficiencies of several essential nutri-
ents such as niacin, pantothenic acid, thiamin, Vitamin B6, Vitamin C, iron, magnesium, and
tryptophan. Werbach also states his firm conviction that a nutritional approach should be
seriously considered in the healing and rehabilitation process (Werbach 1995 in Rofeh 2007:4).
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and mental dysfunctions. In fact, over 95% of your most basic biological functions

are dependant upon the life-sustaining properties of complete minerals. “Whole”

minerals refer to the minerals that are only found within living plants that have

absorbed them from the living soil. (Rofeh 2007:4)

The AHIJ believe it is an impossibility to consume animal flesh in attempts
to obtain the whole complete mineral. Their understanding of the dynamics
of metabolism and digestion is, for example, that science now knows that as
food passes through the intestinal wall during absorption and assimilation, DNA
(genetic information) of the organism is attached to the food substance. It then
travels through the bloodstream and settles in the areas relative to the needs
of the organism. To consume animal flesh in search of minerals would mean
the intake of transmuted chemical molecules synthesized into animal tissue with
its corresponding genetic information. This type of diet is “grossly inferior”34

and “inadequate in qualifying for the consideration of healthy food for human
consumption” (Rofeh 2007:4).

Conclusion

In this paper I have defined AHIJ veganism as messianic food that reminds
them of the redemption and freedom that the God of their ancients had promised
to their fathers – and fulfilled. I examined the interaction between believing and
eating in Judaism and in the AHIJ religion, and discussed the AHIJ fasting on
Shabbat as indeed a tradition widespread in Judea at the period of the Second
Temple two millennia ago. I suggested seeing their religious identity as the result
of c. 400 years of slavery in America and almost c. 40 years of a non-status stay in
Israel, and c. 4000 years of tribal history as children of the biblical father Judah,
the fourth son of Jacob.

34 For the BHIJ the account of the great transgression of Cain (Genesis 4:8–12) reveals the
connection between human nature, behavior and diet. Due to the envious nature of Cain “the
earth.... shall not henceforth yield [...] its strength” (Genesis 4:11). The BHIJ interprets this to
mean that the earth would deny its ‘dietary and mineral’ strength. For them the proof of the
biological benefits of living in their dietary way is apparent: after all, in spite of hardships in
their course of 40 years, the BHIJ witnessed the relative eradication of the top ten diseases that
affect the rest of the world such as hypertension, heart attacks, cancer, diabetes, kidney failure
and obesity. The Black Hebrew Israelites have also found natural cures for various diseases.
Their own coal-pressed flaxseed oils are used to help ADHD and prevent Type I Diabetes (Atur
Irmiyahu: 2007).
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I suggested seeing AHIJ idea of bio-evolution is an imitatio Dei and their
vegan diet as resulting from a messianic utopia that supported the bio evolution
of those who believe ‘peace’ to be equal to life. Yet, peace in Hebrew means
also the behavior of people, the health, the good condition of something, and
a completion.
This article implied that AHIJ Israeli community contributes today a tradi-

tion colonized and forgotten in for 2000 years. Their return to Zion has, in their
eyes, begun the messianic era. Their diet and way of life correlate to their outlook
on the world: messianic utopia. Linked to this idea in Judaism is vegetarianism,
which AHIJ practice since Passover in Liberia 1969. This connection has created
a religious-vegetarian community in Israel apparently for the first time, unless the
Essene community 2000 years ago was vegetarian.

Summary

A debate over the morality of Kosher slaughter [Shechita (Hebrew:dhigy)] has raged in Poland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland and Den-
mark, where the Jewish ritual slaughter was outlawed. The more the debate

goes on, the more awareness arises to Shechita as a basic Jewish religious prac-
tice. Yet veganism is a Hebrew religious operation too. This article discusses

Hebrew vegan belief in terms meaningful to Jews, yet considering its utopian

nature, in terms applicable to others as well. Both Shechita and veganism
have universal Hebrew claims. Yet both claims are to be studied. Within this

vast theme, I will analyze here veganism only, with respect to its utopian role

and as a theological structure of one, yet global, community: the African He-

brew Israelites of Jerusalem. They believe themselves to be the descendants

of Judah, the fourth son of Jacob Israel. They are Jewish by their cultural

nature: they observe Shabbat, Torah and a weekly fast. In 70 A.D. after the

Romans destroyed the second temple they escaped and fled southward and

westward to various nations in Africa two millennia ago where they were sold

as slaves and were enslaved in America. They left America in 1967 led by their

spiritual leader Ben Ammi, defined their departure as an exodus from Amer-

ica. Via Liberia – where they became vegans – they arrived in Israel in 1969,

established an urban kibbutz, a collective communal living which is located in

a desert region. Like most Jews, their diet has tremendous importance, but

unlike most Jews they are vegan. The African Hebrews have very specific ve-

gan dietary practices. Their tradition includes teaching and studying a special

diet, which is vegetarian, organic and self-produced. They observe Shabbat

strictly. On Shabbat, they fast and cleanse. This mirrors their spiritual out-

look that eating is a hard labor of which they are obliged to rest from by the

Ten Commandments. This article presents a breakthrough idea that fasting

on Shabbat indeed reflects an ancient Israelite religious tradition. “Food for



334 SHELLEY ELKAYAM

Peace” s a metaphor for the theology of the Hebrew Israelites of Jerusalem un-

folding their messianic utopia through which they believe people may achieve

inner peace and even world peace, encompassing decades of powerful hopes,

realities and nutritious lifestyle.

Key words: veganism, Jewish rituals, Shabbat, theology, peace, utopia
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(Kyoto, Japonia)

SHUGENDŌ AND ECOLOGY1

Economic growth, human beings and ecology

It is quite self evident that the single most powerful force shaping the lives
of whole nations as well as of individuals is the economic growth. The almost re-
ligious devotion to that notion seems to be in many cases something, though not
sufficiently justified, beyond any doubt and treated as something that should not
even be considered a subject that could pose any questions. There are uncount-
able instances that could be presented here, but to point out just a single good
one, would be to mention the decision of the Japanese government to resume the
operation of atomic power plants after the accident of Fukushima in 2011. The
original plan of the government was to check the safety first and then consider
reassuming the operation of the plants, but because of the lobbing of economic
organizations and influential individuals, not the justified knowledge or expecta-
tions based on evidence, that it will become so, but only the slight possibility
that it may influence the economic growth of the region was strong enough to
overcome the real threats to safety of the lives and properties of people living in
the hazardous areas. The slight possibility of slower economic growth is much
more powerful than the real threat to human life when it comes to the morality
of decision makers.

1 Shugendō is an over 1300 year-old Japanese syncretic religious tradition combining Ani-
mism, Shamanism, Shintoism, Buddhism, Taoism, among others, and ascetic practices in the
mountains.
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The economic growth ideology seems to be omnipresent and omnipotent in
shaping not only the ways we live but also the ways we think and feel. There
would be nothing wrong with it, if it was our conscious, responsible and free
choice, but in most cases it seems not to be so. Especially in Europe and North
America, the faith in economy has already replaced the faith in religion such
a long time ago, but almost during the same time it has secured most features of
the latter one. For the sake of economic growth, nations hate each other, exploit
each other and fight with each other. But we seldom look for any rationalization
for that beyond economical calculation or irrational rage. Even in the case that
our reality is more complicated than this, we should still consider the reasons why
economy has so much power over our lives, if is it a good and healthy situation
and if not, how should we change it and what should be done to achieve it. The
problem of ecology is also set more often in the context of economy than in any
other contexts all together. In such a situation considering the problem of ecology
or any effort to influence it from a standpoint other than the above seems quite
futile. In spite of all that, since not all humans, though more or less involved in
the worship of economical ideologies, choose them as main forces shaping their
lives and the lives of their beloved, we may as well try to get something good of
the ecological problems awareness and spend some time to analyze what ecology
should really mean and what consequences it should bear, and also present quite
a different worldview that may trigger some changes in thinking about economical
values that, after all, set the ecological framework.
In this short article we shall try to present an alternative view on ecology

based on the unique religious beliefs and practices of Shugendō that may also
have practical and far reaching consequences for spreading ecological thought and
practices involving its actualization. However before we consider the problem of
Shugendō and ecology, we shall try to analyze a very important problem, namely
if it is sufficiently justified to expect that ecology may be based on religion or
have very close relations with it? As many have already pointed out, a religion
might in fact have played a crucial role in the destruction of the environment
in the first place and should not be allowed a say, since as long as it doesn’t
change radically, no true ecological thought will come out of it. Furthermore, it is
also difficult not to get sarcastic when discussing ecology in the framework of the
Western culture. When we consider the present state of ecology in the West it
seems as if a few old men gathered one day, deliberated for some time and came
out with a statement like the following: For many decades now, we have been
mindlessly and systematically destroying our environment and creating hazards
for our own health and existence. There are some smart people who came to
notice that. From now on we should proceed with the destruction in a more
sophisticated and less obvious way and call it ecological, to make people believe
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that in fact we are preserving this environment of ours. The same people may
ask: And what Buddhism has to say about ecology? expecting that no meaningful
response will be produced. But we must remember that both the ideology that led
to the abuse and destruction of the environment and ecological thought meant to
preserve it so we could abuse it longer, both developed in the West and are based
on the presumption of the humans right to do it which was scarcely present in
non-European cultures before westernization. You can’t just ask what Buddhists
have to say about ecology because Buddhism is ecology. There is no intrinsic
distinction between human beings and everything else, between humans and their
environments and no presence nor justification of rights to abuse and destroy.
To rephrase it, it is really important to notice that ecology is in fact based

on the same general principle that led to the industrial revolution and the de-
struction of the environment in the first place, which is the God given right to
anthropocentrism. Generally we are not attracted to ecology because we have re-
alized that we are an essential part of the environment, but because we fear that if
the destruction goes any further it will became actual self-destruction of human-
ity, which we can’t allow. Does it have anything to do with any kind of religious
enlightenment? Probably not, but it is always good for the religious organizations
to create theology that would fit the expectations and goals of the majority at
any given time in history. Ecology itself is a notion based on the Western under-
standing of the world, nature and a human being as opposed to both. For that
reason trying to consider the problem of ecology in a nonwestern cultural context
is in a way a lost case, since the notion would not be compatible with cultural
presumptions of different frameworks of thoughts. In the West, on the other hand,
it seems quite simple, we humans have a right to utilize whatever is around us
to our liking, and there can’t be any doubts about that. Now, some of us found
out that probably we have gone too far with an abuse of these things we have the
right to abuse. So for the abuse to continue as long as possible we need to figure
out a plausible way to reclaim our rights. The world is build in a very simple
way, the human Self, as the master of the universe and the rest as something to
be utilized. Theoreticians will doubtlessly oppose this kind of simplification, but
it is also extremely difficult not to see that these unsophisticated notions govern
most of our behaviors not only as individuals, but also as groups and societies.
The problem, however, lies not in the fact that we don’t realize the above,

but in the fact that for some reasons we chose not to act on those perceptions.
“Much of environmentalism is a response to a fundamental realization: something
is very wrong with how we usually conceive of and treat the natural world. But
what is the exact problem with our view of nature and our attitudes, and what
would constitute an authentic intimacy with the natural world and an effective
concern for the earth? There is always the danger that an environmental phi-
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losophy, however sophisticated, will miss the primary substance of the problem.
Indeed, the ideal we establish may not only fail to help significantly, it may in
fact compound the problem or create new ones.”2

As Kamo points out in his essay we also need to be realistic about what we
expect from ecology and what goals we should set to achieve. “The concept of en-
vironment is different from nature and ecosystems because it presumes existence
of a certain subject. Needles to say, what we are questioning now is an environ-
ment of the human subjects. The environment to be protected is the one in which
humans can live healthy lives. Environment protection is primarily for humans. If
the above consideration is true, then slogans of the environment protection move-
ments such as “Save the earth” or “Be gentle to the nature” are inappropriate,
because such expressions imply nuances, that humanity makes altruistic efforts
for the sake of the earth and nature, not for itself. Even if humanity is extinct,
the earth and nature will somehow continue to exist. What we need to protect
are the conditions of earth environment that make human existence possible. For
that reason, what fundamentally provides motivations for our efforts is selfishness
of humanity and we need to be aware of it for a start.”3

Popular contexts of ecology

As we have seen, ecology and many related ideas are regarded as an inte-
gral part of the western paradigm and are believed to have their origins there.
But the problem with ecology understood as an awareness of necessity to take
care of the environment is a little bit like with discovering America by Columbus.
The Americas were there and would have been even if not “discovered” and what
Columbus’ arrival did was making them a part of the European world and initiat-
ing changes that had led to a complete destruction of what Americas were before
the event of the discovery. From the point of native Americans the event had no
claims whatsoever to be called discovery. From their point of view it was clearly
an invasion or an incursion. But we are not here to judge, but try to use it as an
analogy to show that what we think to be a discovery of ecology, for some other
cultures may be evaluated in quite a different way and that there may be some
cases when our great discoveries are something quite obvious for someone else.

2 David L.Barnhill, Roger S.Gottlieb edit. Deep Ecology and World Religions, New Essays
on Sacred Ground (Albany: State University of New York Press, 2001), 91.
3 Naoki Kamo, Mitsuo Tanimoto edit. Kankyō shisō o manabu hito no tame ni (Kyoto:
Sekaishisōsha, 1994), 8–9.
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For that reason it is necessary to reconsider what we really mean by ecology
before we start any discussions regarding related problems. Since possible inter-
pretations of the term itself are so numerous, the people engaged in the discussion
may in fact be talking about quite different things. So we need to keep in mind
that the term ecology is far from being clear or intuitively understood. For exam-
ple, when we see the slogan “Save the earth” we may feel that we understand it,
but what does it really mean? Does the earth need to be saved? Fortunately hu-
mans don’t yet have the means to destroy the earth completely, so it seems that
it is safe for now and taking any particular actions does not seem to be necessary.
If by saving the earth we mean preserving the environment in a form that is able
to sustain human life, then it has nothing to do with saving the earth for its own
sake, and our only concern in such a case is saving ourselves with no regard for
the environment or the earth at all. As extreme as it may sound if saving the
environment in the present state was our goal the best rational solution would
be the elimination of the main causes of its degradation, the human race. The
environment would be safer and more stable if we were not around.

Ecology and religion based morality

Sometimes it is quite obvious that religions want to get a free ride when
considering the problem of ecology. Ecological consciousness is instantly growing
and interest in ecology and continuity of humankind exceeds that of religion. The
problem, however, lies not in the necessity of help from religion to solve envi-
ronmental problems but rather in clarifying how and what elements of religious
worldview and ethics might have contributed to the emergence of problems we
now need to face on the ecological arena. As Lynn White points out, “Human
ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature and destiny – that is,
by religion. To Western eyes this is very evident in, say, India or Ceylon. It is
equally true of ourselves and of our medieval ancestors”.4

Some may think that religion may be necessary for introducing ethics to the
area of ecology. But that would be mainly the case of those who think that ethics
itself is not possible without its religious foundation. It is interesting to see that
Japan, being a cultural context of Shugendō, which will be discussed later on
in this article, has develop successful secular ethics that seems to be so far the
most effective compared to other ethical systems. However, there are yet some

4 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (Science, New Series, Vol. 155,
No. 3767 (Mar. 10, 1967)), 1205.
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other reasons for having religions involved. For example, many people are more
eager to take actions if they can expect some religious benefits, even as small as
satisfaction from doing something not for the good of the subject, but for the
greater glory of god or gods.
We need to be aware that the lack of compatibility and contradictions between

hope for prosperity and peace for ourselves and future generations and personal
priorities and agendas of individuals within given groups and societies. As long
as the morality is based on foundations outside the society itself, it may only
create an illusion of working for the good of the society but in fact it will be likely
abused to serve the individuals or groups that have enough power to exercise
their particular goals that are often opposite to the interests of the society they
are members of and at which sake they are able to pursue their agendas. In
many cases religions in fact not only justify but even encourage such behaviors.
Wherever the god or gods are transcendental and the future promised heaven
are also not from this earth, the fate of the nature seems to be obvious. It is
quite interesting how times of religious fanaticism and times of common sense
humanism take turns in human history, and how different these periods are when
it comes to the range, spread and intensity of human suffering.
The humanist worldview and morality naturally seem to capture human be-

ings and their activity within the framework of the environment as such and
understand their codependence. Stressing the importance of the here and now,
the responsibility for other human beings and the environment they live in will
take priority over duties towards gods and expected rewards after death. On the
other hand if morality needs to be grounded on some religious systems, then we
will need a new religion to reach our ecological goals. But if this is not the case,
religion might be helpful but is not necessary, or in some cases it may even in fact
prevent us not only from understanding our conditions but also from seeing any
need for revision of the past and changes for the future.

Christianity and the ecology

There are several thorough and wide-ranging books devoted to the prob-
lem of ecology and Christianity. We shall not repeat their convictions here,
but mention only a few selected views. As Lynn White suggests, there is no
way to separate Western culture from Christianity and the thesis that the west-
ern worldview and morality are based on Christianity, even when they claim to
be secular, seems to be difficult to defeat. “Certainly the forms of our think-
ing and language have largely ceased to be Christian, but to my eye the sub-



SHUGENDŌ AND ECOLOGY 347

stance often remains amazingly akin to that of the past. Our daily habits of
action, for example, are dominated by an implicit faith in perpetual progress
which was unknown either to Greco-Roman antiquity or to the Orient. It is
rooted in, and is indefensible apart from, Judeo-Christian teleology. The fact
that Communists share it merely helps to show what can be demonstrated on
many other grounds: that Marxism, like Islam, is a Judeo-Christian heresy.
We continue today to live, as we have lived for about 1700 years, very largely
in a context of Christian axioms.”5 It is also highly significant that the pref-
ace of quite a remarkable selections of essays and articles titled “Christian-
ity and Ecology. Seeking the Well-Being of Earth and Humans”6 written by
Lawrence E. Sullivan starts with the following words: “Religion distinguishes the
human species from all others, just as human presence on earth distinguishes
the ecology of our planet from other places in the known universe. Religious
life and the earth’s ecology are inextricably linked, organically related”.7 Al-
though this may be true of Christianity, it is difficult to say if and to what
extent it applies to other religions. Further in his preface the author argues
that religions furnish us with unique worldviews that, in turn, shape how we
perceive ecology. Nothing truer may be said here. But from that truth fol-
lows also the fact of having multiple ecologies even when we share only one and
the same earth.
Ecology within its western framework by default seems to be egocentric and

anthropocentric, yet its main features seem to have originated rather from reli-
gious worldviews than secular ones. Full of anger and frustration, followers of
ecological movements sometimes seem to be more focused on proving absolute
correctness of the movement and its ideology than trying do understand how hu-
mans are interconnected with the world around them and what is the objective
evaluation of their role in the development of the environment. At some point we
need to realize that we are a very marginal part of the universe and our existence
is not essential for its perseverance. There are some interesting facts we need to
take into consideration while sorting out where we stand. Ecology is not about
preserving species. Evolution seems to be indifferent when it comes to life and
death, and has no mercy on species that are not able to adjust to the changing
environment. If environmentalists had lived in the time of dinosaurs, they would
probably have tried to save them but dinosaurs have perished anyway, and it had

5 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (Science, New Series, Vol. 155,
No. 3767 (Mar. 10, 1967)), 1205.
6 Dieter T. Hessel, Rosemary Radford Ruether edit. Christianity and Ecology. Seeking the
Well-Being of Earth and Humans (Cambridge:Harvard University Press, 2000).
7 Ibid. XI.
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nothing to do with the existence or activities of humankind. Another important
thought is that self-destruction of humanity may not be a bad thing anyway. For
the most part of history humans have not been a part of earth environment de-
velopment, and if they shall cease to exist, it probably will not constitute a very
important moment in the life of the universe.
But for some reasons we may also take quite a different stand. “God planned

all of this explicitly for man’s benefit and rule: no item in the physical creation
had any purpose save to serve man’s purposes. And, although man’s body is
made of clay, he is not simply part of nature: he is made in God’s image.8” If
skillfully interpreted, this view can keep us safe from even considering ecology or
problems we would need to consider once the ecology becomes relevant.
It is also possible to think that Christianity had no influence on Western

culture whatsoever and hence is not responsible for all the repercussions, but
this is also a rather extreme and not so common view. “Some environmentalists
muttered slogans like ‘Christianity is part of the problem!’ as if they were some
kind of sacred mantra. Christianity and the churches were either written off
as an irrelevance or excoriated as actually encouraging the rape of the earth.”9

The author claims that all misunderstanding of Christianity has its origins in the
article “The Historical Roots of our Ecological Crisis”10 written by Lynn White,
but it is quite unlikely that the explanation could be that simple.
McGrath understands White’s critique as an attack directed towards Chris-

tianity, but it seems to be a great misinterpretation of the author’s message.
White points at Christianity not so much as the enemy of the environmental
movement, but as a cause of the crisis. McGrath would prefer to leave to problem
of causes unsolved and avoid explanation by suggesting extreme complexity and
ambivalence of Christianity and its influence on the development of the western
societies and their realities, but White’s suggestions and interpretations, though
a little oversimplified, sufficiently explain the possible causes of the crisis we ex-
perience today. And looking at the more than 40 years that have passed since
the publication of the article, one can be tempted to consider that White was
quite right, since, in spite of great efforts of numerous environmental movements,
due to clinging to the man versus nature diversity and anthropocentric world-
view, we haven’t seen the change in the paradigm of economic development yet.

8 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (Science New Series, Vol. 155,
No. 3767 (Mar. 10, 1967)), 1205.
9 Alister E. McGrath, The Reenchantment of Nature. The Denial of Religion and the Eco-
logical Crisis (New York: Doubleday, 2002), XV.
10 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (Science New Series, Vol. 155,
No. 3767 (Mar. 10, 1967))
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As before, the corporations and governments keep implementing environmental
measures only when they are forced to do so, not because of the concern for
the environment, but because of the finesse or concern for the corporate image
and sales.
Christianity tries to stress the importance of nature based on nature being

god’s creation, and as such deserving care. But it is also obvious that if everything
is god’s creation, and not all of it is good, then we have a serious problem keeping
the system coherent. Another option we should consider here was introduced
by Alister McGrath, “One highly influential approach is to insist that nature is
sacred-to be thought of as a god or a goddess. Nature is therefore to be treated
with the deference and respect appropriate to that divinity. This attitude can be
found in the recent writings of the ecofeminist ‘Starhawk’ (née Miriam Simos),
a witch (the term she prefers) from California who urges her readers to see nature
as a goddess.”11 Although quite tempting, it stands no chance within western
cultural framework. As Lynn points out, “Christianity in absolute contrast to
ancient paganism and Asia’s religions (except, perhaps, Zoroastrianism), not only
established a dualism of man and nature but also insisted that it is God’s will
that man exploit nature for his proper ends.”12

But again, let us assume that after all we accept our superiority and god
given right to exploit the environment, what then? Here we may borrow another
one of McGraths insights. “A related approach to the ecological crisis essentially
takes the form of an appeal to humanity’s self-centered nature. If the human
race is to survive, it will have to adopt a new and more respectful attitude to the
natural world. That’s not because there is anything special about nature. It’s
just that a failure to respect it will lead to an environmental catastrophe that
will probably wipe us all out.”13 It means that no matter what, Christianity
will be forced to correct its teaching relevant to environment and ecology. It is
interesting however, that neither treating the environment as sacred nor the fear
of complete annihilation, has had much influence on our behavior. Western ego-
centrism on individual and social level is far too powerful for the above factors to
make it retreat. McGrath writes that “Christians see the world as Gods creation,
which we are called upon to ‘tend.’ This insight compels us to treat the natural
world with respect, care, and concern.”14, but it seems that this view is more of

11 Alister E.McGrath, The Reenchantment of Nature. The Denial of Religion and the Ecolog-
ical Crisis (New York: Doubleday, 2002), XI.
12 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (Science New Series, Vol. 155,
No. 3767 (Mar. 10, 1967)), 1205.
13 Alister E.McGrath, The Reenchantment of Nature. The Denial of Religion and the Ecolog-
ical Crisis (New York: Doubleday, 2002), XI–XII.
14 Ibid. 26.
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a wish of nowadays ecologically minded Christians than an interpretation based
on how the Bible pictures the relation. And besides the permission to utilize the
creation to our own liking the end of the world and rebirth in heaven strongly
suggest that no matter if god’s creation or not, the nature and the earth are just
disposable commodities. So we can just only hope that in spite of all of these ide-
ological difficulties, Christianity will responsibly join the effort to create workable
interpretations of nature after all.
But we must also remember that for most of the history of Christianity it

was all right to use and abuse the world, since its being a creation meant nothing
more than being creation of which the sole purpose was to serve humans. It is
only recently that the view seems to lose its political correctness even among
Christians. It is interesting that Christians realize that Christianity as it was for
almost two thousand years of its history may be difficult to reconcile with modern
ecological trends. But as Gordon G. Kaufman points out in his essay: “It is not
that there is no way to reconcile Christian ideas and faith with modern ecological
thinking. To accomplish this, however (in my view), the basic anthropomorphism
of most of our received concepts and images of God – a remaining vestige of the
deeply rooted anthropocentrism of our Jewish, Christian, and Moslem traditions
– needs to be deconstructed, so that God can be reimagined and reconceived in
ways that will facilitate more directly our becoming oriented religiously in terms
appropriate to today’s ecological understandings of the human interconnectedness
with the orders of nature”15. Inventing and constructing a new Christianity is
one possible solution, but it seems that western anthropocentrism went too far
beyond its religious origins, that creating a new image of Christian god or new
Christian teaching can have any influence on society.

Buddhism and ecology

It is difficult to present in a short article the contributions and insights that
Buddhism has to offer to solving ecological problems, but no doubt thanks to
Buddhist involvement in the ecology, a very important distinction was enhanced
and given a slightly new meaning. This distinction is crucial not only for creating
a paradigm of non-anthropocentric ecology and giving an alternative where the
basic unity of human beings and their environment gets the proper theoretical
foundations, but also helps to explain and understand Shugendōs veneration of

15 Dieter T.Hessel, Rosemary Radford Ruether, edit. Christianity and Ecology. Seeking the
Well-Being of Earth and Humans (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 26.
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nature. The notion we shall first employ here is the “deep ecology”16. The
term itself is not intuitively clear, but was developed and defined to point to the
distinction between western anthropocentric ecology and ecology based on the
fundamental belief that humans are an integral part of the environment and have
no justification for the claim to be treated as natures absolute owners.
Buddhism teaches us to accept changes and not to cling to unreasonable

regarding anything that changes as permanent or eternal. It teaches us to consider
the changes we initiate, and learn to think of and accept the consequences. Not
as rewards or punishments but simply as consequences of behaviors and actions
we chose. Since we are interdependent, no so much with an absolute being, but
with other beings and what constitutes our common environment, whatever we
do bears consequences on us and all other beings and the environment around us.
As human agents we have a capacity to make choices and to try to justify them,
but more than justification we should be concerned with the results they will
produce. Deep ecology should help us to see the interdependence and understand
the consequences of acting or not acting on it, not as a spiritual or religious system
of ecological ought or ought not to dos, but rather as a rational clarification of
conditions of our individual, social and environmental existence.
As David Landis Barnhill explains in his article Relational Holism: “There is

also the issue of the fundamental experience of nature. The philosophical views of
deep ecologists are often grounded in an intuitive experience of nature as a unified
totality that we can relate to and that in some sense we are. A sense of being
part of a vast, inclusive whole can enable one to drop a confined view of the
self, give a feeling of being fully a part of and at home in nature, and motivate
environmental activism. However, some ecofeminist critics charge that such an
experience is deluded and merely manifests masculinist tendencies to absorb the
Other or to transcend the concrete world of individual phenomena – tendencies
that have been principal causes of environmental degradation and social injus-
tice.”17 We can see that even this simple effort of clarification may be not as
easy and obvious as one may expect, and our strive to proceed with solutions will
always be disturbed by countless issues that are only loosely or even sometimes
not relevant at all.
Deep ecology is also one of the notions that we need to be careful with when

estimating their relevance for solving ecological problems. We have created a new
term, deep ecology, and try to establish its relation to existing philosophies and

16 Deep ecology as a term was developed by Arne Ness in 1973. Since that time it evolved into
a sophisticated and polysemous notion with non-anthropocentric view of nature as its core.
17 David L.Barnhill, Roger S. Gottlieb edit. Deep Ecology and World Religions, New Essays
on Sacred Ground (Albany: State University of New York Press, 2001), 78.
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religions. By doing so we try to define and clarify it, but here again it may just
get its own independent existence as another theoretical construct where clarifi-
cation itself becomes the main purpose of the endeavor, not contributing much to
so solving real-life ecological problems or even helping to establish landmarks for
what individuals or societies should be doing in this matter. Although theoreti-
cal work is necessary for grasping and solving real-life issues, as long as we only
concentrate on it, the work is never done. Not to mention that applying theo-
ries to real-life cases bears risk of proving them wrong. Unfortunately fast piling
up of deep ecology articles and books may be a sign of such drifting away from
living or applying it. We need to stop for a while and examine if what we are
in fact doing is not just repeating the same mistakes we made when working on
ecology and Christianity. Buddhism should help us to keep focused on the real-
ity as it is.

The Shugendō worldview

When trying to introduce issues concerning Shugendō to readers that have
no access to materials written in the Japanese language, the first problem we
face is the fact that materials about Shugendō published in languages other than
Japanese are extremely scarce.18 For most of its history, Shugendō was a rather
obscure religion that was entirely based on oral tradition without any sacred books
whatsoever. Only in the second half of the last century various publications about
the history and teaching of the religion in Japanese appeared, but unfortunately
they were not followed by an adequate number of publications in foreign languages.
And because of its ongoing obscurity it is very seldom that foreigners gain access
to practices and teachings that are not included or described in already available
books and articles.
There are also other reasons that make it quite difficult to talk about

Shugendō as a uniform religion or teaching. The main reason we need to men-
tion here is the lack of central authority responsible for the setting of orthodoxy.

18 There are only a few books about Shugendō available in English. A translation of Hitoshi
Miyake Shugendō: Esseys on the structure of Japanese Folk Religion, published by Center for
Japanese Studies of University of Michigan in 2001., Hitoshi Miyake, The Mandala of the Moun-
tain: Shugendō and Folk Religion. Tokyo: Keio University Press, 2005 and Byron H. Earhart,
A religious study of the Mount Haguro sect of Shugendō: an example of Japanese mountain
religion, Tokyo: Sophia University, 1970 are main sources of information available for English
readers. There is also a book about Shugendō published in Polish, Shugendō – Droga Górskiej
Ascezy by Krawczyk, J., published in 2006 by Wydawnictwo Trio.
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Though nowadays the practitioners are associated in groups called kō19, with each
group having its own governing authority on one hand and also associated with
one of few Buddhist temples for some religious services and some other organiza-
tional purposes on the other, the scope and contents of practices is set by each
group independently and personal beliefs of the practitioners are no matter of
concern for the group whatsoever.
Shugendō being syncretic in its core teaching borrows a lot from Shintoism,

Daoism, Confucianism and Buddhism and for that reason it is far from being easy
understood and acceptable for Westerners. In the West, mainly because of the
exclusivist approach of Christianity to other religions, syncretism has rater unfa-
vorable connotations, but for most Japanese it is quite natural and common. To
illustrate this, we should just point out that Shintoism and Buddhism, two most
popular religions of Japan20, share most of their believers in spite of being theo-
logically incompatible. It means that by nature Japanese are less keen to engage
in theoretical discussions about religious differences and more inclined to practices
and living their religions. Such a practical attitude towards religion, freedom of
faith within religious organization and specific and unique religious practices place
Shugendō in a very unusual position when considering environmental problems.
Before we proceed further to introducing how nature is perceived in Shugendō
framework, we need to point out one more difficulty of analyzing and evaluating
environmental theories. No doubt that it would be possible to find some envi-
ronmental movements that could be presented as related to Shugendō, but we
should be really careful here how these factors are to be explained. Nowadays, for
most academics environmentalism is a politically correct stand and everyone that
regards herself or himself as a scholar working in the humanities should not only
be concerned but also write something about the topic. Thus in writing about
Shugendō and nature we face the same problem that deep ecologists do when
developing their theoretical systems, namely the misplacement of the very goals
of the examining and writing itself.
In the case of Shugendō, something we call environment or nature is so in-

distinguishable from humans that trying to interpret it using Western notions
of ecology may lead to a complete misunderstanding of the Shugendō’s native
meaning of nature. Traditionally in Japan, human beings were never set in oppo-
sition to the notion of nature, they were essentially a part of it and until Western

19 A term referring to an association or group of people sharing the same beliefs.
20 According to data published by Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Commu-
nications of Japan available on the Bureau’s website, in 2013 the population of Japan was about
127 mln, of which over 100 mln are Shintoists and about 80 mln Buddhists. If the numbers are
summed up, they clearly exceed the whole population of Japan.
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thought had penetrated Japanese culture, there was no significant philosophical
or religious movement that suggested otherwise. And it seems that for this very
reason the notion of ecology, though possible to be interpreted and understood
within the framework of modern industrial society and economic activities of en-
terprises, from the standpoint of the history of Japanese philosophical thought is
in a way quite foreign and difficult to incorporate in the original cultural paradigm.
Shugendō since its beginnings is not a religion of ideology, where beliefs and dec-
larations of faith are more important than practicing a good life. Thus to look at
ecology from a viewpoint of Shugendō would mean starting to look for the prob-
lems and solutions from the place and time where seeing oneself and everything
as interdependent and one reality has been achieved.

Mountains and mandalas21

For Shugendō practitioners, mountains, specially Mount Ōmine in Nara Pre-
fecture, and several other mountains all over Japan becoming regional centers for
Shugendō practices, are in a way sacred places. But the analogy of sacredness
of a temple does not apply here accurately. People visit temples to meet their
gods, but in Shugendō, walking through the mountains and occasionally praying
is less of a meeting with a particular god or gods but more of a meeting with
oneself within a natural environment proper for religious practices. Thus, dur-
ing the pilgrimage, by walking, praying and other religious practices practitioners
forget about gods, about themselves and the practice itself just to be reborn and
cleansed to become better persons in everyday life within a society.
One of the key concepts of mountain pilgrimage is religious practice (gyō)

which also has quite different connotations and purposes than in other religious.
For example, during Ōmine pilgrimage, practitioners may pass through places,
where, if not careful enough, they may easily lose their lives. Putting oneself in
such extreme situations like these helps to realize very basic conditions of our lives
as human beings and our unity and interdependence with our environment. Also
while climbing the mountains the practitioners often utter “Rokkon shōjō” (pu-
rification of the six roots of perception), which itself is also a call for purification
and reflection on the practice itself.
Trying to establish the intrinsic value of nature apart from full participation in

it seems to be missing the point. If we chose to think seriously of the environment

21 A visual schema of the enlightened mind or the universe in Buddhism.
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because of its value, then to make it work we need to prove in a very convincing
way that such value really exists ant that it is relevant for individuals and societies
that face environmental crisis. Being in the mountains and experiencing the unity
and interdependence first hand does not require any further proof or theoretical
justification, the only thing it deems necessary is action.
Deep or shallow, no matter how we interpret our relation to the environment,

it will not change much the conditions of our existence, but how we perceive this
relation will have a great bearing on how we act upon it. Why then can’t we think
of experiencing the world as a starting point for our ecological endeavor? Why do
we chose to dwell on never-ending theoretical discussions just for their own sake?
Do we really care or are we just looking for absolution? These are some of the
unpopular questions we avoid asking. Can Shugendō and the real experience of
the mountain environment help us to overcome these contradictions? It certainly
could show us some alternative solutions and help us to better understand the
limits of our present efforts.
Kubota explains that the essence of Shugendō lies in seeing and living the

unity of man and nature. “Shugendō is a religion that developed from resonance
of life, human beings and nature hailing each other. It may be said that Shugendō
is a practice that places at its roots the simple and clear perception that human
life is sustained within a nature containing water and trees. Thus one may say
that Shugendō is a religion based on primordial relation of human beings and
nature and on emerging there, what we could call “mutual sustaining of each
other lives”.22 There is no distinction between human beings and other beings
that constitute nature, the distinction was never there, and even when we try to
stress it, it is just our meaningless declaration that doesn’t make it real beyond
our own perceptions, not changing much of the real interdependence and unity
within the universe that we are and will always be part of.
Kubota continues: “Going deep into the midst of nature. Realizing, that

my internal universe is interlocked with the world. Startled with the fact that
there is a world of origin giving rise to words. Then I notice that world is the
organic synthesis of life”23 It is important to realize that Shugendō is not about
gods or nature as theoretical constructs, but what Kubota calls “the organic
synthesis of life” is something that may be experienced with every cell of one’s
body while climbing up a steep mountain path surrounded by countless beings in
their original and pure form. This does not mean that the same kind of experience
is not possible in everyday life, because it is, it just makes it easier.

22 Nobushiro Kubota, Shugen no sekai. Shigen no seimei uchū (Tokyo: Kodansha, 2005), 11.
23 Ibid. 18.
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Walking the mountains as a form of religious practice

As we have seen in the previous chapter, Shugendō regards mountains as
a sacred place for its religious practices. For that reason placing oneself in an
environment far from civilization and from the sphere of everyday life becomes an
important condition of the practice itself. Throughout the mountain pilgrimage
various rituals are performed in selected places of spiritual value, but climbing
itself is regarded as an essential element of the practice and also as a way of
spiritual purification. There are quite a few places spread throughout Japan
where Shugendō is practiced, but no doubt that the mount Ōmine24 in Nara
Prefecture is regarded as the most important one by most of the nominations
and individual practitioners. It is also the only place in Japan that follow the
ancient tradition of allowing only male practitioners to enter the mountain area
during the pilgrimage season. Although nowadays this tradition is criticized by
numerous gender activist groups it is still in place and honored for religious
reasons. Of course it does not mean that women are excluded from Shugendō
practices, it is not the case at all. On the contrary, as the number of overall
practitioners seems to be decreasing, the ratio of female followers seems to be
getting higher.
When we speak about religious experience we usually have in mind the unity

of the individual being with something transcendental, something absolute, some-
thing supernatural. This experience has a meaning and is possible only through
the experienced object, that is the supernatural and transcendental entity that
is sometimes referred to as god. The experience of the nature in Shugendō is
significantly different.
Are Shugendōs mountain practices then any different from mounting climbing

or hiking enjoyed by so many people all over the world? Obviously, they are.
But explaining how is not an easy task at all. In a way one may suggest that
the difference of the religious experience of nature between the practitioner of
Shugendō and somebody who entertains mere hiking is as the one between the
person who comes to a church to pray and the tourist who comes to a church
just for sightseeing to enjoy old paintings or beautiful sculptures. Even though
they share the same space and at a glance may behave similarly, their experiences
are significantly different. Or as with sitting at a dinner table and sitting while
meditating, our attitude, meaning of a given behavior and expected results are
quite different. For Shugendō practitioners going into the mountains means going

24 The Mount Ōmine was registered as UNESCO World Heritage in 2004 as a part of the
“Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range”.
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into a place free from everything that can disturb the experience of unity with
the environment and seeing themselves the way they really are without the social
context of a given culture. Thus, Shugendō does not provide theoretical grounds
for environmental education but experience of the deepest possible ecology on
personal and individual level.
Identifying oneself with nature or the world we live in is not an easy task at

all. Even if we may feel and understand the theoretical need for it, in practice we
do not really know either the method or the results to be expected from doing so.
Identifying oneself with nature may take place in a very theoretical way, by reading
about the identification in a book, thinking it over and then declaring that it is
done, and all of it may be done when sitting comfortably in a chair in front of
a desk with a computer, pen, notebook and several books where the only non
manmade thing you have may be a pine cone you picked up on the way home.
Here we need to consider if this identification by declaration has or may have any
bearing on ones way of thinking or behavior. The chances are that the influence
is none or negligible. Thus practices of Shugendō or similar to these may be
the necessary factor for individuals to find a real link between themselves and
the environment that sustains their lives, not as a theoretical discovery but as
an experience of real and continuous being within the environment. From that
experience will follow an understanding of mutual interdependence of life and the
true meaning of changes. One will also realize that for this identification to work
the sole declaration is not enough.

Shugendō experience and its consequences for ecology

It is almost unimaginable that rules governing individual conduct and be-
havior will be based solely on the profits of life as a whole or the environment
as a whole. All agents within any given environment tend to make choices that
prefer their own good over this of others whenever they are in conflict. If we make
false assumptions that it is not so, then we will never be able to solve the envi-
ronmental problems. Trying to understand why we make such choices and what
is necessary to make different ones, would be a great starting point for changing
the paradigm for solving ecological problems.
We do not need to think minimalistically but we already have most of the

technology necessary for reasonably comfortable existence, our ethical, moral and
social sense is now retarded, causing a threat to the continuance of our own ex-
istence, so the priorities should be quite clear, but still not many people seem
to take them seriously. The reasons are manifold, but one most fundamental is
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that no matter what religion we follow or if we are not believers at all, some-
how it happens that most of us are being brought up to be self-centered and
egoistic. I do not mean extreme cases of egoism, but just one seen in motives
of our everyday decisions. Like monks renouncing individual property live com-
fortable lives because they are free to use whatever commodities they need which
are provided by their community or myself choosing to take a car instead of
walking for a few kilometers. We have been educated in cleverness to absolve
ourselves easily and skillfully, that even we ourselves will not realize that some-
thing is wrong with our reasoning. This seems also to apply to how we treat
ecology. It is politically correct and it makes us feel good, but to go beyond it
and take some real actions would require an immediate, visible and undeniable
threat or danger.
Trying to work out a system of values that would be based solely on ideas

that are common to all human beings, no matter what religion they follow may
take us a step closer to workable solutions. It may be regarded as a contradiction
that such a solution should be proposed by a particular religion, but it is also
a uniqueness of Shugendō that allows it. Since, as we mentioned earlier, there
is no rigid cannon of teaching or a single orthodox interpretation of what the
practitioner should believe and how he or she should interpret their experiences,
the faith itself may be, in its deepest part, based on what we could call a humanist
stand.
If a religion helps us to understand what it means to be a human, with all its

rights and even more with all its responsibilities, then it should get us closer to
the humanist and universal way of being in the world and behaving accordingly to
our capabilities to change it in a way that will reach win-win situation for human
beings and for all other beings that we share the same reality with.
It is also important to understand and point out what elements of particular

religion or religious view may help us change our attitude and lifestyle for more
beneficial for the preservation of ourselves and all other beings in our environment.
If such elements are present then it should not matter what religion they come
from. But admitting that someone we may not like for some reasons may say
something of a great value and wisdom seems more difficult than we expect. This
is another reason why we need to think of ecological education as an education of
tolerance and overcoming personal likes or dislikes and transcending limitations
of a single religion.
Disregard for the environment and ecology is mostly based on personal con-

sent for various kinds of violence against other beings, human or not. We are
neither forced to destroy the environment, nor are we in a situation that we have
no other choices. For some reasons we don’t care or do not feel that these other
choices are worth considering. If any religion can help us clarify why we are like
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that and how we can change it, it should be welcomed to make its contributions.
But not for its own sake but for the sake of helping believers to be better persons
and better participants of the environment.
Shugendō has no specific moral teaching that could be pointed out as ben-

eficial for immediate utilization in environmental movements. In every area of
our life we tend to think that the more regulations, rules and laws we have, the
better is our personal and social life, our relations with the environment and ev-
erything else. We feel safer if everything is stated clearly with a less possible
margin for interpretation. Then we can proudly announce to ourselves and all
the world that we are in compliance with it and nothing more seems to mat-
ter. Shugendō will not give particular solutions but will provide a chance to
experience the unity with the environment within the setting that is little influ-
enced by human activity; it will help to see directly how we are when stripped
off from all the cocoon of cultural functions and relations we have in our every-
day lives. In the past, when entering a tea ceremony room in Japan, one had
to bend and go through a very low door, no matter what their social position
was, just to create a space where human beings could meet as such, without
regard to who they are and what positions they held outside the tea ceremony
room. How many chances of such meetings do we have in our everyday lives
now? How many chances do we have of being within the environment free from
manmade artifacts without feeling estranged? Without a particular religious or
secular worldview that from the beginning defines our experience of such an en-
vironment?
We need to be careful how we interpret the notions and ideas of different

cultures, worldviews and religions. Once we take some ideas from their context
and try to interpret them within the framework of a different system, we need
to be aware that it completely changes the idea itself. Sometimes the sole effort
to clarify it destroys it completely, since it may happen that the vagueness was
an essential part of it or that it was defined by its relations to different ideas
within the particular culture that are not clear or seem to be irrelevant to the
interpreter.
So when Shugendō says that after completing the mountain practices one

should go back to the society, be a good man and help others to be good, there
is no much meaning in clarifying what a good man is or what helping others
be good means. It is left to the individuals to decide. But it is also conveyed
with an assumption that each and every person will know what it means once
it becomes necessary to work on it. Shugendō should also help us realize that
certain theoretical issues are not that important and have no bearing on our
environmental behavior at all.
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Conclusion

As we deliberated earlier, for ecology not to become a mere theory that has
no bearing on human behavior it is crucial to analyze the real conditions that are
in play when we build our systems of beliefs and values, and based on those, the
network of our goals that we set for various reasons. If it is not realistic and based
on rational understanding of the above, religion may turn not to be of much help
here. It may help us to notice some problems but we are not confident it can be
of any use with finding any solutions.
We shall stress again that ecological philosophy, religious or not, needs to

create mechanism that will let it go beyond theoretical discussions and to be
employed and influence a real world changes. For most philosophers and religious
thinkers that aspect seems not to be necessary for gaining scholarly satisfaction
but we need to understand that for the ecological theory to have any meaning
it needs to be applicable to some practical instances. It is difficult to point out
clear instances where religious consideration of ecology made any real changes
in environmental policies or everyday lives of majority of believers. It is rather
the case that the sole thinking about nature and ecology completely fulfills our
ecological needs.
As Michael E. Zimmerman points out: “There is no denying that moder-

nity has created many problems, ranging from nuclear weapons and ecologically
destructive industries, to personal meaninglessness and social nihilism. As long
as we want be able to solve the problem of wars, suffering and equal distribution
of wealth, the ecology will always be far from getting proper attention and being
considered as priority. We destroy our environment only because we can. And we
don’t think about ecology unless we are forced to or tempted by it’s popularity.
What we have done for last century to make humanity happier seems extremely
difficult to estimate.”25 We know what the problems are, we know how to solve
them and yet we chose not to. Why do individuals cease to be concerned about
the environment and ecology? What are the factors that lead to negligence of
environment problems? As we have seen there are certainly a few explanations
for such a state of matters. One is that unfortunately as individuals as well as
societies we are selfish entities and no matter how altruistic we may consider
ourselves to be, we tend to value our own existence and wellbeing over what we
perceive as others or entities we don’t identify with. Understanding ourselves as
we are would probably be the essential truth to build a working ecological the-
ory on. Since this is the only way to notice that our individual wellbeing in most

25 David L. Barnhill, Roger S. Gottlieb edit. Deep Ecology and World Religions, New Essays
on Sacred Ground (Albany: State University of New York Press, 2001), 246.
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cases is based on the wellbeing of other members of the society we live in and also
of other beings of the environment that sustains our lives. We just need to open
our eyes to this truth, we need to open ourselves to experiences that can make us
realize it.
Do we need to get pragmatic about ecology? It really depends on what aims

we set. It is interesting to see that countless books and articles about ecology are
extremely reluctant to set any specific goals for our ecological action. But as long
as we don’t clarify where is it that we are going, we won’t be able to chose the
right way and all the efforts we make will not go beyond the scope of theoretical
discussions about meanings of certain terms, including the term of ecology itself.
There is no way to say if ecology sinking deeper and deeper in countless theoretical
comparisons with every possible “ism” will be able to protect itself as a legitimate
system of values, and after a while we won’t be able to recognize or remember
what was it about in the first place.
Jordan Paper in his article about Chinese Religion and ecology was right

pointing out that “Chinese theorizing proceeds from real problems by developing
means for resolving those specific problems. To the contrary, Western theorizing
tends to proceed from ad hoc premises to create theories only tangentially related
to the problems to which they may be applied.”26 Shugendō may be the only
religion that can help us to understand the importance of individual experience
of being within the natural environment and enlightenment that can be achieved
through conscious active practices within such.
For professional theoreticians it doesn’t matter if what they write has any

influence on what will happen with our attitude and actions towards the environ-
ment, since the purpose of academic research in the humanities ceased to have
any practical applications quite a long time ago. That is all right for academics,
since having an article or book published seems to exhaust any expectations con-
cerning the scope of influence their writing may have. However with religion it
should not be the case, since it is supposed to be incomparably closer related to
our lives than the academia. Writing about Shugendō also needs to be warranted
by conveying understanding, that the theoretical analysis and explanations are
far from being the purpose or conclusion of the writing effort, they are merely
some signposts and suggestions that require experience and actions in order to be
understood. Thus, before engaging in any discussions about the environment and
ourselves in it, it would be advisable to have a look and experience the relation of
the two as it was and could be before civilization started to play essential part in
life of every and each individual and whole societies. Through most of the history

26 David L.Barnhill, Roger S. Gottlieb edit. Deep Ecology and World Religions, New Essays
on Sacred Ground (Albany: State University of New York Press, 2001), 107–108.



362 TADEUSZ ADAM OŻÓG

of the humanity, we have had scarce influence on the large scale changes in our
environment. But once we get the power to do something we immediately tend
to abuse it. In our utilization of technology we have developed not always proper
reasons and goals are in place.
And finally we also need to understand that there is a limit to how much

a person is able to consume, it is how much one can eat and drink, how many
pairs of shoes can one put on and how many cars one can drive. Our consumption
abilities are as limited as the resources we have, so let us not continue deceiving
ourselves that there are no boundaries. There is an old Japanese saying “Okite
hanjō, nete ichijō” which means that when we are awake, we take a space of
a size of half of tatami27 mat, and when we are asleep, we take a space of one
tatami mat, that is as far as our real needs go. And practicing Shugendō in the
mountains one may experience how true it is.

Summary

When thinking about religion and ecology, or ecology alone, we need

to develop theories which are based on real assessments and propose work-

able solutions. One of the most serious problems we face is how religions are

responsible for the current state and how can they contribute to solving eco-

logical problems. In this short article we try to show that Shugendō, an over

1300 year-old Japanese religious movement, because of its unique fusion of

various teachings and practice, may offer a missing element that could make

ecological theories applicable and workable to the real life. The essential part

of Shugendō’s practices are mountain pilgrimages that offer an original and

sound opportunity of rethinking man’s relation to the environment and help

to realize the intrinsic interdependence of man and all other beings that con-

stitute and share the same environment. This experience though religious in

its character has consequences to ecological attitudes that exceed the limits of

any particular religion and may have great influence on how we behave and

treat the environment in everyday life, beyond the sphere of applicability of

religious teachings. And finally, Shugendō can also help us to close the gap

between the development of ecological theories and revision and modification

of daily choices and behaviors of individuals, to bear positive consequences on

the environments that sustain their existence.

Key words: Shugendō, Ōmine, ecology, religion, deep ecology, Christianity,

Buddhism, Japanese thought

27 Tatami is a rice straw mat used for flooring in traditional Japanese houses. The size is about
90 cm x 180 cm, slightly different depending on the region of the country.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVI Białystok 2014

JACEK SIERADZAN
(Białystok)

TOLERANCE IN BUDDHISM

The aim of the following article is to show a number of different qualities of
Buddhist tolerance which can be observed in its history.
Tolerance may mean many things: patience, forbearance, open-mindedness,

impartiality, liberality, allowance, variation, lenity, and compassion. “Tolerance
is the quality of being patient, accepting, and forgiving”.1 According to United
Nations Declaration: “Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the
rich diversity of our world’s cultures, our forms of expression and ways of being
human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of
thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference”.2

According to Hajime Nakamura, an eminent Japanese scholar and bud-
dhologist: “Tolerance is the most characteristic quality of Indian culture”.3

In the whole history of India no king led his army to offensive war outside India.
No Buddhist (or Jaina) king persecuted other religions.4

Tolerance is strictly connected with other values. According to A.K. Warder:
“Truth, non-violence, freedom, toleration and other principles are inseparable. If

1 P.G. Just, Tolerance, 2000, http://www.nanhua.co.za/nanhua/Column/Peter%20Just/Tole
rance.htm (01.03.2007).
2 “The Declaration of Principles on Tolerance”, signed by the Member States of UNESCO on
16 November 1995, quoted in K. and V. Kawasaki, Tolerance in Buddhism, http://home.earth
link.net/∼brelief/tol 1.html (06.07.2011).
3 H. Nakamura,Ways of Thinking of Eastern Peoples: India – China – Tibet – Japan, Univer-
sity of Hawaii Press, Honolulu 1964. [Polish translation Systemy myślenia ludów Wschodu: In-
die, Chiny, Tybet, Japonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, p. 174.]
4 Ibid., p. 174–175.
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we lose one, we lose all. The Doctrine (...) [of Buddha – J.S.] shows the mutual
consistency and solidarity of all these aspects of the ‘good’ very clearly”.5

Buddhists accept two of three types of tolerance as specified by Ija Lazari-
Pawłowska: “The first one understands tolerance as the lack of interference de-
spite a negative appraisal of somebody’s views or actions. The second concept
defines tolerance as acceptance of somebody’s dissimilarity as regards views and
actions”.6

Some Buddhists discern between passive and active tolerance. “Passive tol-
erance is indifference to others’ happiness; it is the lack of compassion”. Contrary
to it genuine tolerance “is an active concern and respect for the happiness of
others”.7

Tolerance in Buddhism is a manifestation of inclusive tolerance of Hinduism,
which accepts every aspect of cult (from cults of natural forces and stones through
the cult of many gods and one God, down to the cult of the divine nature of
one’s individual). Religion of the Hindus recognizes all gods as manifestations of
one divine, universal ground. In 12th Major Edict of Aśoka we read: “On each
occasion one should honour another man’s sect, for by doing so one increases
the influence of one’s own sect and benefits that of the other man; while by
doing otherwise one diminishes the influence of one’s own sect and harms the
other man’s”.8

Tolerance for Buddhists excludes converting non-Buddhists by force. As
pointed out by Buddhist monk and scholar Walpola Rahula: “spirit of tolerance
and understanding had been from the beginning one of the most cherished ideals
of Buddhist culture and civilization. That is why there is not a single example of
persecution or the shedding of a drop of blood in converting people to Buddhism,
or in its propagation during its long history of 2500 years”.9

Buddhism easily adapts to circumstances existing in a country: it adjusted
to Indian Hinduism, the cults of spirits in South-Eastern Asia, Chinese Confu-
cianism and Taoism, Japanese Shintō, Tibetan Bön and Mongolian Shamanism.
In the 20th century Buddhism adapted to Marxism (for example in Birma), to
Christianity and to Western liberal humanism.
According to Daisetz Teitaro Suzuki Mahayana, Buddhists in the ecumeni-

cal spirit of Hinduism are capable to perceive Buddha, or at least advance bod-

5 A.K. Warder, Indian Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi 1997, p. 520.
6 I. Lazari-Pawłowska, Trzy pojęcia tolerancji [Three Concepts of Tolerance], “Studia Filo-
zoficzne”, Warsaw, 1984, No 8, p. 118.
7 S. Yatomi, Buddhism in New Light, “World Tribune”, 15.02.2002, http://sokaspirit.org/
study/monthly study/materials/chap5.shtml (06.07.2011).
8 12th Major Rock Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka1.html (06.07.2011).
9 W. Rahula, What the Buddha Taught, Gordon Fraser, London 1978, p. 19.
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hisattva, in persons of Socrates, Confucius, Lao-tzu, Jesus Christ, Francis of Assisi
and even in Muhammad.10

This paper shows some characteristic manifestations of tolerance in Bud-
dhism. Buddhism postulate synoecism or peaceful coexistence of different reli-
gions on the same territory under care of one state. This approach has theoretical
and practical aspects. It contains many issues which will be described shortly.

1. Supporting by Buddhist rulers not only their own religion, but also other

religions; it includes supporting even such teachings which maintained to

be harmful

That means sponsorship of building of shrines, monasteries, and subsidize
cells for ascetics. This postulate precedes of more than two thousand years one
of the ideals of modern liberal democracy. It grew up from wish of Buddha
Śakyamuni. When in Waiśali Budda introduced to the Dharma path householder
Upali, a nobleman from the house of Licchavi who previously was a follower of
Jina Mahawira, he told him that when became a Buddhist, he should still give
alms to Jaina ascetics.11

In Udumbarika-Sihanada Sutta (§ 23) Budda is seen to say:

Nigrodha, you may think: ‘The ascetic Gotama says this in order to get disciples’.

But you should not regard it like that. Let him who is your teacher remain your

teacher. Or you may think: ‘He wants us to abandon our rules’. But you should

not regard it like that. Let your rules remain as they are. Or you may think: ‘He

wants us to abandon our way of life’. But you should not regard it like that. Let

your way of life remain as it was.12

Michael Walshe called the fragment example of “extreme tolerance of Bud-
dhism”.13

The idea of religious tolerance was continued later by the great Buddhist
emperor Aśoka (3rd Cent. B.C.), and other Indian rulers. Aśoka in an equal
way provided funds to all religions “In the same way as I bring happiness to my
relatives, both close and distant and work for it, so do I provide for all sects.

10 D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, London 1907, p. 63, quoted in A.K. Cooma-
raswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism, Munshiram Manoharlal Publications, New Delhi
1974, p. 152.
11 Mahavagga VI 31.11, in I.B. Horner (transl.), The Book of the Discipline (Vinaya-pitaka),
vol. 4, Pali Text Society, Oxford 1996, p. 323.
12 M. Walshe (transl.), Thus Have I Heard: The Long Discourses of the Buddha (Digha
Nikaya), Wisdom Publications, London 1987, p. 393.
13 Ibid., p. 600, n. 777.
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I honour all sects with various kinds of reference, and I consider visiting them
in person to be most important”.14 He sponsored not only Buddhist, but also
Hindu Brahmanas, Jainas and Ajivikas.15 He gave at least three caves for Ajivika
ascetics.16

Kanishka, Buddhist king of India (1st–2nd Cent.) led the politics of tolerance
towards all religions. On coins minted at the time of Kanishka one can find
Buddha, the gods of Brahmanism, Zoroastrianism and of Greek religion.17 The
first year of Kanishka’s rule was the beginning of Śaka epoch. This was also
beginning of Indian calendar which is still in use now. Indian state becomes one
of the greatest empires in history. It contained not only the area of present India
Central, West and North, modern Pakistan and Afghanistan, but also almost
whole Central Asia, including modern Uzbekistan, Kirghizia and Tajikistan.
But, on the other hand, Buddhists were and are deeply convinced that only

by practicing the Dharma path one can reach enlightenment. Religious tolerance
in Buddhism does not mean accepting all religions as equally true. Buddha says it
clearly in Pasadika Sutta (§ 4).18 The same approach one can find in the words of
Theravada monk Nagita: “Outside this (order) the road of the many who profess
another doctrine does not lead to quenching as this one does; so indeed the blessed
teacher instructs the Order himself, truly showing the palms of his hands”.19

Tolerance is also an attribute of Buddhist Tantrayana: “The one who prac-
tices teachings of Buddha, should be always tolerant and appreciate those who
practice other religions”, said Tibetan monk Beru Khyentse Rinpoche.20

2. Treatment of other religions as manifestations of one’s religion

The treatment of other religions as manifestations of one’s religion consists
mainly in incorporating to Buddhist pantheon gods of other religions. Buddhol-
ogy of the monks treats the ones as bodhisattvas or Dharma protectors pursuing
enlightenment. Japanese Buddhists were successful in making alliance of Bud-

14 6th Phillar Edict, in A Translation of the Edicts of Asoka, http://www.katinkahesselink.net/
tibet/asoka2.html. Concerning tolerance in Aśoka’s edicts comp. A.K. Warder, Indian Bud-
dhism, p. 254, 259–264.
15 7th Phillar Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
16 Barabar Cave Inscription, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
17 A.K. Warder, Indian Buddhism, p. 345.
18 M. Walshe (transl.), Thus Have I Heard, p. 428.
19 K.R. Norman (transl.), Poems of Early Buddhist Monks (Theragatha), Pali Text Society,
Oxford 1997, p. 13, verse 86.
20 Beru Khyentse Rinpocze, Miłująca dobroć i wspólczucie [Loving Kindness and Compassion],
in Wykłady z Teatru “Stu”. Autobiografia [Teachings Given in Stu Theatre. Autobiography],
Kraków 1994, p. 3. Translated into English by the Author.
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dhism with the root tradition of Shintō. In the same way as in Japan, some
Tibetan Bönpo deities were included to Buddhist Tantrayana as Dharma pro-
tectors. This politics was first introduced by Padmasambhava (8th–9th cent.),
founder of Buddhist Tantrism in Tibet. He made “covenant” with Bönpo deities.
They promised not to harm Buddhist practitioners (what they did previously),
and in exchange for it great tantric promised that yogis and monks will perform
meditations and pujas for them. His was a historical compromise reminding us
those of Israel covenant with god Yahweh. According to Padmasambhava, perfect
tolerance is an indispensable component of realization of buddhahood.21 In 1977
16th Karmapa, head of Karma Kagyu lineage of Tibetan Buddhism, recognize
– in the spirit of courtesy and tolerance – Bön as the fifth school of Tibetan
Buddhism.22

3. Syncretism enriching Buddhism

Here we can give one example from China and one from Japan. A group of
Chinese Buddhists who wanted to contrast anti-Buddhist propaganda of Taoists,
have identified Ju-t’ung with Confucius and Mahakaśyapa with Lao-tzu. In this
way they wanted not only to refute their arguments, but also pointed out essential
similarities between three Chinese religions. They identified them in the spirit of
tolerance. As a result of their activity some time later appeared specific Chinese
33 manifestations of Avalokiteśvara.23

Gyogi (668/70–749), a Japanese Buddhist from the school of Hosso, empha-
sized tolerance. He propagated the lack of essential differences between Buddhism
and Shintō. In this way he contributed to the emergence of Ryōbu Shintō, a syn-
cretic movement linking Buddhism with national traditions of Shintō.

4. Nepalese Hindu-Buddhist syncretism

The main features of Nepalese religion are syncretism and toleration. There
are many examples of mutual cooperation and toleration between Nepalese Hin-
duists and Buddhists:

21 Padmasambhawa, Tajemne wyjaśnienie w girlandzie wizji: Specjalnie skondensowany do-
datek do wizji i pojazdu [Padmasambhava, Secret Explaining in Garland of the Visions: Special
Condensed Suplement to Vision and Vehicle], Kraków 1995, p. 10.
22 Interview with His Holiness The XVI Gyalwa Karmapa, San Francisco, 1977, “Densal”,
1988, No 2, p. 4. From the point of view of Bön is similar. Bönpo teacher Tenzin Wangyal said
that those who previously practised Buddhism and now have decided to practice Bön, still can
practice Buddhist meditation as their daily practice (oral information from Tenzin Wangyal).
23 A. Matsunaga, The Buddhist Philosophy of Assimilation: The Historical Development of
the Honjii-Suijaku Theory, Sophia University, Tokyo 1969, p. 102, 286.
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– Most Newari people (84,1% in 2001) declared as both Hindu and Bud-
dhists.24

– Some Buddhists who take part in Buddhist festivals, in private worship
Hindu deities and vice versa.
– Buddhist Swayambhu-purana advises the cult of Śiva, and Hinduists are

encouraged by their gurus to practicing in the Buddhist temple of Vajrayogini in
Sankhu sadhanas according to Buddhist traditions.
– The same deities are worshipped under different names by different inhabi-

tants of Nepal. Both Buddhist Avalokiteśvara and Hindu god Śiva are worshipped
as Lokanatha or Lokeśvara (“Lord of the World”). Nepalese Hindus recognize
Buddha Śakyamuni as an incarnation of Vishnu, and Buddhists worship Vishnu
and Śiva as bodhisattvas. For Hindus Buddhist guardian Mahakala is a form of the
Hindu god Śiva. A huge statue of Padmasambhava near Parphing is for Nepalese
god Śiva. In Buddhist Tantric texts, Guhyasamaja-tantra and Hevajra-tantra,
trimurti of Hindu gods (Brahma/Vishnu/Śiva) received Buddhist meaning.
– The same dharamśalas (places of rest) are used by pilgrims of both tradi-

tions.
– The presence of a temple of the Hindu goddess Hariti in the heart of the

Nepalese Buddhist cult, Swayambhunath stupa in Kathmandu, and of the Hindu
god Śiva (in form of Halahala Lokeśvara) in Buddhist Golden Temple in Patan
(Lokeśvara is also epithet of Avalokiteśvara)
– The same temple (of Tara/Ganeśa in Parphing) is used by both Hindu

worshippers of Ganeśa and Buddhist followers of Tara. The same also concerns the
temple of Adi Natha Lokeśvara in Chobar. It is in fact a temple of Avalokiteśvara,
but Hindus regard it as a temple of Śiva or Ganeśa.25

– The same handprint on a wall of Asura cave in Parphing which Buddhists
recognize as a handprint of Padmasambhava, for Hindu is a handprint of their
deified yogi Matsyendranath. But Matsyendranath is also included on the list of
84 Buddhist Mahasiddhas, realized Tantric yogis.

5. Inclusion of methods taken from other religions to Buddhist practice

In Tibet Buddhists included some Bönpo practices into Buddhist main-
stream. As a result Tantric practitioners until now make use of oracles, astrology

24 Newa people, http://en.wikipedia.org/wiki/Newa people#Religion (28.02.2013); N. Dangol,
Sana Guthi and the Newars: Impacts of Modernization on Traditional Social Organization,
M.D. Thesis, Tromsø: University of Tromsø 2010, p. 22.
25 The information given in this paragraph comes from the author’s observations made during
his field research in Nepal in November 2012 – January 2013.
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and shamanic healing methods. With time the practices have been recognized as
integral part of Tibetan Buddhism.

6. Inclusion of methods of other Buddhist schools to practice of one’s lineage

of transmission

Hung-jen (601–674), the 5th patriarch of Ch’an, introduced the practice
of nien-fo ch’an which added to Ch’an meditation recitation of mantra nien-fo.
Recitation of nien-fo was the main activity of practitioners in Chinese Pure Land
school, Ching-t’u.26 Almost 1000 years later Zen masters Suzuki Shosan (1579–
1655) and Ungo Kiyo (1583–1659) popularized the Japanese version of nien-fo
ch’an known as nembutsu zen.
Followers of the 19th century Tibetan movement Rime collected and popu-

larized practices of different lineages of transmission which existed in their times.
It has been a point of honor of most outstanding teachers of Tibetan Buddhism
to receive initiations and teachings of all lineages of transmission.27

An exemplar of mutual tolerance and harmonious coexistence of different
Buddhist lineages of transmission is the situation existing in Buddhist monasteries
in modern Korea. Monks practice Son, a Korean version of Chinese Ch’an, read
Theravada and Mahayana Sutras, and recite the name of Buddha Amitabha.
Some of them even recite Tantric dharanis (long mantras).
There are also other aspects of tolerance in Buddhism, known in India from

the time of Aśoka:

7. Reluctant authorizing death penalties ever for most serious crimes

We know that both Aśoka and Wu-ti of Liang dynasty (ruled 502–549), the
greatest Buddhist emperor in China, very reluctantly authorized death penalties.

8. Tortures made illegal

Tortures were outlawed by Aśoka.28

26 H. Ui, The Nembutsu Zen of the Disciples of the Fifth Patriarch, “Eastern Buddhist”,
Vol. 29, 1996, p. 210.
27 On rime movement as an example of tolerance wrote Chime Rinpoche. Comp. his Życie
szesnastu Karmapów [Life of the Sixteen Karmapas], Kraków 1994, p. 20.
28 1st Separate Edict (Dhauli and Jaugada), http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.
html.
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9. Nature preservation

Tolerance of Buddhism is extended to all living beings: humans, animals and
spirits. Aśoka prohibited sacrificing animals and killing most species of animals.29

He reduced the number of animals killed in palatial kitchen to “two peacocks and
a deer, and the deer not invariably. Even these three animal will not be killed in
the future”.30 He prohibited fishing,31 set on fire forests and chaff which contain
living beings,32 feeding animals with the meat of other animals,33 castrate of
cattle,34 and branding of cattle and horses during festival days.35 More than
2250 years ago he issued an edict ordering to dug wells along the roads, to plant
trees, fruits, medicinal herbs and roots “useful to men or to beast”.36

Sulak Sivaraksa, Thai Theravada monk and activist of Social Engaged Bud-
dhism, maintained tolerance as a manifestation of loving kindness and compassion
towards all beings: “if we concentrates on religious aspects of universal love, we
shall all become more humble, tolerant and truly respectful of other beings – not
only humans, but animal, and all natural phenomena as well. From this our social
and economical development will be nonviolent”.37

Also Mahayana Buddhists emphasize the meaning of non-violent attitude not
only towards people, but also towards animals. According to Mahayana doctrine
animals too have the potential of Buddhahood and in one of their future lives
after reborning in a human form they will have chance to realize it.

10. Outlawing of vivisection

Emperor Wu-ti forbidded vivsection.

11. Abolition of national army

In Japan there was no army at all from the time of emperor Kammu (781–806)

29 1st Major Rock Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka1.html; 5th Phillar
Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
30 Bilingual Rock Inscription, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka1.html.
31 Kandahar Bilingual Rock Inscription, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
32 5th Phillar Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
33 5th Phillar Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
34 5th Phillar Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
35 5th Phillar Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka2.html.
36 2nd Major Rock Edict, http://www.katinkahesselink.net/tibet/asoka1.html.
37 Sulak Sivaraksa, Buddhism and Tolerance for Diversity of Religion and Belief, http://www.
buddhistinformation.com/buddhism and tolerance for diver.htm (06.07.2011).



TOLERANCE IN BUDDHISM 373

till the Kamakura Shogunate (1192–1333). Demilitarization was also realized in
17th-century Tibet.38 Here one can mention that though Buddhists waged wars,
both defensive and offensive, in contrast to Christians and Muslims, they never
forced others to accept their own doctrinal opinions.39

12. Ban on death penalty and constraint of vegetarianism

Ban on death penalty and decree on vegetarianism for the residents of the
royal court issued by Aśoka were observed as late as in the 5th century C.E.
in Penjab.40 Abolition of death penalty lasted in Japan from the 9th century
till 1156.41

13. Recognizing that one’s school do not monopolize salvation

A unique opinion, even in the context of Buddhism, was presented by Shoku
(1177–1247), the founder of subschool Seizan in Japanese Pure Land school
Jōdō who believed that one can reborn in Pure Land not only by reciting nem-
butsu, but also practicing other methods. He was convinced that one can reborn
there also by maintaining vows and performing positive actions.
In Buddhism tolerance is a manifestation of loving kindness (Sanskrit maitri;

Pali metta) and compassion (karuna). Monks of Therevada recite verses of canon-
ical Pali Metta Sutta everyday:

May all beings be happy and secure, may their hearts be wholesome! Whatever

living beings there be: feeble or strong, tall, stout or medium, short, small or large,

without exception; seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born or

those who are to be born, may all beings be happy! Let none deceive another, not

despise any person whatsoever in any place. Let him not wish any harm to another

out of anger or ill-will. Just as mother who protect her only child at the risk of her

own life, even so, let him cultivate a boundless heart towards all beings.42

38 S. Weeraratna, Review of S. Inoue, Putting Buddhism to Work: A New Approach to Man-
agement and Business, Kodansha International, Tokyo 1997, “Buddha Net’s Magazine Articles”,
http://buddhanet.net/budwork.htm (06.07.2011).
39 Compare my texts: Buddyzm a wojna [Buddhism and War], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego, “Studia Religiologica”, Kraków 2003, no 36, p. 119–132, and Buddyzm a funda-
mentalizm i przemoc [Buddhism and fundamentalism and violence], “Nomos”, 2004, no 47/48,
p. 33–50.
40 Fa-hsien, Record of Buddhist countries 21, published in 416. Comp. R.S. Tripathi, Religious
toleration under the Imperial Guptas, “Indian Historical Quarterly”, 1939, p. 1–12.
41 H. Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples. [Polish translation Systemy myślenia
ludów Wschodu, p. 376.]
42 Metta sutta 3–7, Sutta-nipāta 145–149, H. Saddhatissa (transl.), The Sutta-nipāta, Curzon
Press, Richmond 1998, p. 16.
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Tolerance is also a manifestation of patience. In Dhammapada we read: “For-
bearing patience is the highest austerity. Nibbāna is supreme, say the Buddhas.
He, verily, is not a recluse who harms another. Nor is he an ascetic who oppresses
others”.43 Another canonical Pali text says: “Who indeed, being strong, forbears
with one who is weak – that is called the highest toleration”.44 Sanskrit word
kshanti usually translated as “patience”, “forbearance”, “acceptance” or “toler-
ance”,45 Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Buddhist monk and activist of Social
Engaged Buddhism, translates as “inclusiveness”. In his interpretation Buddhist
kshanti is all-inclusive, because in the spirit of solidarity it embraces all people,
especially those discriminated for any reason.46

A combination of tolerance and patience is also one of the features of Tibetan
Buddhism. As Tibetologist R. Thurman wrote: “From tolerance and patience
grew out creativity, our imagination, our concentration, and our wisdom and
broader knowledge of reality”.47

According to K.P. Aleaz, Buddhism is a non-violence attitude because it is the
“spirituality of pluralism”. Buddhist spirit of tolerance is rooted in respecting the
opinion of others. It is also based on the Buddhist idea of coemergent origination
(Sanskrit: prat̄ıtyasamutpāda, according to which all phenomena in the world
are correlated one with the other), and removal of the self idea (anātman), and
because of that, of the idea of clinging to ego.48

Coemergent origination of all phenomena and non-existing of personal self
allows Buddhists to perceive all apparitions as equivalent. Canonical Pali Sutta-
nipāta says: “The experts say that it is a bond to depend on what one associates
with and to see everything else as inferior. Therefore, the disciplined one should
not trust in things seen, heard or felt or in rules and rites”.49

43 Narada Thera, The Dhammapada: Pāli Text and Translation with Stories in Brief and
Notes, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taipei 1999, p. 165–166,
verse 184.
44 Samyutta-nikāya I 50, quoted in A.K. Warder, Indian Buddhism, p. 282.
45 Buddhologist A.K. Warder translated the word by toleration or tolerance (Indian Buddhism,
p. 357, 410, 621).
46 P. Hunt-Perry, L. Fine, All Buddhism Is Engaged: Thich Nhat Hanh and the Order of
Interbeing, in C.S. Queen (ed.), Engaged Buddhism in the West, Wisdom Publications, Boston
2000, p. 53–54.
47 R. Thurman, The Jewel Tree of Tibet: The Enlightenment Engine of Tibetan Buddhism,
Free Press, New York 2006, p. 67.
48 K.P. Aleaz, Indian Contribution to a Spirituality of Pluralism, “CTC Bulletin”, http://
www.cca.org.hk/resources/ctc/ctc06-01/ctc06-01k.htm (06.07.2011).
49 H. Saddhatissa (transl.), The Sutta-nipata, Curzon Press, Richmond 1998, p. 94, verse 798.



TOLERANCE IN BUDDHISM 375

Buddhism beneficially influences Islam. There is evidence that in Sindh,
which was ruled by Buddhists kings up to the 7th century, after the emergence of
Islam started peaceful coexistence of Muslims and Buddhists.50

Buddhism also had positive influence on Mongols, who were one of the most
bloody people of medieval times. After converting to Buddhism Mongols changed
into one of the most tolerant people. The politics of tolerance was initiated
by Genghis Khan (ruled 1206–1227). In his edict he made all religions to be
treated with the same respect. Tolerance dominated during the rule of Möngke
Khan (ruled 1251–1259). In the capital there existed 12 Buddhist shrines, two
mosques and a church of Nestorians. Kublai Khan (ruled 1260–1294), the grand-
son of Gengis, patroned not only Buddhism, but also Islam, Nestorianism and
Manichaeism.51

On 31 May 1254 Möngke Khan in the spirit of tolerance summoned the
first interfaith dialogue between Buddhists, Christians, and Muslims in order to
decide which religion is the best. Christianity was represented by Franciscan
monk William of Rubruck. He said that Christians believed in God who is “one
in a perfect unity”. He asked a Buddhist monk in what he believed. The monk
answered: “It is fools who claim there is one God. Wise men say that there are
several. Are there not great rulers in your country, and is not Möngke Khan the
chief lord here? It is the same with gods, inasmuch as there are different gods in
different regions”.52 The intolerant position of the Franciscan monk made Khan
angry and he expelled William from his court.
Lastly, as to the question of education of children, tolerance means the lack

of what Alice Miller called Black Pedagogy. That means not only physical and
psychical child abuse, but also their indoctrination. According to Miller one of
the main features of Black Pedagogy is “inculcation in a child right from the be-
ginning of his or her life false knowledge and false beliefs”.53 Compulsion made
in childhood on child’s mind, inculcation of rigid, doctrinal opinions stimulates
his or her mind to violence and has closed it for many years or frequently the
whole life from the possibility of spontaneous experience of the world. As Thich
Nhat Hanh wrote: “Do not force others, even children, to accept your ideas
with the aid of power, threats, money, propaganda or even education. Rather

50 A. Skilton, A Concise History of Buddhism, Curzon, London 1998, p. 202.
51 J. Man, Genghis Khan: Life, Death and Resurrection, Bantam Press, New York 2004;
J. Man, Kublai Khan, Bantam Press, New York 2007.
52 S. Batchelor, The Awakening of the West: The Encounter of the Buddhism and Western
Culture 543 BCE – 1992, Thorsons, London 1995, p. 91.
53 A. Miller. Zniewolone dzieciństwo: Ukryte źródła tyranii [Violated childhood: Hidden
sources of tyranny]. Media Rodzina, Poznań 1999, p. 77. Translated into English by the
Author.
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through compassionate dialogue help others in abandonment fanaticism and nar-
row views”.54
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Summary

This paper outlines some characteristic manifestations of tolerance in

Buddhism. Buddhism postulates peaceful coexistence of different religions on

the same territory under the state protection. Tolerance in Buddhism has

both theoretical and practical aspects.

1. Supporting by Buddhist absolute rulers not only their own, Buddhist

religion, but also other ones, including those maintained to be harmful.

2. Treatment of other religions as manifestations of one’s religion.

3. Including practices of other religions into Buddhist practice.

4. Including practices of other Buddhist schools into the practice of one’s

own lineage of transmission.

5. Reluctant authorization of death penalties ever for most serious crimes

6. State ban on tortures.

7. Wildlife protection in a broad sense.

8. Ban on vivisection, death penalty and constraint of vegetarianism

9. Abolition of national army.

Key words: tolerance, Buddhism, compassion, power, war, army, vegetari-

anism
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LAS ÉLITES Y LAS GRANDES TRANSFORMACIONES

Introducción

El tema de las élites se inscribe, sin duda, en un largo debate engorroso y am-

plio. En el contexto del mundo globalizado, la tarea de entenderlas se complejiza

aun más. Las fronteras nacionales ya no definen, o por lo menos no por com-

pleto, las lealtades ni el actuar de los grupos poderosos; mientras tanto, el espacio

transnacional les abre nuevos campos de acción y les da oportunidades nuevas.

El presente trabajo pretende entender en primer lugar el sentido mismo de una

élite: su significado y sus posibles implicaciones para el proceso económico en par-

ticular e histórico en general. En segundo lugar, dado que las élites son en gran

parte definidas por su entorno social, se busca entender la particularidad de las

élites estadounidenses. Por último, se pretende explicar cómo éstas influyeron en

el asenso de los Estados Unidos como la principal potencia mundial y, de manera

paralela, cómo constituyeron una fuerza definitoria en la creación de un sistema

internacional concreto, fincado en las instituciones y en la normatividad globales.

1. ¿La gran transformación?

El advenimiento del capitalismo implicó no solamente un cambio del sistema

de producción, sino que modificó las lógicas operativas de la sociedad. Los siervos

se fueron convirtiendo en asalariados para, en una etapa más avanzada, pasar

de ser esclavos del señor feudal a ser consumidores. Las fuentes de poder se di-

versificaron y modificaron, al mismo paso que las fuentes de riqueza. El sistema

capitalista pasó lentamente, desde el proceso de cercamientos en los Páıses Ba-
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jos e Inglaterra como una verdadera “revolución de los ricos contra los pobres”1,

por el mercantilismo, hacia sus formas cada vez más liberales. La economı́a de

mercado se vio profundamente influenciada y modificada por las dos Revolucio-

nes Industriales, los descubrimientos y la explotación de “mundos nuevos” y los

constantes avances tecnológicos.

Cambió no solamente la coyuntura, sino también el trasfondo de las socieda-

des afectadas por el capitalismo: su forma de pensar, de percibir el mundo y a śı

mismos. Hubo, como sostiene Polanyi, “[...] un cambio en la motivación de la

acción de parte de los miembros de la sociedad: la motivación de la subsistencia

deb́ıa ser sustituida por la motivación de la ganancia.”2 Y fue precisamente el

mercado autorregulado que representó, en términos de Polanyi, “[...] esta innova-

ción la que originó una civilización espećıfica”.3 Franklin describe detalladamente

el carácter materialista de esta “nueva” sociedad. De acuerdo con la lógica de su

“ética” capitalista, las virtudes en realidad son virtudes sólo y cuando cumplen

con su objetivo principal: traer beneficios y ganancias concretas al hombre de bien.

Volverse cada vez más rico y útil dentro del mercado debeŕıa de ser un fin y no

un simple medio en la vida de los hombres. En la ética de la nueva civilización

capitalista, el dinero tiene un papel crucial e, inclusive, moral. Es mucho más que

un simple medio neutro para el intercambio de mercanćıas, como sosteńıa Da-

vid Ricardo y algunos otros economistas clásicos. El dinero, desde la perspectiva

Frankliniana, tiene una lógica propia: el elevar al ser humano. “Quien malgasta

improductivamente un solo centavo, dice Franklin, malgastará también toda su

fortuna y la fortuna de un páıs entero”.4

Al trazar una suerte de ética de mercado, éste gana un cierto carácter sagrado,

evangelizador. En este sentido, la economı́a deja de ser humana, sino que, según los

predicadores del liberalismo económico, implica mucho más – funciona de acuerdo

con sus propias leyes y, dejada a sus propias fuerzas, es perfecta.

Aśı, el mercado moderno, tendiente hacia una autorregulación deshumani-

zada y dominado por las supuestas leyes naturales, entendidas en términos de un

simple ajuste entre la oferta y la demanda, mediante el mecanismo de precios,

es fuertemente debatido por Polanyi. Como demuestra el autor, la economı́a está

muy lejos de poder considerarse autónoma y libre de las intenciones humanas.

Está, al contrario, arraigada en toda una serie de procesos poĺıticos, sociales, psi-

cológicos y religiosos, entre otros. No es, “a la smithiana”, un ente impersonal,

guiado por una mano invisible, sino más bien se trata de una creación terrenal

1 K. Polanyi, La Gran Transformación los oŕıgenes poĺıticos y económicos de nuestro tiempo,
México 2012, p. 83.
2 Ibidem, p. 90.
3 Ibidem, p. 49.
4 B. Franklin, Żywot własny, Varsovia, 1960, p. 13, traducción propia.
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dirigida por las múltiples manos más o menos apreciables de la administración,

al estilo de Bentham o Polanyi. De hecho, incluso el liberalismo es algo planeado

por el mismo Estado que se ve obligado a asegurar ciertas condiciones impre-

scindibles para que un mercado autorregulado pueda existir. “El laissez-faire no

teńıa nada de natural; los mercados libres no podŕıan haber surgido jamás con

sólo permitir que las cosas tomaran su curso. Aśı como las manufacturas de algo-

dón – la principal industria del libre comercio – se crearon con el auxilio de los

aranceles protectores, los subsidios [...], el propio laissez-faire fue impuesto por el

Estado. [...] El laissez-faire se planeó”.5

En este mismo sentido, Polanyi concluye que la humanidad no es, a pesar

de lo que pretenden demostrar los liberales, un simple “adjunto” del mercado,

sino que, al contrario, “la economı́a humana está sumergida por regla general

en las relaciones sociales”.6 Si aśı las fuerzas de mercado anónimas, imposibles

de detectar, quedan descartadas de nuestra definición de la economı́a, es factible

preguntar qué tipo de relaciones definen, diseñan y moldean las estructuras de la

misma. Sin duda, siguiendo la lógica de Soros y Polanyi, resulta evidente que:

Los acontecimientos económicos y sociales, a diferencia de los acontecimientos que

preocupan a los f́ısicos y los qúımicos, suponen la presencia de actores pensantes.

Y los actores pensantes pueden cambiar las reglas de la economı́a y los sistemas

sociales en virtud de sus propias ideas acerca de estas reglas.7

No obstante, si bien todas las personas intervienen de alguna u otra forma

en los procesos económicos, ya sea como una amplia base de consumidores o deu-

dores, definitivamente no todas definen el curso y la lógica de los mismos. En

este sentido, se puede hablar de una minoŕıa o de las minoŕıas organizadas que

diseñan y controlan con mayor o menor fuerza el ciclo económico, tanto a nivel

nacional como internacional. Se trata de una élite que, si bien, como diŕıa Charles

Wright Mills, no dicta todo el curso de la historia, al tomar [o no tomar] una serie

de decisiones tiene la capacidad de influir en la vida de las masas de los páıses

enteros.

2. La élite como actor

Los Estados como entes abstractos y totalizadores, como pretenden mostrar-

los las visiones tradicionalistas – el Realismo y el Idealismo – ya no bastan o, más

5 K. Polanyi, op. cit., pp. 194 y 196.
6 Ibidem, p. 94.
7 G. Soros, La crisis del capitalismo global, la sociedad abierta en peligro, Madrid 1999, p. 62.
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bien, nunca bastaron para explicar el complejo proceso social y económico, tanto

al interior, como en lo global y lo internacional.

En este sentido y con esta abnegación hacia lo que significa e implica el

actor estatal, ¿quién seŕıa el verdadero o, por lo menos, más probable motor de

la historia? La teoŕıa de las élites puede considerarse como uno de los muchos

intentos por dar una respuesta más adecuada al problema planteado.

La élite puede entenderse desde diversas perspectivas y enfoques. Sin duda

alguna, el contexto histórico y el tipo de sociedad en cuestión influyen sustancial-

mente en lo que se entiende por la misma. Pero lo que resulta común en casi todos

los tiempos y “[...] en todas las sociedades, desde las medianamente desarrolladas,

que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, hasta las más cultas

y fuertes, es el hecho de que existen dos clases de personas: la de los gobernantes

y la de los gobernados”8; en este orden, las primeras que son las minoŕıas siempre,

para Mosca, van a desempeñar funciones poĺıticas convirtiéndose de tal forma en

gobernantes y dejando a los demás en su modesto papel de gobernados. Vilfredo

Pareto desaf́ıa la definición de Mosca, considerando que la élite no siempre tendrá

un sentido eminentemente poĺıtico. Desde su perspectiva, existen las élites que

gobiernan y las que no: “[...] hay que dividir la clase en dos, es decir separar

a quienes directa o indirectamente influyen en el proceso del gobierno y, por lo

mismo, forman parte de una élite gobernante de aquellos que son una élite no

gobernante”.9

La élite, desde su perspectiva, no es una clase totalmente homogénea, sino

todo lo contrario. Tiene miembros activos e inactivos; hay quienes merecen perte-

necer a la misma y otros que simplemente forman parte de ella a través de lazos

familiares o de amistad. Si bien Pareto complejiza la composición de la clase electa,

dividiéndola en gobernante y ociosa, también tiene una visión, igual que Mosca,

bastante dualista: la sociedad se separa en dos: entre la élite y la no-élite, es de-

cir el resto o, en términos más contemporáneos de Stiglitz, en el “99 por ciento”.

Tanto Mosca como Pareto concuerdan en cuanto las minoŕıas tienen ciertas carac-

teŕısticas particulares que las distinguen de las masas de los gobernados. Además

de la “[...] enorme ventaja que da la organización [frente a una mayoŕıa caótica],

las minoŕıas gobernantes están constituidas por lo común de tal manera que los

individuos que las componen [...] [cuentan con] algunas cualidades que les otorgan

cierta superioridad material e intelectual, y hasta moral.”10

Mientras que en las tribus y sociedades pre- o, simplemente, no-capitalistas

la caracteŕıstica principal de sus clases gobernantes es su fuerza f́ısica, necesaria

8 G. Mosca, La clase poĺıtica, en Diez textos básicos de ciencia poĺıtica, Barcelona 2007, p. 23.
9 V. Pareto, Tratado de Socioloǵıa General, Varsovia 1994, p. 519, traducción propia.
10 G. Mosca, op. cit., p. 25.
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para la sobrevivencia y la dominación, en el mundo de economı́a de mercado en

donde la propiedad privada es protegida por “[...] la fuerza práctica y real de las

leyes”11 estatales y se vuelve la fuente y el principal śımbolo de poder, la élite

gobernante transita de constituirse de guerreros a componerse principalmente de

los ricos. Tal y como sostiene Mosca, “[...] los gobernantes son los ricos, más que

los fuertes.”12

En este punto se plantea un ćırculo virtuoso que, en muchos casos, se pervierte

y se convierte en vicioso y determinista, tal como lo perciben Mosca, Pareto y, más

tarde, Mills. “[...] aśı como el poder poĺıtico produjo la riqueza, ahora la riqueza

producirá el poder [...]; si por un lado los poderosos son por lo general los ricos,

por otro basta ser rico para convertirse en poderoso.”13

Cuando la élite se ubica en la cima del poder solamente por la simple suerte

hereditaria de ser rica y ya no por contar con otras cualidades, en general se pone

en marcha el proceso de circulación; proceso ya advertido por Mosca, pero descrito

con mayor detalle por Pareto. Hay circulación o movilidad social cuando los in-

dividuos de origen pertenecientes a la masa de los “gobernados” llegan a entrar

en los pequeños ćırculos.

“Si la aristocracia humana, como una raza de animales, nos dice Pareto, se

reprodujera conservando más o menos similares caracteŕısticas, la historia humana

seŕıa entonces enteramente distinta a la que conocemos.”14 No obstante, no es el

caso y la élite declina tanto en cantidad como en calidad, por lo cual los vaćıos

deben de ser llenados por nuevos miembros, más dinámicos y activos. La historia,

nos cuenta Pareto, es en estas condiciones “el cementerio de las aristocracias”15.

3. Las élites en los Estados Unidos

El análisis de Mosca y Pareto se limita sustancialmente a un examen nacional

e interno en su interpretación del rol y alcance de las élites. En un mundo cada vez

más globalizado e interactivo, es interesante apreciar el posible papel que juegan

las mismas dentro de la poĺıtica y economı́a internacionales. Al considerar, desde

un inicio, al análisis estatal como sumamente limitado para entender las relacio-

nes globales, diversos autores – Stephan Haggard, Beth A. Simmons, John Scott

11 G. Mosca, op. cit., p. 28.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 V. Pareto, op. cit., p. 521.
15 Ibidem.
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y William K. Carroll, entre muchos otros – consideran que las élites nacionales de

diversos páıses, ya sea públicas o privadas, y sus interrelaciones entre śı, dentro

y fuera de los organismos internacionales, ofrecen una interesante explicación del

orden del mundo actual. Stephan Haggard y Beth A. Simmons proponen incluso

una nueva agenda para el estudio de los reǵımenes, demostrando la urgente ne-

cesidad de entender “la cooperación internacional no solamente como resultado

de las relaciones estatales, sino sobre todo como una interacción entre los juegos

domésticos e interestatales.”16

No obstante, ya Antonio Gramsci consideraba que la configuración interna

determina el papel internacional de un páıs. “No puede haber hegemońıa a nivel

mundial si ‘el bloque dominante’ de la potencia hegemónica, es decir las clases

y grupos que ejercen el poder en el seno de la formación social de esa potencia,

no la tienen en el espacio nacional.”17

Este orden internacional entendido como una extensión de la poĺıtica y eco-

nomı́a interna del Estado hegemónico puede ejemplificarse con el caso del asenso

de los Estados Unidos a ser la principal potencia mundial tras la Primera y, sobre

todo, Segunda Guerra Mundial.

En primer lugar, para estudiar el caso estadounidense, resulta pertinente

detenerse un momento y analizar brevemente el carácter propio de su élite. Su

desarrollo histórico particular, su nacimiento como un páıs capitalista, “excepcio-

nal” en términos de Tocqueville, tuvo una fuerte influencia en el carácter de sus

élites: éstas nunca tuvieron que afrontar el yugo del feudalismo, la verticalidad

de la Iglesia y el absolutismo de los reyes, y entraron en la fase industrial casi in-

mediatamente.18 Las élites estadounidenses, desde un inicio, tuvieron un sentido

fuertemente asociado a la riqueza, finanzas e industrias privadas, alejándose de la

tradicional élite estatal pública. Huntington supuso incluso, de manera bastante

atrevida, que existe una “virtual ausencia del concepto de ’Estado’ en el pen-

samiento americano”19. Desarrollando la misma idea, José Luis Orozco sostuvo

que “ajenos a las profećıas de Maquiavelo, Bodin y Hobbes, los norteamericanos

podŕıan desarrollar un “evangelio de la riqueza”, pero jamás un “evangelio del po-

der” y sus secuelas de raison d’état.”20 No obstante, desde un inicio se trata más

bien de un acuerdo estratégico entre los ámbitos público y privado, de una “śıntesis

16 S. Haggard, B.A. Simmons, Theories of international regimes, en “International Organiza-
tion”, 41, 3, Verano 1987, p. 513, traducción propia.
17 A. Guillén, Mito y Realidad de la Globalización Neoliberal, UAM, México 2007, p. 146.
18 Consultar A. de Tocqueville, La democracia en América, Madrid 2007.
19 S. P. Huntington, American Politics: the Promise of Disharmony, Cambridge, Massachu-
setts 1981, p. 34.
20 J.L. Orozco, El Estado Norteamericano, UNAM, México 1986, p. 3.
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estatal-empresarial del ’pragmatismo revivificado’ norteamericano [que] se reubica

en las coordenadas de la poĺıtica del poder y la poĺıtica de la ganancia.”21

Mills, uno de los principales teóricos de la élite estadounidense, no hace más

que confirmar esta supuesta simbiosis entre la razón de mercado y de estado.

Considera que la élite constituye un cuerpo bastante homogéneo, en cuanto es

constantemente interconectado en una suerte de “memorable alianza” entre sus

tres partes principales: las élites propiamente poĺıticas, las élites económicas com-

puestas por los altos directivos de las corporaciones y las familias ricas y los altos

mandos militares; alianza expresada a través de su forma de hacer negocios en-

tre śı, pero también dada su pertenencia a los mismos clubs elitistas, los mismos

centros educativos y, por lo tanto, similares modos de vida.

La élite estadounidense opera entonces, desde un inicio, dentro de las lógicas

de un “Estado Corporativo”, teniendo una gran flexibilidad y elasticidad a la hora

de actuar. Edward S. Greenberg considera incluso que el gobierno estadounidense

está diseñado de tal manera, como para poder satisfacer, con la mayor eficiencia

posible, los intereses sectoriales: “[...] podemos conceptualizar mejor al Congreso

como una colección de representantes de los intereses especiales, bien organizados,

bien financiados y restringidos. Constituye la suma total [...] de los grandes grupos

locales de interés, las industrias y otras élites empresariales diseminados a lo largo

del páıs.”22

Bentley, en un mismo sentido, sostiene que los “[...] múltiples intereses que

obtienen representación a través de varios miles de funcionarios con diferentes

grados de éxito”23 definen al gobierno estadounidense. Charles Austin Beard, con

su Interpretación Económica de la Constitución de los Estados Unidos, no hace

más que confirmar en el plano constitucional – con hechos, cifras y apellidos

concretos – las tesis de Greenberg y Bentley.

4. Desde una élite nacional hacia las élites transnacionales

Dejando en claro que las élites determinan en gran medida la poĺıtica nacional

de los Estados Unidos, es factible analizar el papel que esas mismas desempeñaron

por un lado en el posicionamiento de los Estados Unidos como principal potencia

y, por otro lado, en la construcción de las instituciones que dieron vida a un nuevo

orden mundial.

21 Ibidem, p. 29.
22 E.S. Greenberg, The American Political System: A radical Approach, Cambridge, Massa-
chusetts 1977, pp. 317 y 318.
23 A. Bentley apud J.L. Orozco, op. cit., p. 16.
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Con la Diplomacia del Dólar de Taft se abrieron cada vez más puertas para

que las élites económicas entraran al gobierno y definieran directamente la poĺıtica

exterior del páıs. La reestructuración taftiana del Estado norteamericano im-

plicó darles un papel creciente a los hombres de negocios y los banqueros; de

manera paralela, el nuevo nacionalismo deb́ıa tener un sentido más cercano al

interés privado y corporativo que, como suele suceder en el caso de un nacio-

nalismo tradicional, ser totalmente público y abstracto. Ello porque la diplo-

macia, en un mundo cada vez más capitalista y consumista, no pod́ıa seguir

siendo únicamente poĺıtica o militar. Tampoco se vaĺıa aludir exclusivamente

a los sentimientos nacionales, basados en los vagos y superficiales sentimientos

de honor y orgullo. Los intereses del Estado teńıan que ver, cada vez más, con

la prosperidad de industrias y de finanzas privadas de grandes corporaciones

que, en esta misma época, como registró en 1908 Arthur Bentley, el contem-

poráneo de Taft, representaron una suerte de “incuestionable novedad, [al conver-

tirse sus actividades en] la actividad social por excelencia en el entretejido plural

y organizativo.”24

Como soĺıa afirmar Taft, “ya no hab́ıa necesidad de hundirse en guerras in-

necesarias”, porque “el crecimiento sin igual de las exportaciones de los Estados

Unidos hizo del comercio el factor principal de la prosperidad industrial y co-

mercial del páıs.”25 La poĺıtica del Gran Garrote deb́ıa ser remplazada por la

de los negocios. O, en otras palabras, el comercio ofrećıa mayores recompensas

y beneficios que el imperialismo duro “a la europea”.

Polanyi insiste en que los “[...] negocios paćıficos [en la economı́a de mer-

cado se ven] como un interés universal.”26 Las élites capitalistas influyeron en un

creciente interés por la estabilidad, siguiendo la sugerencia de Taft de “sustituir

las balas por los dólares”27. Obviamente, no se trataba de una paz soñada por

los idealistas o constructivistas, sino más bien de una paz pragmática que evi-

taŕıa una guerra perpetua y destructiva entre grandes potencias, pero aceptaŕıa

conflictos cortos, localizados, y fácilmente controlables como fuente de grandes

ingresos y beneficios. En pocas palabras, el nuevo mecanismo de llevar a cabo las

relaciones de los Estados Unidos con el exterior deb́ıa basarse en los intereses de

grupos, haciendo uso de una nueva y moderna diplomacia comercial entrelazada

con una geopoĺıtica de recursos y dinero.

24 A. Bentley apud J.L. Orozco, La ciencia, la democracia y la guerra para terminar todas las
guerras, en “Revista Circunstancia”, México, Número 4, Mayo 2004.
25 W. Howard, Taft, Fourth Annual Message, 3 de Diciembre de 1912, [disponible en ĺınea:
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29553], traducción propia.
26 K. Polanyi, op. cit., p. 53.
27 W. Howard, Taft, op. cit.
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En este punto se perfiló claramente una ya no únicamente diplomacia, sino

una verdadera geopoĺıtica del dinero: las zonas pod́ıan ser dominadas y pacificadas

ya no solamente a través de la intervención militar, sino más bien por medio de la

intromisión monetaria. Efectivamente, a través de finanzas y la intervención de los

bancos, apoyados por la constante y penetrante infiltración de las fuerzas estado-

unidenses, en la época de Taft se pacificaron los conflictos entre Perú y Ecuador,

entre Panamá y Costa Rica, entre Hait́ı y la República Dominicana y en Nicara-

gua. Su pacificación implicó el dominio indirecto estadounidense. En este sentido,

se abrieron todas las puertas para los inversionistas y banqueros norteamericanos,

quienes fueron a prestar no tanto para instaurar la estabilidad financiera de los

páıses receptores, sino también y, sobre todo, para beneficiarse, tomando control

de los recursos y los puestos estratégicos en los mismos y creando nuevos lazos de

dependencia y relaciones de deudor-acreedor: “Para persuadir a los bancos de que

establecieran oficinas en sitios tan poco prometedores, el gobierno estadounidense

tuvo que proporcionar seguridad y, a veces, autoridad fiscal y administrativa.

En Nicaragua, los bancos norteamericanos nombraban al recaudador general de

aduanas y diriǵıan el ferrocarril nicaragüense, aśı como el banco nacional.”28

Estados Unidos, gracias al recurso de la diplomacia y geopoĺıtica de di-

nero, no se involucró directamente en los conflictos mundiales del siglo veinte,

escondiéndose tras su supuesta neutralidad y, a su vez, haciendo negocios de gu-

erra con los páıses belicosos, a través de sus ricos y corporativos. Ilustrando la

manera en que las élites se aprovechan de la coyuntura, Mills describe claramente

que: “Entre 1940 y 1944 se dieron a las compañ́ıas privadas unos 175,000.000,000

de dólares por virtud de contratos para el abastecimiento de materias básicas.

Las dos terceras partes ı́ntegras de esa cifra fueron a manos de un centenar de

compañ́ıas; en realidad, casi la tercera parte fue a manos de diez empresas parti-

culares.”29

En este sentido, como anunció el mismo Wilson, la poĺıtica de negocios dio su

resultado, tanto para las élites como para el páıs en su conjunto: los Estados Uni-

dos se convirtieron de un importante deudor en el principal acreedor del mundo.

A estas alturas, era el único capaz de dictar las reglas de juego después la guerra.

Tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales, se buscó legitimar el dominio

mundial de la nueva potencia y sus élites. Estados Unidos pretendió crear una

constitución global que liberalizara y abriera todos los mercados hasta entonces

cerrados o dominados por las potencias europeas. Como afirma José Luis Orozco,

a estas alturas ya era “hora de resucitar, más activa y sistemáticamente que nunca,

28 P. Knox, citado por R. A. Pastor en El Remolino, poĺıtica exterior de Estados Unidos hacia
América Latina y El Caribe, México 1995, p. 179.
29 Ch.W. Mills, La élite de poder, México 1987, p. 101.
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un sistema internacional americano estable como el puente para una organización

internacional americana estable que, por obra del esṕıritu democrático, deberá

extenderse incluso hasta China.”30 En este marco, se trató de desafiar y rechazar

el viejo orden europeo para imponer uno nuevo, más acorde con los intereses

estadounidenses y su forma de percibir el mundo y los negocios.

Ello se logró en primer lugar con los Catorce Puntos de Wilson, quien utilizó

la guerra como veh́ıculo para crear un suelo fértil y favorable para la expansión del

mercado estadounidense. Dichos puntos, superficialmente pacifistas e idealistas,

mientras que en el fondo sumamente comerciales y financieros, no hicieron más

que abrir el sistema internacional para los intereses estadounidenses y el desarrollo

del capitalismo al ”estilo americano”, limitando a la vez la hegemońıa británica

decadente. Se abrieron los mares con la libertad de navegación absoluta tanto en

paz como en tiempos de guerra, se abolió, teóricamente, la diplomacia secreta,

abriéndole las puertas a la financiera; se solicitó la eliminación de las barreras

económicas de cualquier tipo; y, por último, se dio la apertura de los mercados

nuevos con el reajuste fronterizo dentro de Europa.

El segundo momento clave en el que la diplomacia del dólar logró consolidar

el papel hegemónico de los grupos estadounidenses fue durante la Conferencia

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en 1944. Los presidentes y los

poĺıticos, al lado de los hombres de negocios y los banqueros de Wall Street e In-

glaterra se reunieron en Bretton Woods junto con otras delegaciones, dando la

impresión de un falso multilateralismo, para decidir el futuro de la nueva arqui-

tectura financiera. Como cuentan Ruggie y Lichtensztejn, hab́ıa dos proyectos en

pugna, ambos anglosajones: el Plan White por parte de los Estados Unidos y el

Plan de Keynes de origen británico31. La lucha entre ambos demostró que la ba-

lanza se inclinaba claramente hacia el lado de la nueva potencia en crecimiento;

la libra esterlina fue desplazada por el dólar.

La incuestionable victoria del proyecto norteamericano supuso una impor-

tante modificación en el plano monetario internacional, junto con la construcción

del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial como futuros ejecuto-

res y legitimadores del nuevo orden en el que los páıses acreedores están a salvo

de rendir cuentas de sus poĺıticas económicas, mientras que los deudores, obe-

deciendo los lineamientos del ajuste estructural, a través de los mecanismos de

condicionalidad, tienen que respetar una cada vez “[...] mayor apertura [...] al co-

mercio y a las inversiones extranjeras, privatización de servicios y producciones

30 J. L. Orozco, comp., ¿Hacia una globalización totalitaria?, UNAM, México 2007, p. 17.
31 Consultar J.G. Ruggie, International regimes, transactions, and change: embedded libera-
lism in the postwar economic order, en S.D. Krasner, International Regimes, London, 1989,
pp. 195–232 y S. Lichtensztejn, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; Instrumen-
tos del poder financiero, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2010, 248 pp.
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a cargo del sector público, como catalizadores de la expansión internacional de

las grandes corporaciones productivas y financieras.”32

Los intereses que las élites estadounidenses pueden tener en la existencia

de este tipo de institucionalidad global parecen evidentes: el Banco Mundial y el

Fondo Monetario, por ejemplo, pueden servir como una suerte de plataforma para

la empresa privada, otorgándole información necesaria y privilegiada sobre los

mercados en desarrollo y sobre las posibilidades de inversión en diversas partes del

mundo; pueden servir también, dándole oportunidades reales de acción a través de

la apertura de las economı́as deudoras y su obligado ajuste a las poĺıticas y lógicas

neoliberales.

En este sentido, el sistema creado implica, sin duda, una gran ventaja para

la expansión del comercio y finanzas estadounidenses. Está claro, que los intereses

corporativos y privados, desde un inicio, tuvieron y siguen teniendo cabida en los

organismos internacionales creados. Por ejemplo, Lichtensztejn sostiene que, en el

caso del Banco Mundial, “desde un principio se reconoció la influencia del mercado

financiero estadounidense en la provisión de [sus] fondos [...] y, como consecuencia

de ello, se dio directa injerencia en su dirección a banqueros de este páıs”33.

Entonces, al ser los organismos internacionales tan ı́ntimamente dependientes de

los capitales privados, se ven igualmente condicionados por los mismos. En este

sentido está claro que los intereses corporativos, en algún momento u otro, pueden

reflejarse en el hecho de que “[...] la definición y contenido mismo de las poĺıticas

públicas se privatiza [...].”34.

5. Consideraciones finales

La “Gran Transformación” a la que se refirió Polanyi implicó un cambio de

sistema productivo y social, y modificó por completo el escenario internacional,

transformando sus modus operandi y diversificando los instrumentos de poder

utilizados por las potencias en sus relaciones con el exterior. Éstos ya no son

solamente los tanques de guerra y los marines (si bien éstos siguen muy presentes)

o las convenciones secretas entre los Hombres de Estado, sino también reuniones

más o menos oficiales del sector privado fundido con el público en una suerte de

abrazo simbiótico.

32 S. Lichtensztejn, op. cit., p. 15.
33 S. Lichtensztejn, op. cit., p. 36.
34 A. Salas-Porras Soulé y M. Luna Ledesma, Introducción ¿Quién gobierna América del
Norte?, en ¿Quién gobierna América del Norte; Élites, redes y organizaciones, UNAM, México
2012, p. 15.
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La diplomacia y la geopoĺıtica del dólar permiten, tras la Primera y Segunda

Guerras Mundiales, sentar las bases de una nueva hegemońıa ya no solamente de

los Estados Unidos como Estado unitario, sino también del sistema capitalista en

su conjunto. Se trata de una hegemońıa despolitizada y cada vez más económica,

privada y corporativa. Salen a flote, en este contexto, los nuevos actores que poco

a poco rebasan al Estado: la mayoŕıa de las veces se aĺıan con el mismo, pero en

algunas ocasiones pierden su lealtad porque aśı lo dicta el cálculo entre el costo

y el beneficio.

En este nuevo marco, el instrumento de la deuda se convierte en un poderoso

mecanismo de dependencia y condicionalidad, y las relaciones deudor–acreedor,

exportador–importador cobran un sentido nuevo. Todo ello contribuye en la cre-

ación de un imperialismo distinto que ya no requiere (o, por lo menos, no en todos

los casos) de un dominio poĺıtico directo sobre un páıs. La mayoŕıa de las veces

basta con controlar su economı́a y con tener la habilidad, como diŕıa Carl Schmitt,

“de determinar por śı solo el contenido de conceptos legales y poĺıticos... Una na-

ción es conquistada principalmente, cuando adopta un vocabulario extranjero, un

concepto ajeno del derecho, especialmente el derecho internacional”35. Al fin y al

cabo, ésta es, podŕıamos decir, la gran victoria de los grupos de poder o las élites

que logran posicionarse tanto en Estados Unidos como en el mundo, siendo los

principales diseñadores y arquitectos de la institucionalidad y legalidad que les

brindan riqueza, poder y prestigio, y los convierten en un verdadero motor ya no

solamente de la economı́a, sino también de la historia.

The Elites and the Great Transformations

Summary

The discussion about elites is part of a cumbersome and long debate. In

the context of a globalized world, the task becomes even more complex to

understand. It is because national borders no longer define or, at least, do not

define completely, all the loyalties and actions of powerful groups. Meanwhile,

the transnational space opens new fields of activity and, along with, gives them

new opportunities.

In first place, this paper aims to understand the very meaning of a power

elite: its significance and its possible implications for some selected economic

and historical processes. Secondly, since the elites are largely defined by their

social environment, the present paper seeks to understand the particularity of

the American case. Finally, we try to explain how this ruling class influenced

35 C. Schmitt, Positionen und Begriffe, citado por Héctor Orestes Aguilar, en Carl Schmitt,
teólogo de la poĺıtica, México 2001, pp. 112–113.
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the consolidation of the United States as the leading world power, participating

in the creation of a specific international system, based on institutions and the

global regulation.

Key words: transformations, globalized world, elites, history
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Orozco J.L., ¿Hacia una globalización totalitaria?, UNAM, México 2007.
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THE EPISTEMIC STATUS OF PROPOSITIONS
OF FUTURE EVENTS

1. Introduction

This paper takes a look at the knowledge status of propositional statements

about future events. It investigates the possibility of ascribing knowledge to future

contingent statements. What one accepts as to what these concepts – knowledge

and future – mean goes a long way in determining what one’s position will be

regarding the knowledge of propositions of future events.

An understanding of what knowledge is, therefore, is essential to the analysis

of the epistemic status of propositions of future events. Closely related to the

issue of propositions of future events is what it takes to have the knowledge of

propositions about present events and whether the same holds for propositions

stating future events.

It is often argued that propositions about future events are contingent state-

ments, hence they cannot have the status of knowledge until they actually do take

place as events. This view is based on a strict definition of knowledge which leaves

little or no room for the possibility of knowledge of future contingent statements.

It also conceives the future from the point of view of the principle of bivalence,

the openness of the future, freewill and determinism, and foreknowledge.

In this paper, we shall argue for the possibility of ascribing the concept

knowledge to propositions of future events. We shall begin with the analysis of

what knowledge is, and propose a dynamic conception of knowledge based on the

view that knowledge grows. This will be followed by a clarification of the concept

“future”. Consequently, we shall argue that propositions stating future events

can be ascribed the status of knowledge from the perspective of our planned and
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determined-to-achieve future which to a large extent takes care of the peculiar

problems listed by philosophers who argued against the possibility of ascribing

the concept knowledge to propositions of future events.

2. What is knowledge?

The question “What is knowledge?” has puzzled humans since ancient times.

Plato in his dialogue – Theaetetus, gave us an idea of what knowledge is. In the

Theaetetus (201 c-d), as quoted by Dan O’Brien, we have the following passage:

“I once heard someone suggesting that true belief accompanied by a rational

account is knowledge, whereas true belief unaccompanied by a rational account

is distinct from knowledge.”1

From this passage the traditional definition of knowledge (also known as

the tripartite definition of knowledge) as “justified true belief” emerged. This

definition of knowledge gives the condition to be met by anyone who claims to

have knowledge. Knowledge here refers to propositional knowledge – “knowledge

that” or “knowing that” – as different from other forms of knowledge (knowing

how – as in skill acquisition, and knowledge by acquaintance). Such “knowledge

that” or “propositional knowledge” is “expressed in terms of the knowledge I have

of certain true propositions or thoughts”.2 The tripartite definition of knowledge

insists that a propositional knowledge must be true, the person who possesses it

must believe it, and be justified (have convincing evidence) in believing it.

A. J. Ayer has a similar formulation of the tripartite definition of knowledge.

For him a person possesses propositional knowledge if and only if that proposi-

tional knowledge is true, the person is sure that it is true and has the right to be

sure that it is true.3

However, A. Meinong (in his example of the Aeolian harp in an Austrian

garden) and B. Russell (in his example of a clock that has stopped working) both

pointed out some lapses in the traditional definition of knowledge that renders it

insufficient. Similarly, R. N. Chisholm gave an example of a man who mistakes

a dog for a sheep in the field, and coincidentally (unknown to the man) there is

actually a sheep in another part of the field. So, the man’s proposition that there

1 O’Brien, Dan, An introduction to the theory of knowledge, (Cambridge: Polity Press, 2006),
p. 11.
2 O’Brien, Dan, An introduction to the theory of knowledge, p. 4.
3 Ayer, A. J., The problem of knowledge, (London: Macmillan, 1956), p. 34.
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is a sheep in the field is true even though it is a product of the mistake of taking

a dog for a sheep.4

In addition, it was E. L. Gettier’s counter examples in his article, “Is Justified

True Belief Knowledge” (1963) that drew much attention to the insufficiency of

the tripartite definition of knowledge. Gettier gave two examples of Smith and

Jones who applied for a job and the issue of the ten coins in the pocket of the

person who will eventually get the job; and that of Jones who owns a Ford and his

friend, Brown, whose whereabouts he does not know but who he guesses rightly

to be in Barcelona. In both cases, the conditions for knowledge (justified true

belief) are present but knowledge cannot be said to have been attained. Gettier’s

aim was to show that ‘justified true belief’ “does not state a sufficient condition

for someone’s knowing a given proposition”.5

Many responses to Gettier seem to retain the truth and belief condition of

knowledge, and modify the justification aspect of knowledge in such a way as to

take care of Gettier’s counter examples. An early application of this strategy,

T. Sorell states, involves “defining the kind of justification knowledge requires as

justification that neither supports nor itself involves falsehood.”6 This approach

may take care of Gettier’s counter examples but more counter examples have

emerged. These counter examples have generated different proposals to what it

takes to have a necessary and sufficient condition for knowledge.

These different proposals are classified by Sorell into two groups: (1) conser-

vative reformulations which retain traditional meaning of truth and belief, but

restrict the relevant sense of justification, and (2) the less conservative analysis

which broadens the conditions of knowledge by adding to the tripartite definition

of knowledge.7

Conservative reformulations will demand that the subject that claims to have

knowledge should have conclusive reasons or undefeated justification. For exam-

ple, Chisholm singled out a class of propositions which he called “non-defectively

evident.”8 He argued that “if a proposition is thus non-defectively evident for our

subject S, then it has a self-presenting basis which makes no falsehood evident

for S.” Furthermore, for S to know a certain proposition, “it is also evident to S

that there is no true proposition which could defeat or override the evidence he

4 Chisholm, R. N., Theory of knowledge, (Foundation of Philosophy Series), (Prentice Hall,
Inc., 1977), pp. 104–105.
5 Gettier, E. L., Is justified true belief knowledge?, “Analysis”, 23, June, 1963, p. 123.
6 Sorell, T., The analysis of knowledge, in G. H. R. Parkinson (Gen. Ed.), An Encyclopedia
of Philosophy, (London: Routledge, 1988), p. 129.
7 Sorell, T., The analysis of knowledge, p. 130.
8 Chisholm, R. N., Theory of knowledge, p. 109.
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has for that proposition.”9. In other words, for S to know P, S should not, at the

same time, be aware of any proposition that could disturb his knowing P; and,

in time to come, facts that may emerge concerning P should not render S not

knowing P.

The conservative reformulation makes knowledge very difficult to attain. How

can a subject of knowledge be very sure that his justification for believing a propo-

sition to be true (and, therefore, knowledge) is conclusive or undefeatable? There

may not be problems with mathematical and logical knowledge giving the strict

rules that govern knowledge in these areas. But for knowledge in all other as-

pects of life, the conservative reformulation is problematic. This is so because it

demands for a comprehensive availability of all the evidence pertaining to what

is claimed to be known. It is difficult, if not impossible, to possess comprehensive

evidence or facts about an object one claims to know. Even in the instance where

one is convinced of having all the facts of a given object of knowledge (which

should form the basis for justification) one may still not be absolutely sure that

one has knowledge since there may still be some hidden facts not yet known.

Knowledge now becomes unattainable.

In the case of the less conservative analysis of knowledge, we have externalism.

This breaks away from the justified true belief analysis especially in relation to

empirical knowledge. Alvin Goldman spoke of appropriately caused true belief.

One knows a true belief that P, for example, if P caused the true belief and if

this followed the right method.10 However, Goldman’s analysis does not seem to

take into cognizance general beliefs which include in their scope future states. The

example that white sugar when taken in excess causes diabetes is a statement that

includes all white sugars to be manufactured in the future. Though the future is

not yet present, it is already implied in the general statement which in itself is

empirical.

Also associated with Goldman’s analysis of knowledge is the idea of a reliable

method. Here knowledge becomes a true belief attained by a reliable means.

However, when one tries to be precise about what a reliable means is, it tends

to become a version of the causal or conclusive-reasons analysis. As summarized

by Sorell, the externalist approach to knowledge stresses “an external relation

between a belief and extra-mental state, a relation that can hold whether or

not the believer is aware that it does.”11 To be appropriately caused, in the

case of Goldman, a belief has to fit into a given causal chain even without the

9 Chisholm, R. N., Theory of knowledge, p. 115.
10 Goldman, A., A causal theory of knowledge, “Journal of Philosophy”, 64, 1967, pp. 355–372.
11 Sorell, T., The analysis of knowledge, p. 133.
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believer knowing so. Knowledge becomes a by-product of one’s activity in the

environment. However, as earlier stated, externalism does not solve problems

of future states, and does not state precisely what a reliable means of attaining

knowledge is.

At this juncture, let’s take a look at the view that the definition of knowledge

should include the idea that knowledge grows. J. Teichman and K. C. Evans are of

the view that philosophers are guilty of presenting us with definitions of knowledge

that are idealistic, that is, “a static unchanging state of mind or state of affairs.”12

Real knowledge, they contend, should be more ambiguous. There are some issues

in real life that have not been proven beyond doubt and are claimed to be known.

In science, old theories give way to new theories in the spirit of progress being

made in scientific knowledge. Knowledge is often temporal in character.

To further buttress the dynamic nature of knowledge, A. Nassehi argues

that knowledge is not an intended, planned act but rather “the result of practical

assumption and experiences, based on former knowledge and experience.”13 Since

knowledge is unplanned, it is not as rigid and water tight as it is often presented.

The task of epistemology, therefore, is not to create a rigid and static defini-

tion of what knowledge is. To state some necessary (not sufficient) conditions of

knowledge should be allowed so as to accommodate the dynamic nature of knowl-

edge. A rigid and static definition of knowledge which provides both the necessary

and sufficient condition of knowledge may not survive the attack of skepticism.

Knowledge should be seen from the angle of the dynamic nature of the subject

of knowledge (humans) and the contingent nature of things claimed to be known

(objects of knowledge). Whatever we say a thing is today is not the end of the

story. Knowledge grows.

Given the above background of a dynamic concept of knowledge, let us now

clarify the concept “future”.

3. What is “future”?

We often look at the future as that which will be. This is one way of looking

at the concept future. But we can also look at the concept future in two senses:

(1) the future that is unknown to us as nature keeps unfolding, and (2) the future

12 Teichman, J. and Evans, K. C., Philosophy: a beginner’s guide, (Oxford: Basil Blackwell
Ltd., 1991), p. 65.
13 Nassehi, A.,What do we know about knowledge? An essay on the knowledge society, “Cana-
dian Journal of Sociology/Cahiers Canadians de sociology”, 29, no. 3, Summer, 2004, p. 443.
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as we are planning it to be from our knowledge of the past and present. These

two senses of the future are essential to understanding the difficulties surrounding

ascribing knowledge to propositions of future events.

J. H. Randall classified these two ways of looking at the future. Our future,

he said, is not what will be. This is because what ‘will be’ is determined by

unpredictable nature that seems to keep evolving. Our future deals with what we

can predict as far as it is humanly possible. “Our future is rather the determinate

possibilities of the present, what is predictable on the basis of our analysis of it.”14

Our present states contain some indeterminate and unpredictable factors and

tendencies. The world in which we live seems to be evolving, and science is yet

to say the final word concerning it. However, it is from our present experiences

that we analyze and derive perspectives of our past and our future. Just as

our present circumstances contain some determinate and unpredictable factors

and tendencies, so also is the future (unpredictable nature, and our determinate

possibilities of the present) taken as a whole. Only the future we can predict is

our future. The future as a whole cannot be predicted by humans. Our future,

which we can predict from our present situations, Randall calls “the envisaged

future.”

When we look at the possibility of knowledge of propositions of future events,

we should not be carried away by the future taken as a whole. The future taken in

totality contains the outcome of the complex working of nature that is currently

unknown to humans. It also contains predictable human future which, Randall

calls “the envisaged future”.

Now, human advancement and development to date are based on the dreams

and plans of yesterday. What we will be tomorrow is based on the machineries we

put in place today to make sure that the dreams and plans of today for tomorrow

are achieved. This planned future can be inferred from the present situations we

find ourselves devoid of any reason, events or states of affairs to the contrary.

The question we can attempt to answer at this point is whether the propo-

sitions we make of our planned future events can be said to be knowledge. Let

us now look at some arguments against ascribing knowledge to propositions of

future events.

14 Randall, J. H. Jr., On understanding the history of philosophy, “The Journal of Philosophy”,
36, no. 17, August, 1939, p. 463.
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4. Propositions of future events

(a) Future statements and Correspondence Theory of Truth:

The correspondence theory of truth states that a proposition is true if it

conforms with or if it is in agreement with facts or actual events, and false if

it does not. Propositions of future events, as it were, are propositions of events

that are yet to take place. So, propositions of future events will be true or false

when that future becomes present and the event takes place or fails to take place.

S. Knuuttila traced this view on proposition to Boethius who expressed the view

that “A proposition is indeterminately true as long as the conditions that make

it true are not yet fixed.”15 This view lingered on to Aquinas and to our present

time.

Correspondence demands that for a statement to conform to an event, the

event must exist. For instance, A. N. Prior explains G. E. Moore’s views on

true belief to imply that a true belief corresponds to a fact or an event in the

universe. Hence one can say there are no propositions, only facts or events. Con-

sequently, a false belief will correspond to no fact or event.16 These assumptions of

correspondence are problematic. D. Browning argued that correspondence “sets

a condition of truth and not a means of verification.”17 He further argued that the

demand of correspondence that a proposition must correspond to a currently ex-

isting fact or event (which implies co-presence) is guilty of two prejudices: (1) that

correspondence or truth itself is a fact of some sort, and (2) “the assumption that

the possibility of knowledge is a necessary condition of possibility of truth”.18 He

proposed a doctrine of correspondence that cuts across time as opposed to that of

co-presence. In this view, a statement P will be true if it corresponds to a certain

fact or event F in the past, present or future. In other words, “statements which

assert facts are true (or false) only if there is, was or will be (or neither is, was,

nor will be) an appropriate fact to which it corresponds”.19

Browning’s view incorporates both the past and the future into correspon-

dence theory of truth which is commendable. No matter how sure we are of the

present, there may still be some grey areas, which when brought to our notice,

15 Knuuttila, S., Future contingents, in: Audi, R. (Gen. Ed.) The Cambridge dictionary of
philosophy, 2nd ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 336.
16 Prior, A, N., Correspondence theory of truth, in: Encyclopedia of Philosophy (2006), vol 2,
2nd ed., Gate, 1967, p. 543.
17 Browning, D., Creativity, correspondence, and statements about the future, “Philosophy and
Phenomenological Research”, 28, no. 4, June, 1968, p. 519.
18 Browning, D., Creativity, correspondence, and statements about the future, p. 535.
19 Browning, D., Creativity, correspondence, and statements about the future, p. 535.
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we may not be sure of. Yet these grey areas do not deter us from claiming to

know the present. There is also the problem of appearance and reality which be-

devils the present. I sometimes wonder whether we can rightly say propositions

‘correspond to appearances’. To say ‘propositions correspond to appearance’ may

imply that we have some reasons at our disposal to doubt our current experiences.

And if there are no reasons to doubt our current experiences we presume that we

are experiencing reality as it is undermining the problem of appearance facing us.

Philosophers seem to be very sympathetic about knowledge of the present, and not

so sympathetic about knowledge of the past and propositions of future events. To

a reasonable extent, our planned and determined-to-achieve future is predictable

from our present circumstances. We should expand correspondence to incorporate

both the past and our planned and determined-to-achieve future undermining also

the problem associated with these aspects of knowledge.

At this point, David Hume’s argument comes to mind. For Hume, we do not

have enough grounds from experience to conclude that the future will resemble

the present. Hume’s argument will certainly affect the future taken in totality. It

will also affect some predictions of nature, as nature is still revealing itself. But

will it affect our planned and determined-to-achieve future? Despite the problems

associated with knowing the future, our present was our planned and determined-

to achieve future of yesterday and will generate our planned and determined-to-

achieve future of tomorrow. With the progress made so far in knowledge, it will

not be right to say the present (which was our planned and determined-to-achieve

future of yesterday) does not reflect the collective and planned aspirations of the

past. And our current collective and planned aspirations of today will create our

planned and determined-to-achieve future. So, Hume’s argument should not be

taken as all inclusive. It holds for that aspect of nature that is undetermined and

mysterious to humans. It does not hold for our planned and determined-to-achieve

future.

(b) The Problem of the Openness of the Future:

The openness of the future is a permanent threat to what will occur in the

future especially as things are contingent. Let us examine two examples of propo-

sitions about the future – that of Aristotle’s tomorrow sea battle, and that “orange

trees produce only orange fruits”. That there will be a sea battle tomorrow may

be a prediction or a planned war as is common with our modern society. If it

is merely a prediction based on the trend of things, it may come to pass or not

come to pass. If it comes to pass it becomes merely a belief. But if it is planned

as in the case of the Golf war of the 1990s, then it will fall into our planned and

determined-to-achieve future, and consequently may be accepted as knowledge
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despite the openness of the future. As for the second example that “orange trees

produce only orange fruits”, the proposition includes the future. We expect that

in the future orange trees will produce only orange fruits. If this is falsified at any

time in the future, then it was not true today that “orange trees produce only

orange fruits”.

R. K. Scheer is of the view that some philosophers are biased when it comes

to the openness of the future. His argument is that the agreement reached by

some philosophers regarding the knowledge of the past and present contains the

logical possibility that they may be in error. More facts or new events in the future

may falsify the knowledge of the past or the present. But this possibility of error

granted to the knowledge of the past and present is not extended to propositions

of future events especially when such propositions of future events are not mere

guesses or predictions.20 He argues further thus:

More simply, why does anyone think it necessary that any remark about the future,

though it is not a guess or a prediction, be possibly wrong? If one says the openness

of the future lies in the facts of our ability to determine, in part, what the future

will be, then it does not follow that there is a continuing possibility of being wrong

about future matters. Nor is there such a possibility in the idea that the openness

of the future is that something is possible.21

Furthermore, Scheer warns that philosophers should not introduce doubts

where there are none just because of the openness of the future which is a per-

manent threat to what will occur due to contingency. Future planned events,

for instance, a football match, are more likely to take place than not in spite

of the openness of the future. Unless reasons are stated along with the planned

football match that may prevent it from holding, we are not likely to drag our

feet over going to the stadium to watch the match just because of the openness

of the future. Also, when a woman describes how a soup is prepared, we are not

expecting her to include the possibility of power failure (lack of electricity) that

may prevent things to be blended from being blended. That humans could be

wrong and are not in total control of all events does not allow us to introduce

doubts where there are none. “Philosophers who speak of the openness of the

future as introducing doubt into our consideration of what will occur make the

same mistake”.22 The openness of the future is, therefore, not a problem for

our planned and determined-to-achieve future unless we currently have reasons

for doubt.

20 Scheer, R. K., Knowledge of the future, “Mind”, New Series, 80, no. 318, April, 1971, p. 217.
21 Scheer, R. K., Knowledge of the future, p. 217.
22 Scheer, R. K., Knowledge of the future, p. 222.
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(c) The Problem of the Principle of Bivalence:

The principle of bivalence states that “there are exactly two truth-values,

true and false, and that, within a certain area of discourse, every statement has

exactly one of them”.23 From this principle, it is argued that propositions of

future events (future contingents) are either true or false. The implication of this

is that if propositions of future events, like the example of Aristotle’s sea battle

tomorrow, is already true prior to their taking place tomorrow, then nothing we

do today can stop it from being true tomorrow. And if they are false prior to their

taking place tomorrow, then nothing we do today can make them come to pass

tomorrow. This is fatalism – the doctrine that “all human actions and indeed all

events are predetermined, so that all attempts to change the course of events are

futile”.24

To avoid fatalism, it is argued that we should see the prediction of a sea battle

tomorrow to be neither true nor false. But today our prediction is true if there

is eventually a sea battle tomorrow, and false if there is no sea battle tomorrow.

However, a way out (as suggested by Aristotle down to some philosophers today)

is to admit of the principle of excluded middle. This principle states that “every

statement is either true or false”.25 So, if there is a prediction that there is going

to be a sea battle tomorrow, it should be explained using the principle of excluded

middle. But if the statement “there is going to be a sea battle tomorrow” is not

a prediction but a statement based on a planned and determined-to-achieve event

(as in the case of the Golf war of the 1990s), then it can be credited with the

status of knowledge.

(d) The Problem of Freewill and Determinism:

A statement about the future that has to do with choice and chance is tied

to the problem of freewill and determinism. If we are yet to decide what to do in

the future, we can only believe, guess or make a prediction of the future. Also,

statements about the future in general (that is, statements containing indetermi-

nate and unpredictable factors and tendencies) will be bedeviled with the problem

of freedom and determinism. But statements of our planned and determined-to-

achieve future events of which there are no reasons currently before us why such

23 Mautner, T. (ed.) The penguin dictionary of philosophy, (London: Penguin Books Ltd,
2000), p. 70.
24 Mautner, T. (ed.) The penguin dictionary of philosophy, p. 195.
25 Copi, I. M. and Cohen, C., Introduction to logic, 11th ed., (Indian: Pearson Education, Inc,
2002), p. 344.
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events should not take place, will escape the problem of freewill and determinism

since we have freely chosen to carry them out. They are our collective decisions.

Also we have put machineries in place to make sure they are actualized as for as

it is within human capabilities. So, they are events that were planned and we are

determined to actualize.

(e) The Problem of Foreknowledge:

Carnap refers to the knowledge of the future as foreknowledge. He sees it

as the knowledge of the present or the past manifesting itself. As explained

by Scheer, Carnap is of the view that the so-called future knowledge is merely

“knowledge of such things as plans, schedules, intentions, and promises, all of

which are phenomena of the present and past which, as such, can yield knowledge

only of the present and past and belief about the future.”26 In other words,

we can only have knowledge of the past and present, and belief (not knowledge)

of the future. However, Scheer’s response to Carnap is instructive. He likened

Carnap’s position to the view that knowledge of the past is nothing more than

“knowledge of present memories of present documents, histories, and monuments

– and just as queer”.27 If Carnap’s argument is taken seriously in the light of

Scheer’s analogy, then we cannot even have knowledge of the past. We can only

have knowledge of the present in which we remember the past, and plan for the

future. But an appreciation of the problem of time will reveal that past, present

and future are dynamic, fluid, and interwoven concepts. We use these concepts

for easy communication in language. If we can have knowledge of the present, we

can have knowledge of the past and knowledge of the future.

Furthermore, to have foreknowledge of certain class of events that involve

“chance” and “choice” is beyond the range of knowledge (as shown by Gettier’s

counter examples). We can call these beliefs or predictions. But all class of

events in the future are not limited to these. The knowledge of our planned and

determined-to-achieve future events is more than just beliefs.

5. Evalution

Our definition of what knowledge is goes a long way in determining whether

we can have knowledge of propositions of future events. There is currently no

26 Scheer, R. K., Knowledge of the future, p. 223.
27 Scheer, R. K., Knowledge of the future, p. 224.
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generally accepted definition of knowledge. The traditional definition of knowl-

edge as ‘justified true belief’ has undergone a series of attack in the last century,

and efforts to savage it are still on. However, towing the same line of thought as

Teichman and Evans, I am for a dynamic concept of knowledge which allows for

some necessary (not sufficient) conditions for knowledge. Knowledge is temporal

because it grows.

With a dynamic (not rigid) concept of knowledge, the right conception of

future events, especially the aspect of our future that we plan and we are deter-

mined to achieve, there is the possibility of ascribing knowledge to propositions

of future events. The past is with us because it forms part of the present. The

present is clumsy to define especially as it is an ongoing phenomenon moving into

the future. The current ‘present’ was the future of the recent past. This brings

to mind the perennial problem of time. To be fair to issues relating to the fu-

ture, especially as it concerns planned events, we have to appreciate the problem

of time.

With a dynamic conception of knowledge and a definition of our future as

that which we have planned and are determined to achieved based on our present

experiences, one is in a better position to evaluate the epistemic status of propo-

sitions of future events. ‘What will be’ is beyond humans. It includes all that

will emerge in the future, a future that we cannot predict since it incorporates

the workings of unpredictable mysterious nature. But our future, understood as

planned events accompanied by machineries put in place to realize them, can be

said to be knowledge. This our planned and determined-to-achieve future events

are capable of taking care of the problems of correspondence (where Browning’s

view of correspondence as cutting across time is accepted), bivalence, the open-

ness of the future, freewill and determinism, and foreknowledge. Until humans

have very good knowledge of the working of nature, have (at all times) an up

to date information of things, and a perfect inferential judgment of things, the

knowledge of ‘what will be’ will remain elusive.

Furthermore, each time we plan for the future, we include in our plan ways

of overcoming circumstances within our view that may prevent us from realizing

our plan. When we do this we are demonstrating our awareness of other factors

that we do not control. In the same way, when we claim to have knowledge of

the present, we make sure that we have taken care of other things that may count

against our knowledge of the present. Just as we cannot be absolutely sure of

the knowledge of the present, being humans that are prone to error, and yet we

accept to a reasonable extent that we have knowledge of the present (until proven

otherwise in the future), so also we should accept that we have knowledge of our

planned and determined-to-achieve future if there are no reasonable doubts in our

minds that what we now know of our future will not take place.
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6. Conclusion

The advent of society with its built in idea of progress by collective effort

has led to tremendous human growth and development. Our today is more of our

planned yesterday rather than by accident of nature. In spite of the vast unknown

future before us, our today is largely as planned yesterday. To this extent we can

say we know tomorrow taken as our planned and determined-to-achieve future.

We know when to guess and make predictions of the future. We also know what

we want our future to be and how to work towards realizing it. As humans we

keep learning and broadening our horizons. Though today is to a large extent as

we planned of it yesterday, we will still find room for improvement. This should

not be taken to mean that we did not know today as planned from yesterday. It

is human to want something better. So we have knowledge of our planned and

determined-to-achieve future events in so far as we do not have at the moment

any reason to think otherwise.
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OD TŁUMACZA

Mojżesz Mendelssohn (urodzony 6 września 1729 roku w Dessau, zmarł w Berli-
nie 4 stycznia 1786 roku) był jedną z najwybitniejszych postaci żydowskiego oświecenia
– haskali i zarazem jednym z najciekawszych myślicieli epoki oświecenia. Jego zain-
teresowania intelektualne skupiały się zasadniczo wokół problematyki żydowskiej, jed-
nak z uwzględnieniem szerokiego spektrum kultury i filozofii europejskiej niemieckiego
(głównie) oświecenia. Filozofią nie zajmował się w sposób systematyczny, lecz raczej po-
dejmował pewne kwestie filozoficzne w kontekście swych zainteresowań religią, kulturą
i perspektywami rozwoju społecznego. Do rangi symbolu urosło jego przybycie do Berlina
w roku 1743 uważane za początek żydowskiej asymilacji. Mendelssohn pozostawał ge-
nialnym samoukiem. Pisał wiele prac o judaizmie, a także z dziedziny estetycznej. Podej-
mował również problemy filozoficzne, między innymi interesował się filozofią Immanuela
Kanta, z którym pozostał do końca życia w bardzo przyjaznym kontakcie. Warto zazna-
czyć, że dzieło Mendelssohna „Fedon, czyli o nieśmiertelności duszy” zdobyło pierwszą
nagrodę w konkursie Pruskiej Akademii Nauk, a wśród pokonany znalazł się wtedy wła-
śnie Immanuel Kant. W Berlinie jako zasymilowany Żyd Mendelssohn prowadził szeroką
działalność pozostając w serdecznych stosunkach z ówczesną elitą intelektualną stolicy
Prus, przede wszystkim z genialnym krytykiem literackim i w pewnym sensie twórcą
literatury niemieckiej Efraimem Lessingiem. Dużym echem odbił się również sławny
spór religijny toczony przez Mendelssohna z diakonem Gasparem Lavaterem. W filozofii
Mendelssohn nie prowadził systematycznych badań i raczej zajmował się nią ubocznie,
pod kątem konkretnych problemów. Swą postawę religijną kształtował odwołując się
do filozoficznego ujęcia problematyki wiary, Boga i świata, próbując w oparciu o filo-
zoficzne analizy doprowadzić do reformy religii żydowskiej, która jego zdaniem miała
nabrać charakteru religii uniwersalnej podpartej zasadami rozumu. Prezentowany prze-
kład zawierający pierwsze 37 paragrafów tekstu pod tytułem „Sache Gottes oder die
gerettete Vorsehung” może być dobrym przykładem argumentacji filozoficznej odnoszą-
cej się do problematyki Boga i Jego Opatrzności. Tekst pochodzi z roku 1784 i nigdy
nie został opublikowany za życia autora. Po raz pierwszy ukazał się drukiem w dru-
gim tomie „Moses Mendelssohn’s Gesammelte Schriften”, siedmiotomowej edycji dzieł
wszystkich wydawanych w Lipsku w latach 1843–1845. Tekst Mendelssohna jest ściśle
związany z koncepcją teodycei Leibniza, odnosząc się szczególnie do Leibnizowego ar-
gumentu Causa Dei. Zarazem w zamierzeniu autora nie był przeznaczony dla szerszej
publiczności, ale raczej dla środowiska żydowskiego.

Jacek Surzyn
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SPRAWY BOŻE LUB OBRONA OPATRZNOŚCI

§ 1. Obrona Bożej Opatrzności i jej sposobów działania przyczynia się nie tylko do
chwały samego Boga, ale także i to w pierwszym rzędzie do naszej własnej korzyści
i pożytku. Dzięki temu uczymy się po pierwsze, o wielkości Boga, to znaczy o Jego
mocy i mądrości, po drugie, [uczymy się] wielbić Jego dobroć i co z niej wynika,
Jego sprawiedliwość i świętość. Dlatego zostajemy przez to zachęceni do tego,
aby naśladować Go na tyle, na ile jest to dla nas możliwe. Traktat ten podzielony
został na dwie części. W pierwszej zawarte są jedynie wstępne pojęcia lub prawdy,
które trzeba założyć przy obronie Boga. Druga część zawiera ową samą obronę.
Pierwsza część traktuje zatem szczegółowo o Bożej wielkości i o Jego dobru; z kolei
druga zajmuje się tymi atrybutami, ale o ile są one źródłem Bożej Opatrzności,
która rozciąga się na wszystkie stworzenia i [źródłem] Jego władzy, która rozciąga
się na wszystkie istoty rozumne i zdolne do szczęścia.
§ 2. Różne są szkoły filozoficzne, jak również tradycje religijne, w których większy
nacisk kładzie się na Bożą wielkość niż na Jego dobroć; są też takie, w których
czyni się na odwrót. Jednak oba te podejścia są błędne Pierwsze można nazwać
teologicznym despotyzmem, podczas gdy drugie antropomorfizmem. Pierwszy –
zbyt formalny system – przekształca Boga w tyrana, podczas gdy drugi redukuje
Go do naszego poziomu i przypisuje Mu ludzkie słabości. Prawdziwa religia ro-
zumu ujmuje oba te atrybuty w związku. Wielkość Boga – jak twierdzą kabaliści
– jest łagodzona przez Jego miłość (sprawiedliwość zmieszaną z litością). Wielce
mądre jest stwierdzenie rabbiego Johanana, że wszędzie tam, gdzie natrafisz na
wielkość Boga, natrafisz też na Jego pokorną dobroć. Dowodzi swych słów odpo-
wiednimi fragmentami z Pisma Świętego.
§ 3. Wielkość Boga składa się z dwóch głównych części. Zawiera ona Jego wszech-
moc i Jego wszechwiedzę.
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§ 4. Wszechmoc Boga ujawnia się w Jego niezależności od wszelkich innych istot
i zależności wszystkich istot od Niego.
§ 5. Niezależność Boga wyraża się w Jego istnieniu i Jego działaniu. W Jego
istnieniu w ten sposób, że jest On konieczną i wieczną istotą, która istnieje sama
przez się. Z tego wyprowadzona jest Jego nieskończoność.
§ 6. W swoim działaniu Bóg jest niezależny zarówno naturalnie, jak i moralnie.
Naturalnie, ponieważ jest On w najwyższym stopniu wolny i tylko sam przez się
określa swe działania. Moralnie, ponieważ jest On jedynym źródłem [działania]
i nie ma nad nim żadnej istoty.
§ 7. Zależność wszystkich rzeczy od Boga rozciąga się na wszelkie rzeczy możliwe,
które nie są wewnętrznie sprzeczne, jak również na wszystkie [rzeczy] realne.
§ 8. Możliwość rzeczy jako takiej opiera się na Bożym istnieniu. Jeśli nie byłoby
żadnego Boga realnego, to nic nie byłoby możliwe, ani też nic nie byłoby pomy-
ślane. Wszelkie możliwości są myślami w Bożym intelekcie.
§ 9. Rzeczy realne w swym istnieniu są zależne od Boga, podobnie jak w dzia-
łaniu, lecz nie tylko od Jego intelektu, ale także od Jego woli. W ich istnieniu:
wszystkie rzeczy poza Bogiem są stworzone przez Niego wolnym aktem i wolnym
aktem są przez Niego utrzymane [w istnieniu]. Można w sposób właściwy wyrazić
podtrzymywanie rzeczy [w istnieniu] jako ciągły akt kreacji, podobnie jak pro-
mień światła nieustannie wypływający ze słońca, jeśli można użyć takiej analogii.
Jednakże należy strzec się błędnego myślenia o stworzeniu jako koniecznego wy-
pływu z Bożej istoty. Gdyby przyjąć, że słońce emanuje światło wolnym aktem,
wtedy analogia byłaby właściwsza.
§ 10. Rzeczy zależą od Boga również w swych działaniu w taki sposób, że Bóg
ma wpływ na ich działania i skutki. Wszelkie dobro i doskonałość zawarte w ich
działaniach mają swoje ugruntowanie w Bogu.
§ 11. Wpływ Boga na działania stworzeń jest zarówno bezpośredni, jak i szczegó-
łowy i właściwy. Jest bezpośredni, ponieważ każdy skutek jest zależny od Boga
nie tylko dlatego, że przyczyna odwołuje się do niego, ale również dlatego, że Bóg
w nie mniejszym stopniu uczestniczy w pojawieniu się samego skutku, tak jak
wcześniej w pojawieniu się ciągu przyczynowego.
§ 12. Wpływ Boga jest też szczegółowy, nie o tyle, że rozciąga się ogólnie na istnie-
nie rzeczy i ich działanie, lecz dlatego, że sprowadza się do szczegółowego i określo-
nego sposobu działania, dzięki któremu następują po sobie. Wszelkie doskonałości
wypływają nieustannie od Boga, Ojca światła i szczęśliwości, szlachetnego dawcy
wszelkiego dobra.
§ 13. Były to uwagi dotyczące Bożej władzy. O Jego mądrości sądzimy, że po-
nieważ jest nieskończona, może zostać nazwana wszechwiedzącą. I podobnie jak
wszechmoc, mądrość jest w Nim kompletna i doskonała w najwyższym stopniu
i nie dopuszcza żadnego ograniczenia, zawierając wszelkie możliwe idee [myśli],
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wszystkie prawdy – jednym słowem, wszystko to, co tylko może stać się przed-
miotem pomyślenia. Rozciąga się ona zatem na wszelkie możliwe, jak również
realne rzeczy.
§ 14. Możliwa rzecz zawiera zarówno to co konieczne, czego przeciwieństwo nie
jest możliwe do pomyślenia i zatem nie może być przedmiotem Bożej wiedzy
oraz każdą rzecz przypadkową, każdą która albo zaistniała, albo zaistnieje lub też
zawsze pozostanie tylko możliwością pomyślaną.
§ 15. Przypadkowa rzecz jest zależna [od Boga], jednak tylko w związku z in-
nymi rzeczami, które istnieją z nią w przestrzeni i w czasie. Całość wszystkich
przypadkowych istot, w takim stopniu w jakim należą do jakiegoś systemu, na-
zywana jest jakimś światem. Całość wszystkich przypadkowych istot istniejących
aktualnie, razem z wszystkimi ich relacjami i związkami i łącznie z wszystkimi
zmianami, którym podlegają lub będą podlegać, nazywa się światem realnym
[rzeczywistym]. Istnieje wiele możliwych światów, lecz tylko jeden z nich stał się
realny [został urzeczywistniony].
§ 16. Mądrość Boża pojmuje ten świat jako ten, który bytuje aktualnie przez
to, że wolą Bożą pojedynczy świat został urzeczywistniony jako jedyny spośród
wszystkich systemów światów możliwych, co z kolei przekształciło Bożą wiedzę
o wszystkich możliwych światach w wiedzę o tym urzeczywistnionym.
§ 17. W tym mieści się również nauka o prawiedzy Boga i że rozciąga się ona
zarówno na moralne i fizyczne aspekty tego świata. Oba są bowiem w tym świecie
związane z sobą i nie da się pomyśleć jednego bez drugiego.
§ 18. Były to uwagi o Bożej mądrości. Przechodzimy następnie do Bożej dobroci.
Tak jak mądrość lub poznanie prawd są doskonałością intelektu, podobnie do-
broć lub chcenie i upodobanie tego, co dobre, są doskonałością władzy pożądania.
Przedmiotem każdej woli jako takiej jest dobro. Jednak wola niedoskonała czyni
swoim przedmiotem pozorne dobro lub mniejsze (niższe) dobro, podczas gdy Boża
wola czyni swoim przedmiotem prawdziwe lub najlepsze dobro.
§ 19. Musimy także zająć się wolą i jej przedmiotem, mianowicie dobrem i złem,
o ile bowiem pierwszego wola chce, o tyle drugiego nie chce. Odnośnie do samej
woli, musimy rozważyć jej naturę i jej różne rodzaje (typy).
§ 20. Z natury woli wynika wolność. Wola jest wolna wtedy, gdy działanie jest
skutkiem właściwej rozwagi i aprobaty jej działania. Wyklucza więc ona koniecz-
ność, ponieważ konieczność nie podlega namysłowi (rozważeniu).
§ 21. Jednak tak ujęta konieczność jest tylko koniecznością metafizyczną, ina-
czej mówiąc, taką, której przeciwieństwo jest niemożliwe lub też powodowałoby
logiczną sprzeczność. Jednak wolność nie wyłącza konieczności moralnej, takiej,
której przeciwieństwo można pomyśleć, nawet jeśli nie jest dobre, ani właściwe,
ani też godne rozumnego wyboru. Należy uznać, że Bóg nie może się mylić ni-
gdy w swym wyborze, dlatego zawsze chce tego, co najlepsze i najwłaściwsze, co
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jednak nie ujmuje Mu wolności. Oznacza to raczej, że jest ona [wolność Boża]
absolutnie doskonała. Wolność jest tym doskonalsza, im w większym stopniu wy-
pływa z reguł mądrości.
§ 22. Nie byłoby wolności, gdyby możliwy był tylko jeden przedmiot Bożej woli.
A byłby tylko jeden możliwy przedmiot, gdyby – jak utrzymują pewni filozofowie
– to, co nie zostało urzeczywistnione, nie było też możliwe. W takim wypadku nie
byłby żadnego wyboru, a tam gdzie nie ma żadnego wyboru, nie może być również
żadnej wolności. Z kolej bez wolności nie może być manifestacji ani mądrości,
ani dobroci.
§ 23. Za sobą mamy uwagi dotyczące natury woli. Przydatny nam podział woli na
różne stopnie wygląda następująco. Wolę dzielimy: a) na to, co wpierw rozważane,
a potem występujące jako skutek, b) na to, co źródłowe i osiągane.
§ 24. Działanie woli rozumie się albo jako podjęte pod wpływem rozwagi, chwili lub
jako logiczne, rozstrzygające. To znaczy: albo mamy do czynienia z impulsem woli,
albo z logicznym wyborem. Pierwsze jest niekompletne i nie przynosi powodzenia
w realizacji. Drugie jest kompletne i prowadzi do skutecznej realizacji. Odnosząc to
rozróżnienie do Bożej woli, możemy stwierdzić, że Jego namysł (rozwaga) rozciąga
się na wszelkie możliwe dobro zgodnie z miarą Jego dobroci i doskonałości. Jednak
wola Boża posługująca się logicznym wyborem obejmuje całość, będąc określonym
postanowieniem, które ma sprawić wśród wszelkiego dobra zrealizowanie się tego,
co najlepsze. I tylko takie dobre rzeczy zawsze się urzeczywistniają. Dokonała się
Boska wola (Boski wybór).
§ 25. Jednak namysł w Bożej woli nie jest z tego powodu mniej poważny i czysty.
Namysł ów nie składa się wyłącznie ze złudzeń. Nie znajdujemy w Bogu niczego,
co On by chciał, a co byłoby niczym. Również nie znajdujemy tego, co On by
chciał, a co mogłoby zostać spełnione wyłącznie pod jakimiś warunkami. Na-
mysł (rozważania) Bożej woli sprowadza się do urzeczywistniania tego, co dobre
i uniemożliwiania zaistnienia tego, co złe. Jednak namysł ten w odniesieniu do
poszczególnych przypadków nie działa zawsze w jednakowym stopniu. W najwyż-
szym stopniu jest w Bogu pragnienie urzeczywistniania tego, co dobre i niweczenia
tego, co złe. Czyni to w odniesieniu do tego, co w najdoskonalszym stopniu i najdo-
kładniej wyznacza relację między tym, co dobre i nadaje się na urzeczywistnienie
i tym, co złe i nie powinno być urzeczywistnione.
§ 26. Z kolei nie wszystkie chwilowe (impulsywne) działania woli mogą się jedno-
cześnie ujawnić, ponieważ jedne z nich wykluczają drugie Dlatego też najwyższa
mądrość panuje nad nimi i wybiera te, które dają największą sumę doskonałości.
To pozwala urzeczywistnić się wszechmocy (Boga). Taki wybór nazywamy Bożą
decyzją.
§ 27. Rozważająca wola w Bogu nie jest więc całkowicie alogiczna, chociaż jej
efekty czasami zanikają, ponieważ skutki woli rozważającej wchodzą w koli-
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zję z innymi. Z kolei wola rozstrzygająca, jeśli mówimy o Bogu, nie może ni-
gdy być stłumiona lub powstrzymana i dlatego Jego działanie nigdy nie zosta-
nie unicestwione. Powszechnie znany jest ten aksjomat: Bóg, który jest zdolny
i chce coś zrobić, zrobi to. Jednak jest on prawdziwy tylko w odniesieniu do
woli rozstrzygającej. Wraz z terminem „moc” należy przyjąć też możliwość czy-
nienia tego, co powinno się czynić. Jeśli zatem moc do działania oraz przeko-
nanie, że coś powinno być uczynione i ostateczna decyzja, by coś uczynić, po-
jawią się razem, to w rezultacie urzeczywistnienie musi nastąpić. Jednak nie
można tego powiedzieć o woli rozważającej, wtedy gdy tylko owa częściowa
(chwilowa) wola uzyskuje swe pełne urzeczywistnienie. Gdy tylko ona wyzna-
cza ostateczne ramy działania, wtedy nie jest to najwyższy stopień na drodze
działania.
§ 28. Według drugiego głównego rozróżnienia wola dzieli się na to, co źródłowe
i na to, co dotyczy zgody. Pierwsze związane jest z postępkiem uczynionym przez
samą jakąś wolę, drugie odnosi się do postępku uczynionego przez jakiś inny byt,
działający w sposób wolny. Zgoda na coś oznacza brak przeszkody ze strony cze-
goś, co posiada moc zdolną do przeszkodzenia. Istnieje zatem coś, czego nie można
zrobić, ale na co można się zgodzić; i rzeczywiście zdarza się, że ktoś jest zobligo-
wany, aby nie przeszkadzać w pojawieniu się czegoś. Przedmiot woli zgadzającej
się na coś nie jest w tym przypadku samym postępkiem, który zawsze pozostaje
czymś zabronionym, ale jest raczej zgodą, która może być czasami dopuszczona,
a czasami może stać się nawet obowiązkiem.
§ 29. Po omówieniu zagadnień woli, należy rozważyć, dzięki czemu wola jest w ru-
chu, dlaczego podstawa jej chcenia lub nie chcenia, jest dobra i zła, jej uporząd-
kowanie i piękno, jej doskonałość i tak dalej. Zarówno dobro jak i zło można
podzielić na trzy typy: metafizyczny, fizyczny oraz etyczny lub moralny.
§ 30. Wszystkie rzeczy poza Bogiem posiadają jakiś aspekt zarówno niedoskona-
łości, jak i doskonałości, posiadają one realność, ale nie w najwyższym stopniu.
Realność obejmującą to, co nieożywione, to, co ożywione i istoty rozumne – na-
zywa się dobrem metafizycznym; brak realności to metafizyczne zło.
§ 31. Kiedy owo metafizyczne dobro jest świadomie postrzegane przez żywą istotę,
wówczas wywołuje uczucie przyjemności, zadowolenia i uczucie sympatii. Podob-
nie z bezpośredniego odczuwania (przedstawiania) metafizycznego zła powstają
odczucia niezadowolenia, bólu i dyskomfortu. Przyjemność i nieprzyjemność, od-
czucie bólu i zadowolenia tworzą fizyczne dobro i fizyczne zło. Z czegoś dobrego
może wynikać tylko dobro jako jego skutek i podobnie z tego, co złe jako skutek
może wynikać tylko zło. Jednak czasem z czystego przypadku dobro może wynik-
nąć również ze zła, zaś zło może pochodzić z czegoś, co jest dobre, jak dzieje się
na przykład w sytuacji, kiedy spokój ducha przychodzi po zmartwieniu wynika-
jącym z jakiegoś nieszczęścia, albo kiedy zadowolenie pojawia się po osiągnięciu
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większego dobra, a spokój i równowaga przychodzi, gdy wyrzuciło się z pamięci
uczucie zła.
§ 32. Dobro i zło, rozumiane jako cel i zamiar naszych działań, tworzą moralną
dobroć i moralną miernotę. Moralna miernota może pobudzić wolę do działania
tylko wtedy, gdy złudzenie dobra wprawi wolę w ruch, dlatego moralna miernota
pojawia się dokładnie wtedy, gdy rozumna istota przedkłada pozorne chwilowe
dobro nad dobro prawdziwe. Moralna miernota w naturalny sposób sprawia fi-
zyczne zło i tylko moralna dobroć jest źródłem fizycznej dobroci. Fizyczne zło,
jeśli jest wywołane działaniem przeciwko samemu Stwórcy, w sposób właściwy
nazywamy złem karzącym. Zło moralne może przypadkowo przynieść dobre na-
stępstwa, wtedy gdy moralnie dobry czyn jest przypadkowo wywołany przez fi-
zyczne zło. Jednak wszystkie te przypadki muszą się zdarzyć bez jakiegokolwiek
zamierzenia, inaczej bowiem nasza pewność odnośnie do sądów moralnych na za-
wsze stanęłaby pod znakiem zapytania, a sama moralność i jej natura mogłyby
zostać zakwestionowane.
§ 33. Wszelkie dobro samo z siebie jest przedmiotem Bożej woli, w każdym ra-
zie co najmniej Jego woli rozsądzającej; Boża wola obejmuje wszelką doskonałość
zarówno rzeczy nieożywionych, jak i ożywionych, podobnie szczęście stworzeń po-
siadających cnoty i uczucia racjonalnej istoty, które są odpowiednie do stopnia
Bożej aprobaty, ponieważ są one najdokładniejszą miarą Jego wewnętrznej do-
broci.
§ 34. Oceniająca (poznająca) Boża wola do każdego faktycznego zła odnosi się
tylko w tym celu, aby mu zapobiegać, jednak w Bożym działaniu lub w będących
początkiem wszystkiego aktach Jego woli, nie zawsze bezpośrednio zapobiega On
każdemu złu. Mogą się pojawić sytuacje, w których zapobieganie mniejszemu złu
w konsekwencji może wywołać pojawienie się zła większego. Wtedy Bóg nie bę-
dzie przeszkadzał w pojawieniu się takiego mniejszego zła. Zatem Bóg może się
zgodzić na pewne zło, pomimo tego, że zła nienawidzi. W swym wszechwiedzącym
działaniu może wyrazić wolę nie zapobiegania złu i wtedy też może się nie pojawić
lub nie ujawnić większe dobro. W takich przypadkach, w których kolidują ze sobą
dwa dobra, mniejsze zawsze musi ustąpić większemu dobru, a mniejsze zło zawsze
podporządkowuje się większemu złu. W odniesieniu do woli oceniającej, jeśli roz-
waża każde dobro i każde zło osobno jako takie, to nie dochodzi do kolizji, chyba
że odniesie je do czegoś jednego. W przypadku woli działającej lub w samym dzia-
łaniu należy jednak znaleźć środek między kolidującymi przeciwieństwami i z tego
powodu muszą pojawić się odstępstwa [od reguły zapobiegania wszelkiemu złu].
§ 35. Z powyższego wynika, że metafizyczne i fizyczne zło może przekształcić rze-
czy niedoskonałe w narzędzia działania wyższego dobra, jak to się dzieje w przy-
padku cierpienia osób, które zadaje im własne wrażliwe sumienie lub sprawiedliwie
wymierzona kara.
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§ 36. Jednak zło moralne, takie które zawsze wiąże się z winą, nigdy nie ujawnia
się jako środek prowadzący do realizacji jakiegoś dobra. Nikt zatem nie może czy-
nić zła, które pojawi się jako dobro lub po to, aby dobro w następstwie mogło się
pojawić. Jednakże, moralne zło może być nieuniknionym warunkiem, bez którego
nie byłoby możliwości osiągnięcia większego dobra lub też możliwości zapobieże-
nia pojawieniu się większego zła. W takim wypadku zadaniem mądrości jest nie
przeszkadzanie moralnemu złu, aby nie pojawiły się przedstawione konsekwencje.
Owa zgoda nie wyłania się z konieczności, lecz po to, aby działać wedle postano-
wienia najwyższej mądrości i dobroci. Jeśli Bóg przychyla się do zła, to owa zgoda
musi mieć powód. Niemniej jednak wyłącznym motywem Bożej woli jest to, aby
działać w sposób najlepszy [z możliwych].
§ 37. Zło, za które ktoś jest winny, nigdy nie może być przedmiotem, któremu
początek dała oceniająca Boża wola, chociaż czasem może być ono przedmiotem
Jego aprobaty. Sam Bóg nie może nigdy dokonać moralnego zła, jednak dopusz-
czalne jest, że w pewnych sytuacjach nie chce mu zapobiec.
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OD TŁUMACZA

Hermann Cohen, twórca neokantowskiej szkoły marburskiej, buduje swoją dok-
trynę, a więc również doktrynę szkoły marburskiej, na osobliwej relacji istniejącej mię-
dzy Platonem a Kantem. Zaowocowało to kilkoma znaczącymi pracami marburczyków
poświęconych filozofii Platona, spośród których dwie zasługują na szczególną uwagę,
a mianowicie kontrowersyjna praca Paula Natorpa (Platos Ideenlehre. Eine Einführung
in den Idealismus, Leipzig 1903), której drugie wydanie (Leipzig 1921) musiało zostać
uzupełnione o Metakritischer Anhang (1920). Logos – Psyche – Eros (s. 457–513) oraz
książka Nicolaia Hartmanna (Platos Logik des Seins, Gießen 1909), stanowiąca rozsze-
rzoną wersję rozprawy doktorskiej Hartmanna, która ukazała się rok wcześniej (Über das
Seinsproblem in der griechischen Philosophie vor Plato, Marburg 1908).
Artykuł Cohena Teoria idei Platona a matematyka stanowi próbę ukazania związ-

ków istniejących między filozofią Platona a filozofią Kanta. Jest to istotne o tyle, że
matematyka stanowi wspólny mianownik dla wysiłków intelektualnych wielkich filozo-
fów. „Jak bowiem Kant mógłby być rzeczywiście oryginalnym filozofem, gdyby ponad
wiekami nie pozostawał w łączności z Platonem?”1 – pisze Cohen w roku 1918, w przed-
mowie do trzeciego wydania dzieła Kantowska teoria doświadczenia. Ale Platon jest już
bardzo wyraźnie obecny w wydaniu pierwszym z roku 1871, chociaż można tu jeszcze
znaleźć ślady wykładni Kanta w duchu psychologizmu. Zmienia się to wraz z prezentowa-
nym artykułem i w związku z tym, w cytowanej już przedmowie z roku 1918 Cohen może
zaznaczyć: „Duch łączący Platona z Kantem za pośrednictwem Kuzańczyka, Galileusza,
Kartezjusza, Newtona i Leibniza, ów duch filozofii jest duchem filozofii naukowej, duchem
tej filozofii, która w odróżnieniu od wszystkiego, co zwykle niedorzecznie przyjmuje się
jako filozofię, definiuje się przez związek z nauką”2. Tekst Cohena jest świadectwem
dojrzałości radykalnego antypsychologizmu autora i postępującej jego śladami szkoły
marburskiej.

Andrzej J. Noras

1 H. Cohen, Kantowska teoria doświadczenia, przeł. A. J. Noras, Kęty 2012, s. 37.
2 Tamże, s. 38.
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Presokratycy rozważają częściowo kosmos, częściowo ludzkie myślenie o nim.
Refleksję tę Sokrates rozciąga na mikrokosmos: teoria idei Platona po raz pierwszy
w historii myślenia stawia p r ob l em po znawan i a. Na tym polega jej nadzwy-
czaj oryginalne znaczenie wśród innych tworów myślowych.
Dlatego również idealizm rozpoczyna od problemu poznania. Ponieważ jego

siła, jako jednej z wyjątkowo fundamentalnych mocy w świecie ducha, nie polega
na wynalezieniu i ukształtowaniu tak zwanych idei, którymi w rozmaitych prze-
mianach swej podstawowej myśli obdarował umysł, a de facto ożywił także sens
świata; jego siła ma źródło w tej fundamentalnej metodologii, którą rodzi pytanie
o podstawy pewności wiedzy.
Jednak dopiero wraz z Platonem rozpoczyna się dojrzałość idealistycznego

filozofowania; ale zarodek idealizmu nie został złożony dopiero przez niego. Słusz-
nie więc od czasów Arystotelesa poprzedników Platona postrzega się w eleatach.
Z nich też wyrasta Demok ry t; zaś przeciwko jego potędze stają zarówno eleaci,
jak i materialiści.
Któż nie chciałby docenić wielkich zasług eleatów, którzy wobec owocnej jed-

nostronności Heraklitejskiej myśli o stawaniu się wszelkiej pozornej rzeczywistości,
wymyślili i udowodnili nie mniej owocną jednostronność myśli o jednym trwałym
bycie w pozornej zmianie. To oni w owym ewidentnym przepływie ujrzeli niebyt,
a w tym pojęciu i wraz z nim – które jako nowe przeciwstawili Heraklitowi –
odkryli opozycję tkwiącego w stawaniu się powiązania bytu i niebytu.
Są zatem nie tylko autorami prawa sprzeczności, ale mo ż l iwo ś c i p r awa

w ogó l e. Jeśli bowiem w zjawiskach poszukiwanie biegu nieruchomych biegunów

* Podstawa przekładu: Platons Ideenlehre und die Mathematik, Marburg 1878.
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stanowi wieczne zadanie badania, to eleaci ze swoim jedynym bytem naszkico-
wali myśl owego zadania: byt (Seiende) ze względu na wszelkie stawanie się, to,
co trwałe we wszelkiej zmianie, jeden byt (Sein) i wiele różnych ruchów, usta-
nowili jako jedyny przedmiot myślenia. Myślenie i byt (Sein) są tym samym (co
do swego przedmiotu). Nie istnieje żaden inny byt (Seiende) niż byt myślenia,
i nie istnieje – ta myśl szczególnie jest im bliska – nic pomyślanego ani możliwego
do pomyślenia, aniżeli byt (Seiende). Ślepymi i głuchymi są odtąd ci, którzy nie
zrozumieli sprzeczności w zmianie utrzymując w odniesieniu do niebytu, że jest
i należy do rzeczy poznania.
Jak więc należy rozumieć to, że Demok ry t – którego Arystoteles wyraźnie

wywodzi od eleatów – uznając, że nie ma niebytu, czyni jednak p r ó żn i ę nie-
bytem – ποιεØ κενäν µ� îν – a obok oraz równoprawnie z bytem (Seienden) tak
samo jak atomów dowodzi próżni jako bytu (Seiende) prawdziwego. Jak rozu-
mieć to, że twórca (Erfinder) atomistycznego wyjaśniania świata nie tylko w my-
ślach, ale również w słowach do granic możliwości posuwa wyraźnie przy tym
powstałą sprzeczność i czyni ją zasadą: unicestwione sprzecznością afirmowanie
jako ostateczna podstawa realności? J ak na l e ż y r o zum i e ć t o, ż e k t o ś µ�
îν c zyn i â τ ε ¬ î ν?
Ten, kto rozważa to pytanie, związek Demokryta z eleatami pojmuje na

tyle krytycznie, że może go nauczyć tylko za pomocą następującego poglądu:
e l e a cka myś l o by c i e (Sein)do zna ł a w a tom i s t y c e i d e a l i s t y c zn eg o
p r z ek s z t a ł c en i a.
Czy jednak takie przeobrażenie pojęcia bytu (Sein), dzięki któremu µ� îν

zostaje włączone do bytu (Sein), zostaje wyniesione do bytu (Seienden) prawdzi-
wego, to znaczy wyniesione do nowego znaczenia, nie jest całkowitą, zasadniczą
i kierowaną jedynie motywem idealistycznym przemianą bytu (Sein) eleackiego?
Trwały byt (Sein) Pa rmen id e s a, porównany do kuli, faktycznie wyrażał

tylko r z e c z yw i s t o ś ć zmy s ł ową. Co chce być rzeczywistością prócz tego,
zostaje zaś poznane jako złudzenie zmysłowe; ale fundamentalna prawda sama
ma za przedmioty ten zmysłowo rozciągnięty byt (Sein) kosmosu, który jest ob-
ciążony nie tylko sprzecznością stawania się. Gdzie więc należy wyjaśnić ruch,
a więc gdzie jest konieczne przedstawienie przeobrażenia, tam albo należy zakwe-
stionować ruch, a wraz z nim przestrzeń i wszelką wielość rzeczy, albo wbrew
myśli przewodniej uznać go i wyjaśnić (τ� πρäc δόξαν). Jednakże próżnia (Le-
eres), przestrzeń nie wypełniona materiałem zmysłowym, była i pozostała dla
nich niedorzecznością, ponieważ tylko byt (Sein) zmysłowy – chociaż myśleli go
jako trwały w porównaniu ze zmysłowym pozorem przepływu – mogli myśleć jako
byt (Seiendes).
Myślę, że pod tym względem w porównaniu z materialistami są oni tymi,

którzy na przekór zmysłom odważyli się wymyślić pustą przestrzeń: k t ó r z y
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z g odn i e z e l e a ck im po j ę c i em by tu (Sein) ten nowy byt (Seiende) prokla-
mowali jako µ� îν, i właśnie dlatego jako âτε¬ îν, przy pomocy śmiałego zwroru,
zrozumiałego tylko na podstawie przełomowej mocy jego polemicznej myśli: µ�
µ�llον τä δàν ¢ τä µηδέν.
Dlatego też abstrakcja tej myśli i jej tendencyjne znaczenie pozostają cał-

kowicie zamknięte dla innych eleackich potomków: nikogo innego nie wyśmiewa
Arystoteles z powodu jego niezrozumienia owej hipotezy (Hypothese), jak wła-
śnie Anaksagorasa, który przedstawia eksperymentalny kontrdowód, a pustego
węża rozciągnął i wyciągnął aby pokazać, jak mocne jest powietrze. Natomiast
atomiści próżnię rozumieli jako rozciągłość, w której nie ma żadnych zmysłowo
postrzegalnych ciał (διάστηµα âν Å µεδέν âστι σÀµα αÊσθητόν3). Tymczasem po-
nieważ Arystoteles ocenia i rozważa trudności i sens problemu atomistycznego,
zwraca uwagę – jak też w innych miejscach – na p i t a g o r e j c z yków, którzy na
swój sposób i w swoim języku także przyjęli próżnię, „która pozwala odróżniać
różne »natury« rzeczy i jest jakby przegrodą, która ustanowione w szereg rzeczy
rozgranicza; ma również w pierwszym rzędzie zastosowanie w liczbach, których
»natura« dzięki niej nie jest ciągła”4.
U p i t a g o r e j c z yków, których spekulację należałoby określić jako d rug i e

m i e j s c e ź r ód ł a myś l i a t om i s t y c zn e j, próżnia – o ile można pominąć
połączenie z �ναθυµίασιc – jest wyrażeniem przerw między dwoma kwadratami,
które powstają dzięki liczbom naturalnym (gnomonischen) oraz dla interwałów
muzycznych. Zatem próżnia, pojęta jako χωρισµόc, ma dla nich znaczenie koniecz-
nej abstrakcji w celu zrozumienia rzeczywistości liczbowych, w której związkach
i w powstaniu której uznają prawdziwy obraz struktury i źródła wszelkich rzeczy,
i uwyraźnia to, do czego z powodzeniem dążyli.
Takie myślowe pryncypium oznacza teraz także, zgodnie z relacją Ary s t o -

t e l e s a, próżnię atomistyki: p r yncyp ium podz i a ł u (Trennung) dla wyja-
śnienia wielości i ruchu rzeczy. Tak jak gnomon otacza poprzedni kwadrat, tak
próżnia otacza atomy; i rozdziela je, tak jak 5 rozdziela 22 od 32.
Wprawdzie można nie dostrzec κενόν, διάστηµα, ale próżnia oznacza χορισµόc,

a my ś l owa kon i e c zno ś ć by tu nie musi być uchwycona w eleackim bycie;
pojęcie bytu trzeba uwolnić od owej zmysłowej stronniczości, należy oczyścić od
κυρίωc îν oraz rozszerzyć i wynieść do âτε¬ îν. Odtąd ów eleacki byt zostaje
zaliczony do νόµοc i δόξα; �περ νοµιζεται µàν εÚναι καÈ δοξάζεται τ� αισθητά, οÎκ
êστι δà κατ� αlήθειαν ταÜτα, �ll� τ� �τοµα µόνον καÈ τä κενόν.

3 Arystoteles, Fizyka. Księga IV, 6, 213 a 28.
4 Tamże, 213 b 31–34. Podaję w tłumaczeniu Kazimierza Leśniaka, choć można tu mieć pewne
wątpliwości, choćby wtedy, kiedy „χωρισµόc” tłumaczy jako „przegrodę, a „διορισιc” jako „roz-
graniczenie”. Przypis – AJN.
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Dlatego w takiej ocenie spekulacji atomistycznej Arystoteles dopuszcza także
wyraźnie, że twórcy atomistyki myślą matematycznie, że wszelki byt (Seiende)
składa się z liczb; „chociaż bowiem ich nauka nie jest jasno sformułowana, jed-
nak to chcą przez nią wyrazić”5. Także ich ostateczne cząsteczki nie są wprawdzie
punktami matematycznymi, ale matematycznie pomyślanymi abstrakcjami w celu
fizykalnego wyjaśnienia. Dlatego za pomocą matematycznego wyrażenia zbierają-
cego ich wszystkie różnice, atomy zostają określone jako f o rmy (σχήµατα i ίδέαι);
jak czyni także znana księga Demokryta περÈ ÊδεÀν.
Zatem łatwo zrozumiałą konsekwencją tego radykalnego przekształcenia pod-

stawowego pojęcia eleackiego jest to, że Demokryt, włączając w σχ¨µα próżnię,
swój nowy byt, który określa jako jedyny niezależny od naszego zmiennego myśle-
nia-spostrzeżeniowego – a przez to staje się inicjatorem myśli o różnicy j a ko ś c i
p i e rwo tny ch i w tó r ny ch, którą po nim na nowo odkryją Ka r t e z ju s z
i Lo ck e; τä µàν σχ¨µα καθ� αύτό âστι, τä δà γlυκÌ καÈ ílωc τä αισθητäν πρäc
�llο καÈ âν �llοιc.
Do tej sięgającej aż współczesnych twierdzeń doniosłości motyw idealistyczny

rozwinął się z µ� îν Demokryta. A mimo to nie osiągnięto tym samym dojrzałości
idealizmu. Jednakże to, jak dialektyka Platońska jest najściślej związana z owym
fundamentalnym pojęciem krytyki atomistycznej, staje się naturalnie najbardziej
wątpliwe wtedy, kiedy zaprzecza się autentyczności Sofisty. Ale także wtedy, kiedy
znowu ma się bardzo wysokie mniemanie o znaczeniu κοινωνία τÀν γενÀν dla
ugruntowania teorii idei, które reprezentuje Bon i t z, wówczas mimo to zarzut
trywialności nie powinien dotyczyć tych rozdziałów, w których Platon dla swej
idei problem µ� îν naświetla przez „każdy tworzy swój µÜθοc”, i przynosi nową
interpretację oraz zastosowanie.
Tymczasem ten rodzaj odniesienia do atomistycznego pojęcia pomocniczego

nie stanowi jeszcze punktu centralnego tego ruchu, który trzeba przyjąć od De-
mokryta do Platona. A tamto odniesienie – tym bardziej energicznie uwyraźnione
przez osobliwe milczenie Platona – na które zwrócili uwagę już starożytni, to
fantazjując, to wydając sąd, a które zaakcentowali nowi badacze – jest być może
właśnie dlatego tak trudne do udowodnienia w szczegółach, że dotyczy całego kie-
runku, stanowi pryncypium idealistycznego rozwoju. Istnieje teraz byt (Seiendes),
który sami eleaci uznają za niebyt (Nichtseiendes); i to jest właściwy byt (Sein)!
I ten byt (Seiende) prawdziwy istnieje w pojęciach matematycznych, nie tylko
w atomach, ale w takim samym stopniu w abstrakcji oddzielającego, w myśli po-
między, myśli odstępu, tak iż więcej nie jest zawarte w jakimkolwiek zmysłowym
bycie (Sein).

5 Arystoteles, O niebie, przeł. P. Siwek. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 1990,
s. 315 (III, 4, 303, a, 9) καÈ γ�ρ εÊ µ� σαφÀc δηlοÜσιν, íµωc τοÜτο βούlονται lέγειν. Cohen błędnie
podaje 302 a zamiast 303 a – przypis AJN.
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Krótko mówiąc, jest to wielka podstawa, na której atomistyka musi zostać
wstępnie uznana za platonizm, aby na nasz sposób pojąć historyczne związki
twierdzeń (Philosopheme). Muszę się przeciwstawić temu, aby dalej i w sposób
bardziej uzasadniony realizować te wskazówki; ale dla rzeczowego wprowadzenia
tych badań wydawało mi się konieczne, a zarazem ukazywało się jako obowią-
zek historycznej sprawiedliwości, aby przynajmniej zwrócić uwagę na bohaterów,
którzy spośród wszystkich poprzedników przywoływanych w związku z Platonem,
uwzględniani są najbardziej skromnie, a często wręcz małodusznie nie zwraca się
na nich uwagi.
Kiedy więc w przeglądzie postępowania idealistycznego osiągnięto ów mocny,

niewątpliwie najwyższy punkt, o ile nie poprzedzono stworzenia pojęcia przez
Sokratesa, chcemy teraz rozważyć, jak Platon na podstawie tych zaczątków do-
prowadził do rozwoju całkowicie nowego, własnego ruchu: kiedy od refleksji nad
myśleniem przeszedł do ukształtowania problemu poznania.
Skoro jednak nie można zaprzeczyć temu, że już w pojęciu µ� îν obecny jest

wpływ matematycznego sposobu myślenia, to chcemy wziąć pod uwagę to, j a k i e
g en e ty c zn e zna c z en i e dla nowego problemu poznania, dla jego postawienia
i jego rozwiązania, można wyprowadzić z po g l ą du P l a t ona do ty c z ą c e g o
wa r t o ś c i po znawcz e j ma t ema tyk i.
Słusznie bowiem uznaną jest przecież kwestia, że w ostatecznej instancji nie

istnieje jakiekolwiek wystarczająco obiektywne kryterium oceny autentyczności,
dojrzałości, zasadniczości, niemal trzeba powiedzieć, poważnie pomyślanego u Pla-
tona, niż własna naukowa subiektywność, niż teoriopoznawczy wgląd, który każdy
musi posiadać. Zgodnie z nim, a więc w znaczeniu kontrowersyjnym, każdy inter-
pretator mówi o tym, co rzeczywiste, o istnieniu, o bycie, którego idee powinny
bądź oznaczać bądź też zawierać. Dlatego też wydaje się być stosowne z góry
zapytać, czy na podstawie pytania, czy też w odpowiedzi na pytanie nie należa-
łoby uzyskać utraconego dostępu do świata idei: z g odn i e z j a k im mi e j s c em
u jmować t e ma t ema ty c zn e r z e c z y w s z e r e gu i po r z ądku by tu
(Seienden)?
Gdybyśmy dzięki Ary s t o t e l e s ow i nie wiedzieli, że tworom myślenia ma-

tematycznego wyznaczył Platon szczególną pośrednią pozycję pomiędzy ideami
a rzeczami zmysłowymi, zgodnie z ogólnym planem dyspozycji problemu, jaka
istnieje w teorii idei, musielibyśmy oczekiwać, że nie zostaną pominięte wytwory
i przedmioty tego specyficznego rodzaju myślenia w Platońskiej charakterystyce
i teoriopoznawczej hierarchii. I w ten sposób, z perspektywy stwierdzenia poczu-
cia ważności (Geltungswert), które przysługuje rzeczom matematycznym w ich
stosunku do idei, winno się rozszerzać światło na sens i wartość tego probierza
wszelkiego bytu (Seienden), kryteriów wszelkiej prawdziwości (Wahren), pryncy-
piów wszelkiego poznawania, idei.
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Idealizm łączy dwa motywy, w przenikaniu których toczy się jego historia.
Zawiera:
– moment s c ep ty cy zmu, kiedy akcentuje błahość (Nichtigkeit) tego, co re-
alne, spostrzeżenia zmysłowego
– moment sp i r i t ua l i zmu, kiedy uczy o realności tego, co bytujące w my-
śleniu (im Denken Seienden), tego, co duchowe.
Obydwa motywy zawiera Platońska teoria idei. Jednakże ani utajenie, ani

nawet wyraźne działanie tych dwóch motywów nie czyniłoby teorii idei źró-
dłem teo r i o po znawczo ug run towaneg o idealizmu, gdyby samo połącze-
nie, przenikanie tych obydwu przeciwstawnych motywów nie zawierało się auten-
tycznie w jego rozwoju.
Rekonstruujące przedstawienie teorii idei musi więc przede wszystkim ustalić,

w jaki dokładnie określony sposób idee te odróżniają się od po j ę ć Sok r a t e s a,
bądź też – bez ogródek i stylistycznych wybiegów – wyjaśnić, że treściowo są one
tym samym. Jeśli to ostatnie okaże się niemożliwe, wówczas rekonstrukcja musi
pokazać, że nie każda Sokratejska ogólność pojęcia jest dla Platona bezwzględnie
i w sposób oczywisty ważna jako substancja realna. Po pierwsze dlatego, że nie
wnosi to żadnej oryginalności do myśli Platońskiej – ponieważ byłby to jedynie
eleatyzm przeniesiony na Sokratejski byt (Sein). Po drugie zaś, należałoby sfor-
mułować pogląd wyrażany ostatnio z przynoszącą korzyść otwartością, że teoria
idei Platona w ogóle nie przedstawia szczególnej filozofii. Rekonstrukcja teorii idei,
która nie preferuje bycia „nauką o duszy”, musi raczej wytropić miejsca, w któ-
rych sceptyczny idealizm stawia pytanie: jak może mieć miejsce to, że Sokratej-
skiemu εÚδοc, pomyślanemu, zdefiniowanemu γένοc, winien przysługiwać eleacki
byt (Sein), ważność οÎσια, podczas gdy zjawiska zmysłowe, jak uczył o kosmosie
Heraklit, stają się i zmieniają? Jak należy rozumieć to, że autentyczny byt (Sein)
utrzymuje się w czymś, co jest pozbawione wszelkiego zmysłowego potwierdzenia?
Mniej dokładnie musiałby Platon wyobrażać sobie heraklitejczyków, ale po-

nadto mniej wyniośle winien patrzeć w stronę czcigodnego Parmenidesa, skoro
w ogóle nie brał pod uwagę możliwości, że błąd (ψευδ¨ δοξ�ζειν) – co zachodzi
przy przedstawianiu, a co on sam tak subtelnie rozważył co do jego psycholo-
gicznej możliwości, jak i w odniesieniu do logicznych konsekwencji tego faktu
– może nawet zwyczajowo (geargwöhnt) pochodzić z myślenia. Zwłaszcza sami
eleaci z naciskiem używali owego terminu (νοεØν) na określenie ich myślenia, okre-
ślenie prawdziwego myślenia, jako tego, które jednak zgodnie z teorią idei nie było
uznane wcześniej.
Doprawdy nie tylko cała mitologia Platona byłaby niewytłumaczalna ze

względu na głębsze wymaganie stylu, ale także powszechny rodzaj jego wizjo-
nerskiego nawiązania, jego bełkotu, tam, gdzie zaczyna on mówić o ideach, tak
wyśmienite zdziwienie odnoszące się do własnej mądrości, której pomaga się uro-
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dzić. Wszystko to pozostaje niezrozumiałe, jeśli nie wymaga się od Platona tego,
że również tak zwane myślenie należy wystawić na błąd; i że z tego powodu należy
zapytać, w czym – co do moż l iwo ś c i – istnieje wiedza na podstawie kryteriów.
Należałoby go posądzać o pogląd, który przedstawił w tym klasycznym miejscu
Teajteta, że byt należy chwytać i dosięgać w tym, co pomyślane, tak jak do go-
łębników chwyta się gołębie, które raz grupowo, raz pojedynczo zabierają się do
lotu. A przecież odmiennie udało mu się dowiedzieć o „gonitwie” (Jagd) myśli.
Jeśli więc ten motyw krytyczny działa w samej idei, jeśli pytanie o możliwość

wiedzy, o podstawy i cechę pewności poznawania, o rodzaje i stopień tej pewności
wydobyła niemal całkowicie sama idea, to jej charakterystyka jako îντωc îν daje
sposobność do następujących pytań.
Po p i e rw s z e : Êδέα jako οÎσία jest n i e z a l e żna od myślenia: czy także
jest ona po za tym bytem, którego myślenie chce zagwarantować za pomocą
zmysłów? Czy jest ona toto coelo różna od realności kosmosu?
Po d rug i e : ponieważ jednak Êδέα „po stronie subiektywnej”, jak się to
mówi, jest mimo wszystko p r z ed s t aw i en i em, zachodzi w myśleniu jako
νοητόν, jako νόηµα, powstaje pytanie: czy tym samym jest przez myślenie
uwa runkowana ? I w jakim ograniczonym zakresie należy rozumieć owo
uwarunkowanie? Czy istnieje ono w myśleniu, aczkolwiek nie wyłącznie? Jakie
znaczenie w takim ograniczeniu ma owa trwałość (Bestandheit)? Jaki rodzaj
bytu i rodzaj poznania jest przez nią charakteryzowany?
Od dokładnego rozstrzygnięcia tych pytań zależy wyważony sąd na temat

znaczenia teorii idei.
Gdyby na pierwsze pytanie trzeba było odpowiedzieć twierdząco, wówczas

Platońska idea byłaby kompletną substancją dogmatyzmu. Wówczas χωρισµόc,
który Arystoteles nakłada na idee, τόποc νοητόc, w którym ją wskazuje, jest kwe-
stią dowiedzioną. Wtedy poza zmysłowym światem rzeczy, i w poetycko uporczy-
wym przeciwieństwie względem niego, mieszkają abstrakcyjne pojęcia gatunkowe
i pędzi nędzny żywot wieczne istnienie, nigdy niepotrzebne żadnemu „szewcowi”.
Należy tu rozważyć tylko dwie kwestie. Po pierwsze, takie ujęcie χωρισµόc

stanowi najbardziej właściwy, odpowiedzialny czyn Ary s t o t e l e s a. Należy wąt-
pić w to, czy byśmy nim dysponowali, czy ktoś byłby w stanie wyczytać to ujęcie
z dialogów Platona, gdyby Arystoteles nie uczył go jako uzasadnionego i odważ-
nie się z niego naigrawał. I czy z wystarczającą ostrożnością, z metodyczną nie-
ufnością uznajemy za obiektywną interpretację Platona opis dokonany przez tego
systematycznego przeciwnika – i jak się powszechnie uznaje – w wielu punktach
niesprawiedliwego, złośliwego i co najmniej niedokładnego krytyka: to pytanie
śmiem zanegować.
Dalej jednak: jeśli pogląd Arystotelesa dotyczący sposobu bycia idei jest au-

tentyczny, to mianem historycznej zagadki należy określić to, jak – pomijając
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niezgodne z naturą upodobanie wiary – teoria idei Platona mogłaby kiedykol-
wiek znaleźć przyjaciół i zwolenników. Niepohamowane szyderstwo, jakim sukce-
sor obdarzył nauczyciela, musiało obowiązywać jako uzasadniony historyczny sąd
rozumu na mocy prawa w ramach tych kierunków, które poszukują ponadzmy-
słowych idei i potrzebują ich do zg ł ęb i e n i a by tu zmys ł owego : potem zaś
musiało wprost dziwić, jeśli empirystyczna głowa mówi o Platonie inaczej, niż
zgodnie z wyrokami Arystotelesa, jako o blagierze i zwolenniku metafor (κενο-
lογεØν âστι καÈ ποιητικ�c lέγειν µεταφοράc). Jednakże Kant w kwestii zasadniczej,
jak i zasadniczym rezultacie, wieki później próbował poszukiwać i wskazać swój
związek z Platonem, jako swym duchowym krewnym.
Jak jednak rzecz się ma z drugim pytaniem? Tutaj do odpowiedzi konieczna

jest dokładność w ograniczeniu jednostkowych motywów myślowych.
Jeśli zatem ιδέα, przynajmniej tak, jak wspomina ją Parmenides jako νόηµα

âν ψυχαØc, ma być określona jako uwarunkowana myśleniem, to owego uwa-
runkowania nie można rozumieć tak, że idea staje się przez to u r o j en i em
s c ep ty cy zmu. Naturalnie ta konsekwencja była obca twórcy teorii idei. A nie-
wątpliwie tak należy rozumieć sens potocznego poglądu: że wszystko, co poznane
w czystym myśleniu jako takie, stanowiło dla Platona byt prawdziwy. Poglądu,
że to, co wynika z tego czystego myślenia, co ujawnia się na drodze owego czy-
stego, uwolnionego od złudzenia zmysłowego myślenia, zamiast być prawzorem,
za którym idzie i który naśladuje oglądający, przypominający sobie duch, staje się
raczej tworem samego myślenia – tej fazy idealizmu subiektywnego próżno szukać
u Platona. I nie warto snuć rozważań, czy odkrywcy idei godna jest taka myśl
końcowa.
Zatem zależność idei od myślenia może polegać przede wszystkim tylko na

tym, że ów najwyższy, prawdziwy byt, o którym powiedziano: τ¨ τοÜ îντοc �εÈ δι�
lογισµÀν προδκείµενοc ιδέø6, staje się tylko poznawalny. Nie jest to oczywiste, i nie
jest to eleackie. Eleaci mieli bowiem na myśli byt kosmiczny. Jednakże od czasów
Sokratesa istnieją inne byty. Piękno i dobro oraz prosta i równość – wszystkie te
îντα są îντωc îντα i wszystkie one – jako νοητά – są uwarunkowane przez myślenie.
A ponieważ są one pomyślane i nie polegają ani na spostrzeżeniu, ani nie mają
swego źródła w jakimś jego uzupełnieniu czy rozszerzeniu, zatem stosownie do
tego są one îντωc îντα, a jako νόηµατα mają wartość οÎσία.
Czy zatem pojęcie równości pojął ktoś, kto ujrzał równe kamienie? „Może

więc, zanimeśmy zaczęli widzieć i słyszeć i inne czynić spostrzeżenia, musieliśmy
gdzieś byli zachwycić wiedzę o równości samej i poznać (τυχεØν êδει του εÊlηφόταc),
czym ona jest, jeśliśmy mieli do niej odnosić te rzeczy równe w spostrzeże-

6 „A filozof w swoich rozumowaniach oddaje się zawsze oglądaniu postaci bytu wiecznego.”
Platon, Sofista, przeł. W. Witwicki. W: Platon, Dialogi, t. 2, Kęty 1999, s. 482 (254 A).
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niach”7. Można darować historyczną aluzję z pożytkiem dla pojawienia się użytej
wolności tłumacza. Tutaj jednak jest m i e j s c e na r odz i n a p r i o r i, w całej
naiwności jego mocy, a zarazem wraz z mitologicznym błędem dzieciństwa tego
fundamentalnego pojęcia. Zatem „może chyba przed urodzeniem musieliśmy ją
posiąść?”8. W ten sposób zdolność poznawania jest tak samo transcendowana,
jak przedmiot, do którego jest ono odniesione, zostają wyniesione ponad wszelki
byt zmysłowy, który przecież – to jest właściwa myśl przewodnia – nie jest w nich
be zpo ś r edn i o zawarty. Ciągle jednak pozostaje przecież subiektywna reszta:
zależność, która istnieje w relacji tego bytu do równego (ebenbürtigen) mu myśle-
nia. Wobec niego nie znajduje się ono po tamtej stronie, ów byt nie jest myśleniu
niedostępny. Ponieważ âπέκεινα τ¨c οÎσίαc w odniesieniu do τ�γαθόν znajduje swe
szczególne wyjaśnienie, nie będące żadnym sprzeciwem wobec tu rozwiniętego wy-
jaśnienia, w ugruntowaniu etyki przez teorię idei.
Kto doceni teoriopoznawczą wartość tej subiektywnej reszty, tej idealistycz-

nej zależności, odpowiednio do tego nie odrzuci także dążenia, aby za jego wła-
sny sąd towarzyszący kontrolnie rozwiniętym myślom uważać różnicę między ιδέα
a εÚδοc w św iadomo ś c i p i s a r z a. Zwracam uwagę na uwzględnienie, jak mnie-
mam, niezbitego faktu, że obydwa słowa użyte są jako połączone ze sobą: εÚδοc
Êδέαν µίαν αÎτä αÍτοÜ êχον. Dalej, wciąż na nowo ponawiane studia nad Platonem
utwierdziły mnie w przekonaniu, nad którym trudziłem się w młodzieńczej pracy,
że mianowicie w Êδέα pulsuje ÊδεØν, że często jeszcze posiada ono wręcz werbalne
znaczenie, i że w pierwszym kroku, jaki w swoim odkryciu czyni Platon, ogląd
oznaczał dla niego prawdziwy byt, aż – jak proces ten w słowie ob l i c z e stał się
faktem literackim – przedmiot oglądu się z nim zlał i w ten sposób Êδέα stała się
idealistycznie uwarunkowaną, substancjalną οÎσία.
Kto nie może w pełni uznać tej idealistycznej zależności, kto mimo to w οÎσία

idei, w jej poczuciu ważności (Geltungswert) jako îντωc îν ciągle może myśleć
tylko w niepojęty sposób wyszukaną istotę, ten nigdy nie zrozumie idei, ten nie
zrozumie idealizmu. Przecież ta ograniczoność zaś może być dziedzictwem ary-
stotelesowskiej głowy. Właśnie îντωc îν powinno odróżniać εÚναι owej Êδέα na
spo s ób εÚναι owych îντα. Tamte są, tak jak przedstawiają je zmysły; a więc nie
są, lecz stają się i giną, prezentują się i przejawiają się. Natomiast idea jest tym,
czym tamte się prezentują. Byt, który przejawia się w tamtych, odciska, ozna-
cza te. To, jaką wartość mają tamte, jest zawarte w tych. Kiedy wszelkie pozna-
wanie chce dosięgnąć prawdziwego bytu, jest on złożony w idei. Kto więc to bycie

7 Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki. W: Platon, Dialogi, t. 1, Kęty 1999, s. 655 (75 B). Por.
Platon, Teajtet, przeł. W. Witwicki. W: Platon, Dialogi, t. 2..., s. 392 (186 C).
8 Woryginale jest trochę inaczej: „ehe wir also geboren wurden, müssen wir się erlangt haben”.
Platon, Fedon..., s. 655 (75 C).



TEORIA IDEI PLATONA A MATEMATYKA 429

złożonym (Gelegensein) przedstawia sobie jednak jako zmysłowe κεØσθαι, ten nie
uchwycił absolutnej wartości idei: widzi w niej tylko konkret jakiegoś pojęcia, a nie
widzi tylko abstrakcji odbicia prawa (Gesetzeprägung). By t (Sein) myśli on za-
wsze tylko jako i s tn i e n i e (Dasein); wartość poznawczą, cechę ważności zawsze
tylko jako trwające w naoczności rozpościeranie. Zastrzeżenie Ary s t o t e l e s a,
że idea jeszcze raz byłaby tym, co zmysłowe, obraca się przeciwko niemu samemu,
ponieważ byt idei może on myśleć tylko jako istnienie.
Na tym zapoznaniu r ó żn i c y m i ęd zy by t em a i s tn i e n i em polega nie-

zrozumienie idealizmu w ogóle, a więc także Platońskiej idei. Należy uznać ak-
centowane w wielu miejscach wzniesienie się od οÎσία do �lήθεια, dzięki któremu
îντωc îν winien jeszcze zyskać na precyzji. Wychodząc od tej różnicy nie można
się burzyć wątpliwością, że Platon ustanawiając szczególną i d e ę by tu porzu-
cił pierwotną podstawę teorii idei, a zatem spowodował jej modyfikację. Teraz
bowiem każda idea musi zapożyczyć swą „realność” od idei bytu!
Trudność ta wyjaśnia się dzięki ustanowionemu rozróżnieniu. To, co każda

poszczególna idea posiada z racji przynależnej jej realności, nie zostaje pomno-
żone przez połączenie z ideą bytu, lecz jeszcze umniejszone; realność bowiem każ-
dej idei jako takiej, będzie oznaczać, że jej ważność-bytu (Seins-Geltung) istnieje
w tym bycie, jaki określa ona w odniesieniu do c z e g oko lw i e k istniejącego.
To odniesienie jest trwałą, i podaną także przez Platona r a c j ą teorii idei. Ale
ten stosunek logicznej analogii nie warunkuje powszechnego paralelizmu członów,
tak że każdej idei musi odpowiadać istniejąca, powodująca ją rzecz zmysłowa.
Tamto odniesienie bowiem, i ta sposobność, z której ona wynika, może polegać
na wielokrotnym pośrednictwie. Dla starożytnego geometry idea przekroju kuli
wyraża całkowicie odmienne odniesienie istnienia w porównaniu np. z ideą trój-
kąta. A jednak bytowi tamtej idei, chociaż jest ona mniej bezpośrednio i w sposób
mniej widoczny odniesiona do tego, co istniejące i przez to samo jest spowodo-
wana, nie przysługuje mniejsza ważność-bytu (Seins-Geltung), niż tej polegającej
na bezpośrednim odniesieniu do istnienia idei trójkąta.
Systematyczny rozwój teorii idei przynajmniej w kwestii użycia sam trafił

na tę trudność. Przyjmuje się, że w rzeczach zmysłowych występują odbicia idei
piękna, i tak samo jest w odniesieniu do idei matematycznych; natomiast w odnie-
sieniu do idei dobra albo φρόνησιc nie istnieją żadne odbicia tu na ziemi. Zatem
idea bytu, w odniesieniu do istniejących rzeczy, zatem idea istnienia, rozważana
jest łącznie z ideą piękna, z ideą tego, co matematyczne, w odniesieniu znowu do
takiego rodzaju istniejących rzeczy; natomiast zostaje odrzucona myśl, aby po-
śród zmysłowych realności przyjmować bezpośrednią sposobność dla idei dobra,
analogiczne człony owych teoriopoznawczych proporcji.
Za pośrednictwem wspólnoty z ideą bytu, to znaczy ideą istnienia nie jest

zatem uwarunkowana ani idea piękna ani idea tego, co matematyczne w jakiejś
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realności, ale jedynie określona jako idea czegoś istniejącego. Ta idea czegoś istnie-
jącego jako idea jest �lήθεια, a nie οÎσία zgodnie z niewłaściwym użyciem słowa:
oznacza ona istnienie jako takie, w abstrakcji wobec wszelkich jakościowych okre-
śleń, w ważności îντωc îν, jako przedmiot âπιστήµη.
Można uzyskać jeszcze bardziej zdecydowany i pełniejszy od tego rozróż-

nienia wgląd w znaczenie bytu idei. Kiedy w odniesieniu do jakiejś idei, o ile
myślimy ją jako îντωc îν, czujemy się przymuszeni do tego, aby przedstawić jej
byt na spo s ób i s tn i e n i a, to jest to możliwe dopiero na gruncie wynikają-
cego połączenia każdorazowej idei z ideą istnienia. Jeśli idea dobra jest îντωc îν,
to jest nim tylko jako idea dob r a; jeśli jednak jesteśmy zainteresowani tym,
aby ów îντωc îν myśleć zarazem jako rodzaj istniejącego bytu, to poszukujemy
i fundujemy dla obydwu idei κοινωνία τÀν γενÀν, połączenia prawdziwego istnie-
nia z prawdziwym dobrem, pogodzenia etycznej ważności wzoru z teoretycznie
dozwolonym istnieniem.
Wreszcie na tej podstawie także idea µ� îν musi uzyskać bardziej ścisłe, zgod-

nie ze wspomnianym sposobem wzmacniające i gwarantujące znaczenie. Nie tylko
dlatego, że staje się ona θάτερον, i jako takie pojęcie relacji zasługuje na naukową
obiektywność (�lήθεια): jeśli o tej idei µ� îν, z wy r a źnym wska zan i em
na Demokryta w Sofiście mówi się, że w żaden sposób nie jest ona bliska idei îν,
to wielką wartość ważności tej idei przeczuwa ten, kto przypomina sobie owo
âπέκεινα τ¨c οÎσίαc, w którym znajduje ono swój koniec w odniesieniu do idei
dobra. Próba skrzyżowania tej osobliwej idei-jakości z nie mniej osobliwą ideą-ist-
nienia w odniesieniu do ludzkiej dialektyki ma niestety tylko negatywny skutek.
Tymczasem nie przywiązywano żadnego znaczenia do tego nie poczynionego

przez samego Platona zastosowania pojęcia µ� îν: nic innego nie wyjaśniono w na-
uce κοινωνία τÀν γενÀν, w jej dowodzie pomieszania relacji pośród tak zwanych
rzeczy, jak świat zjawiskowy w ogóle. Wyjaśnia ono lepiej niż owe przez samego
Platona dostatecznie wyraźnie określone językowe środki wyrazu wyrażenia: εÊτε
παρουσία εÊτε κοινονία εÊτε íπη δ� καÈ íπωc προσγενοµένη9, do krórych należy
zaliczyć również znajdującą się tam metaforę µέθεξιc. A również z tego θάτερον
powstało matematyczne pojęcie materii jako µ� îν. Tyle tylko, że w porówna-
niu z tym nie powinno się mówić o immanencji idei w rzeczach, tak samo, jak
nie byłoby słuszne wyrażenie przeciwstawne; ponieważ w odniesieniu do rzeczy
w niewielkim tylko stopniu immanentny jest byt określony jako istnienie w ogóle.
To, co ma w nich pozór, w ideach obowiązuje jako określone naukowo, w ideach
jakoś wymaganego bytu, jak idea bytu istnienia. W tym pytaniu o stosunek idei
i rzeczy rozumienie stało się lepsze; tyle tylko, że ciągle brakuje realizacji myśli
o zasadniczo wyczyszczonym ujęciu χωρισµόc idei.

9 Platon, Fedon..., s. 691 (100 D).
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W tym punkcie jednak, zanim uda nam się ugruntować inny rodzaj χω-
ρισµόc, nie można odroczyć pytania: jak taką antycypację dą żno ś c i me tody
t r an s c enden ta l n e j, jakkolwiek tylko tę dążność, na l e ż y h i s t o r y c zn i e
my ś l e ć i wy j a ś n i a ć w celu stwierdzenia obiektywnej realności?
Najpierw widać, jak demokrytejska przemiana pojęcia bytu, atomistyczny

µ� îν stanowi koniecznie moment rozwojowy tego pojęcia îντωc îν, który w sobie
nie oznacza bytu istnienia, lecz byt jako wartość poznawczą, jako ważność-prawdy.
Ale przez to zapośredniczone jest tylko przejście od zmysłowego istnienia do abs-
trakcyjnego, naukowego bytu istnienia. Natomiast nadal pozostaje nierozwiązane
pytanie, jak w ludzkim mózgu mogła powstać myśl, że sokratejskie ogólności (Al-
lgemeinheiten) w sobie stanowią jedynie prawdziwy byt, a mianowicie byt ważno-
ści, który znowu nie może być ujęty jako istnienie. Zaś rozważenie tego pytania
jest określeniem teo r i o po znawcz e j z awa r t o ś c i t e o r i i i d e i, miarą jej
idealistycznej głębi.
Poszukiwane pośrednictwo prezentują Platońskie badania w ma tema ty c e,

a mianowicie w tym sensie, w jakim wymaga tego pośrednictwa współczesny teo-
riopoznawczy wgląd, który może zagwarantować zarówno metoda, jak i przed-
mioty matematyki. Jednakże sama idea uzyskuje przez to nowe, powyższą alter-
natywą między οÎσία a νόηµα, łagodzące znaczenie.
Oczywiście dla filozofującej historii filozofii – czy jednak może być inna? –

może to stanowić poważne niebezpieczeństwo, kiedy interpretacji nie pozwala się
znaleźć niczego ponad to, co wyrażają słowa. Ponieważ jednak Platońska teoria
idei w nadzwyczaj ewidentny sposób stanowi odkrycie filozofującego myślenia, od
którego zależne są zarówno wszystkie kierunki antycznego, jak i współczesnego
filozofowania, to okoliczność ta może być postrzegana jako coś więcej niż rozwią-
zanie, a mianowicie jako zagmatwanie zagadki: że duch Platoński, kiedy stawia
on najwyższy cel naukowemu rozumowi, wyznacza zarazem kierunek, w którym
zamierza go osiągnąć.
W siódmej księdze Państwa, gdzie Platon kreśli wielki plan idealno-państwo-

wego wychowania, porównuje znaczenie, jakie swego czasu przyznali i wykorzystali
w matematyce kuratorzy i nauczyciele, z tym, jakie musiał uzyskać ten sposób
poznania bytu (Seienden). Jednakże wprowadzenie do tego całego rozważania
otwiera zdanie, które chciałbym uznać za najbardziej fundamentalne w całej hi-
storii teorii poznania, chociaż demokrytejskie rozróżnienie jakości okazało się nie-
zwykle płodne. Jest to zdanie o od r ó żn i en i u spo s t r z e ż eń, o ile jeden ich
rodzaj wskazuje na uzupe ł n i e n i e przez czyste myślenie, natomiast drugi nie
zawiera takiej immanentnej krytyki.
„Więc ja pokazuję – odpowiedziałem – jeżeli widzisz, jak to pośród spostrze-

żeń jedno nie woła rozumu do kontroli, jakby zmysły same już należycie rzecz
oceniały [(ίκανÀc κρινόµενα)], a drugie ze wszech miar wymaga kontroli ze strony
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rozumu, bo zmysły same nie poradzą i robią zawód”10. W oparciu o to odróż-
nienie Platon docenia teoriopoznawcze znaczenie t e o r i i l i c z b. Jak wiadomo,
połączenie liczby z ideą stanowi jedną z najbardziej przykrych trudności w całej
Platońskiej kwestii, ponieważ bez bardzo dokładnej znajomości stanu ówczesnych
początków teorio-liczbowych badań nie można ustalić niczego pewnego w odnie-
sieniu do tej ciemnej relacji; w ten sposób jednak zdaje się wynikać z własnych
aluzji Platona, że drwinie z „liczb w sobie” odebrano wszelką rozumną podstawę.
Interesuje nas tu tylko pytanie: jakie znaczenie z tego uznania arytmetyki można
wnieść do z r o zum i en i a t e o r i i i d e i ?; a więc zbadanie związku, w jakim aryt-
metyka pozostaje z teorią idei. Związek ten jest więc całkowicie oczywisty i bez-
względny: to w spo s t r z e ż en i a ch, c o da j e powód do myś l en i a l i c z b,
a w i ę c pod s t awę do zbadan i a s t o s unków i l o ś c i owych, w s amym
spo s t r z e ż en i u j e s t r z e c zn i k i em myś l en i a, pobudza j e.
Na podstawie tego rozróżnienia w spostrzeżeniach samych powstaje różnica

tego, co abstrakcyjne i co konkretne: powstaje różnica tego, co poznawalne w czy-
stym myśleniu, tego, co duchowe i tego, co zmysłowe. „I tak nazwaliśmy jedno
przedmiotem myślowym, a drugie widzialnym”11.
Zgodnie ze sposobem mówienia źródłowej psychologii różnica ta ujawniła głę-

bokie teoriopoznawcze po ś r edn i c two pomiędzy potencjami a elementami, na
które został rozłożony aparat poznawania. Skoro bowiem Platon takie spostrzeże-
nia zmysłowe, prowokujące „epikryzę” czystego myślenia, nazywa „pociągiem do
bytu” (ålκäν âπÈ τ�ν οÎσίαν) albo przywołującym (matematyczne) myślenia (πα-
ρακlητικ� τ¨c διανοίαc), to nie należy w tym widzieć nic innego, jak ś l a d myśli,
która zgodnie z wyrażeniem Kanta idealizm krytyczny odróżnia od wszelkiego
idealizmu dogmatycznego: „Przez to zaś upada cały idealizm fantastyczny, który
( j a k t o w ida ć ju ż u P l a t ona) z istnienia naszych poznań a priori (nawet
z po znań g eome t r y c zny ch) wnioskował o jakimś oglądaniu innym aniżeli
zmysłowe (mianowicie umysłowym), pon i ewa ż n i k omu nawe t na myś l
n i e p r z y s z ł o, ż eby i zmy s ł y r ówn i e ż m i a ł y o g l ą da ć a pr i o r i”12.

10 Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki. W: tenże, Państwo, Prawa (VII ksiąg), Kęty 1999,
s. 230 (523 B).
11 Tamże, s. 231 (524 C) – Cohen podaje 524 D.
12 I. Kant, Prolegomena do wszlekiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako
nauka, przeł. B. Bornstein. Oprac. J. Suchorzewska, Warszawa 1993, s. 193 (przypis). Orygi-
nał brzmi: „Dadurch fällt nun der ganze schwärmerische Idealism, der immer (wie auch schon
aus dem Plato zu ersehen) aus unseren Erkenntnissen a priori (selbst denen der Geometrie)
auf eine andere (nämlich intellectuelle) Anschauung als die der Sinne schloß, weil man sich gar
nicht einfallen ließ, daß Sinne auch a priori anschauen sollten.” I. Kant, Prolegomena zu einer
jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. W: tenże: Gesammelte
Schriften. Bd. 4: Kritik der reinen Vernunft (1. Aufl.), Prolegomena, Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten, Metaphysische Anfangsgründer der Naturwissenschaft, Berlin 1903, s. 375.
U Cohena nieco zmodyfikowane.
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Naturalnie według Platona same zmysły nie oglądają νοητόν; ale stanowią one
impuls do tego innego rodzaju poznawania. A ten logiczny charakter odróżnia od
siebie r od za j e s po s t r z e ż en i a. W ten sposób z po spo l i t e g o (gemeinen)
s po s t r z e ż en i a zmy s ł owego, które postrzega palec, wyrasta myś l e n i e
ma t ema ty c zn e. Zatem nie wywodzi tu jakieś innej, przystosowanej do tego
władzy poznawania; ale odwrotnie różnica νόησιc i αισθησιc zostaje ugrunto-
wana w tej różnicy między spostrzeżeniami. Z tego jednak wynika brzemienna
w skutki myśl: Tak s amo ja k z j edne j s t r o ny p r z edm io t my ś l e n i a
ma t ema ty c zn eg o j e s t s pok r ewn i ony z tym, c o zmys ł owe, (geme-
inen) po spo l i t e g o spo s t r z e ż en i a, t a k s amo tak ż e z d rug i e j s t r o ny
wy s t ępu j e w zw i ą zku z wa r t o ś c i ą po znawczą i d e i, i mo ż e w i ę c
powodować po ś r edn i c two pomi ęd zy tym i dwoma z ewnę t r znymi
k r e s am i (Enden) by tu, m i ęd zy îν i îντωc îν.
W tej samej rozprawie bowiem, którą teraz rozważamy, właśnie w samym spo-

strzeżeniu odkryty został dopiero środek pobudzający (âγερτικόν) myślenia czysto
matematycznego, a to ostatnie zostało zrównane z myśleniem idei: „Więc widzisz,
przyjacielu [...] że istotnie ten przedmiot nauki wydaje się nam niezbędny, skoro
on widocznie skłania duszę, żeby się samym rozumem posługiwała, aby osiągnąć
samą prawdę”13. Teorię liczb określa jako należącą do „czynników, które pocią-
gają i skierowują ludzi do oglądania bytu” (τÀν �γωγÀν �ν εÒη καÈ µεταστρεπτικÀν
àπÈ τ�ν τοÜ îντοc θέαν)14. A poznanie φύσιc liczb udowadnia za pomocą tego sa-
mego wyrażenia oglądu, które w najbardziej uroczystym języku oznacza myślenie
idei: θέα τ¨c τÀν �γιθµÀν φύσεωc.
To samo obowiązuje w odniesieniu do g eome t r i i. Przede wszystkim jej

źródłem, ze względu na pobudkę, jest także spostrzeżenie. Oczywiście w spo-
strzeżeniu równych kamieni nie tkwi idea równości, ale bez jego pobudki się ona
nie pojawi. Z cudowną klarownością dotyczącą krótkowzroczności niekrytycznego
empiryzmu zostaje wypowiedziane pierwsze zdanie krytyki rozumu o oczywistym
początku wszelkiego poznania wraz z doświadczeniem jako prosta aprobata odno-
śnie do pojęcia równości w Fedonie: „Tak, a więc i na to się zgodzimy, że nie skąd-
inąd taka myśl poszła ani powstać mogła µηδà συνατäν εÚναι έννο¨σαι – H.C.), jak
tylko z zobaczenia lub dotknięcia, lub innego jakiegoś wrażenia zmysłowego. Bo to
wszystko jedno, myślę”15. W rozważanym powyżej miejscu z Państwa uznano to
wynikanie pojęć geometrycznych z pobudki pospolitego spostrzeżenia zmysłowego
z zastrzeżeniem, że jego znaczenie jest niezależne od praktycznego wykorzystania
myślenia geometrycznego, że oświetla jego związek z poznaniem bytu, a nawet

13 Platon, Państwo..., s. 233 (526 A).
14 Tamże, s. 232 (525 A).
15 Platon, Fedon..., s. 654 (75 A).
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jego wartość „ułatwia dojrzenie idei Dobra”16. „Poznanie geometryczne dotyczy
tego, co istnieje wiecznie”17, τοÜ γ�ρ �εÈ îντοc � γεωµετρικ� γνÀσc âστιν.
Zdanie to zdaje się zawierać tylko jedno niebezpieczeństwo dla rozważanego

tu poglądu, a mianowicie, że chce ono za dużo udowodnić. Przedmiot geometrii
zdaje się tu być otwarcie identyfikowany z przedmiotem dialektyki. Czy jednak
Platon rzeczywiście myślał tak, że îντωc îν zmysłowych rzeczy doświadczenia
i s t n i e j e w tym bycie (�εί îν), który geometria poznaje, wynajduje, tworzy?
Upłynęły dwa tysiąclecia teorii poznania, zanim uchwyciła ona to zdanie

zdań. Jeśli jednak zgodnie ze świadomością Platońskiej myśli zapisano, że geo-
metria jest poznaniem niezmiennego (beständig) bytu, to nie mógł on – który
w związku tych samych miejsc mówi o swoich ideach – mieć w głowie żadnej
r z e c z owe j r ó żn i c y między tymi a tamtymi tworami myślenia geometrycz-
nego. Czy więc nie jest tak, że musi pomyśleć: Skoro prawdziwy byt ma być
ustalony na podstawie tego, co zmysłowe, skoro musi być poznana idea istnienia,
to trzeba zbadać prawa geometryczne tego samego zmysłowo istniejącego, t a k ż e
w n im zo s t an i e r o zpo znane t amto. Ta logiczna konsekwencja nie okazuje
się psychologicznie konieczną.

B r and i s pokazuje, że w obliczu tego zdumiewającego rozdzielenia mate-
matycznego od zmysłowego, jak psychologicznie zrealizowano go zwłaszcza w od-
różnieniu διάνοια od δόξα, także o tę konsekwencję można próbować podejrzewać
Platona: „[...] tak, iż nie może się jawić jako zbyt śmiałe, aby oddzielenie subiek-
tywnego pobudzenia spostrzeżeń i obiektywnego ujęcia doświadczeń sprowadzić
do Platona jako sp r awcy. [...] Jednak ani w jego dialogach, ani tych, którzy refe-
rują jego poglądy, nie znajdziemy r o z s t r z y g a j ą cy ch wyjaśnień odnośnie tego,
jak wyobrażał sobie przejście od wyobrażeń do doświadczenia, czy uzmysławiał
sobie to, że dzięki zastosowaniu matematyki wyobrażenia zostaną wyniesione do
doświadczeń. [...] Mimo to zdaje się on być ciągle ogarnięty przeczuciem, a w jego
ustnych przekazach postępujący stopniowo rozwój świadomości bytu rzeczy o tyle
pewniej jest określony, o ile rozważał on cztery stopnie rozwoju: spostrzeżenie
zmysłowe, przedstawienie, nauka i wgląd rozumowy”18.
Jeżeli jednak ma się przed oczyma ową ocenę matematyki w od r ó żn i en i u

od p i t a g o r e j s k i e j m i s t yk i, i uwzględnia się to, jak właśnie w tym miejscu
Platon akcentuje swoje przeciwieństwo do pitagoreizmu: ηµεØc δà παρ� πάντα ταÜτα
φυlάξοµεν τä �µέτερον19, wówczas jako nieodparta konsekwencja pojawia się to,

16 Platon, Państwo..., s. 234 (526 E).
17 Tamże, s. 234 (527 B).
18 Ch.A. Brandis, Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie. Zweiter
Theil. Erste Abtheilung, Berlin 1844, s. 274–277; por. E. Zeller, Platonische Studien, Tübingen
1839, s. 260 i nast.
19 Platon, Państwo..., s. 238 (530 E).
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ż e w tak s amo n i ew i e l k im s topn iu w îντωc îν i d e i móg ł pomyś l e ć
o s ob l iw i e ponadzmys ł ową a p r z e c i e ż i s t n i e j ą c ą (daseinsartige) e g -
z y s t en c j ę, t a k j a k w � ε È î ν p r z edm io t ów g eome t r y c zny ch.
Trzeba tylko rozważyć, z jak szlachetną teoretyczną energią idealne znaczenie

tego rodzaju myślenia przedstawiono względem wszelkiego trywialnego manipu-
lowania sztukami pomiaru. Podobny charakter tego myślenia z myśleniem idei
poświadczy zaś logiczną jednorodność jej obiektów. Tutaj, jak tam, o g l ą dan i e
jest środkiem służącym do odkrycia prawdziwego bytu. W ten sposób pożytek nie
charakteryzuje rolnictwa, a żegluga – astronomii; lecz „że przy studiowaniu tych
przedmiotów oczyszcza się pewien organ duszy (îργανον τι ψυχ¨c – H.C.) i rozpło-
mienia się na nowo, jeżeli marnieć zaczął, i ślepnąć pod wpływem innych zajęć,
a l e p i e j, ż e by s i ę t en j ed en o s t a ł n i ż t y s i ą c o c zu (podkr. – H.C.),
bo tym jednym widzi się prawdę”20. I wcale nie jest to spojrzenie w górę, któ-
remu w miłości zostanie zakomunikowany ten ogląd; kto bowiem dąży jedynie
do poznania tego, co wprost spostrzegalne, ten nie patrzy na byt „choćby się
uczył leżąc na wznak na ziemi, alboby tak płynął po morzu”21. Jest to raczej
ten sam niezmysłowy, chociaż spowodowany przez to, co zmysłowe, ogląd, który
doprowadził do rozszerzenia obszaru stereometrii, kiedy bądź to prowadzi bądź
też pozwala prowadzić do odkrycia przekroju stożka; wytworzenie nowych two-
rów, nowych przedmiotów, nowych �εÈ îντα na mocy tej samej metody, która
w pr zy r odz i e w ogó l e n i e i s t n i e j ą c ym r z e c z om pozwala powstawać
jako νοητά. Zamiast wyśmiewać sąd Platona na temat ówczesnego eksperymento-
wania, poszukuje się uzyskania dokładnego przedstawienia o rodzaju tego ostat-
niego. Dopiero gdyby się okazało, że planowano wytworzenie nowych teoretycz-
nych stosunków nie tylko w rzemieślniczy i stereotypowy sposób, uwyraźnił by
się brak w zrozumieniu przez Platona zasięgu i doniosłości j e g o w ł a sn e j me-
tody. Dopóki wiemy o tym niewiele, należy raczej uwyraźnić to, że Platon do
wymyś l en i a r e l a c j i t e o r e t y c zny ch napominał z naciskiem i ścisłością;
jednakże wzgląd na praktyczne zastosowanie uczył pogardy, kiedy je wyszydzał.
Charakterystyczne jest zwłaszcza to, że sam przedmiotów astronomicznych,

obiektów na niebie chce używać tylko jako przykładów (παραδείγµατα) rachunków
teoretycznych. „Zatem jako zbiór zagadnień teoretycznych traktujemy zarówno
geometrię, jak i astronomię. A temu, co tam, na niebie, dajmy pokój, jeżeli mamy
się istotnie zajmować astronomią i ten pierwiastek naszej duszy, którego naturę
stanowi myślenie, rozwinąć tak, żeby się z nieprzydatnego zrobił przydatny”22.
Mimo wszystko przy ocenie pitagorejczyków mógł jednostronnie nie docenić war-

20 „�lήθεια äρ�ται”; Platon, Państwo..., s. 235 (527 E).
21 Tamże, s. 237 (529 C) – przypis AJN.
22 Platon, Państwo..., s. 238 (530 C).
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tości doświadczenia (Versuch) dla samej teorii: brak ten wyniknął przecież tylko
ze zdecydowanej oceny badań matematycznych jako warunku doświadczenia (Ver-
suches) fizykalnego. „[...] a nie wznoszą się do zagadnień teoretycznych, do roz-
ważań nad tym, które liczby harmonizują, a które nie, i dlaczego tak robią jedne
i drugie”23.
Widać zatem, że cały zmysłowy świat kosmiczny, na szczycie którego na

niebie znajdują się różnokolorowe dedaliczne rysunki, Platon postrzegał tylko
jako przykłady dla problemów badania matematycznego. I nie może być żadnych
wątpliwości co do tego, że kto w tym znaczeniu zajmuje się oglądem matema-
tycznych „idei”, z a r a z em sam upr aw i a w tym d i a l e k tyk ę. Jeśli jed-
nak tamta zostanie określona jako propedeutyka tej, jako preludium (προοίµιον)
do melodii (νόµοc), to ma to swą podstawę w rzeczowym ograniczeniu, które zgod-
nie z matematyką potrzebuje uzupełnienia przez zrealizowaną, doprowadzoną do
jej systematycznej doskonałości, teorię idei, a mianowicie przez po ł ą c z en i e z
e tyką.
Zatem ze stanowiska idei dobra dokonuje się owa powstała w etycznej relacji

dla teorii idei charakterystyczna p r z em iana w zna c z en i u παράδειγµα: że to,
co w relacji matematyczno-idealnej było p r zyk ł ad em, odtąd w stosunku do
ostatecznej praprzyczyny (Urgrund) kosmicznego, jak i możliwego do pomyślenia
bytu, jeżeli nie staje się pozorem (φάντασµα), to w najlepszym razie ob r a z em
(εÈκών); odbiciem tamtej jako p r awzó r (παράδειγµα) dla każdej rzeczy w myśli
dodającej ideę. Odtąd na taki przykład (Musterbild) należy spoglądać nie tylko
wtedy, kiedy ktoś poznaje jakikolwiek istniejący byt prawdziwy, lecz także wtedy,
kiedy jako demiurg chce stworzyć coś istniejącego, czy to cewkę tkacką, łóżko, czy
też – kosmos.
Także abstrahując od etycznej systematyki, w genezie samej teorii idei nie

ma bezpośredniej myśli, która rzeczom pozwala stać się παραδείγµατα w znacze-
niu p r zyk ł adów d l a z adań ma t ema ty c zny ch (εÈκόνεc), których pra-
wzorami (παραδείγµατα) są odtąd idee. Tutaj może wystarczyć zwrócenie uwagi
na zgodność, jaka istnieje między interpretacją teorii idei w Kratylosie a jasnym
wywodem w dziesiątej księdze Państwa. To podwójne znaczenie wiąże się z tam-
tym innym psychologicznym motywem w historii powstania idei: nie tylko w roz-
ważaniu a r ty s t y c zn eg o two r z en i a jako wewnętrznego oglądania w róż-
nych rodzajach naśladowania (µίµησιc), lecz także w technicznym wytwarzaniu.
Tutaj ograniczymy się, stosownie do naszego zadania, do określenia udziału,
który dla tej zmiany znaczenia παράδειγµα, i – w czym ten ostatni jest ugrun-
towany – d l a po s t ępu c zy s t o naukowe j i d e i, jak też matematycznej,

23 Tamże, s. 239 (531 C).
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do ug run towan i a e tyk i w t e o r i i i d e i, można wyprowadzić z Platońskiej
oceny myślenia matematycznego.
Owo krótkie wnikliwe miejsce pod koniec szóstej księgi Państwa, w którym

idea dobra z jednej strony oceniana jest w stosunku do idei-νόηµα, a z drugiej
strony w jej znaczeniu dla wszelkiego bytu i wszelkiej nauki24, kończy się charak-
terystyką tego, co możliwe do pomyślenia i do spostrzeżenia, przy czym to ostatnie
jest reprezentowane przez to, co widoczne. Obydwa rodzaje można podzielić na
dwie części. To, co zmysłowe, zgodnie z kryterium jasności swoich spostrzeżeń
zawiera odcinek obrazów (εÊκόνεc). „Mówiąc o obrazach mam na myśli naprzód
cienie rzucone, potem odbicie w wodach i w przedmiotach stałych a gładkich
i świecących, i wszelkie odwzorowania tego rodzaju, jeżeli rozumiesz”25. Inny od-
cinek tego, co zmysłowe stanowią owe obrazy prawzorów (Á τοÜτο êοικε), rzecz
naturalna (Naturding) w takim samym stopniu, jak i dzieła sztuki (τä σκευαστäν
ílον γένοc). Odpowiednio do tego rozdziału w tym, co zmysłowe, zgodnie ze
stosunkiem między obrazem a prawzorem, cieniem i ciałem, zostaje teraz roz-
dzielony obszar myślenia. „W tym miejscu, gdzie się dusza przedmiotami z po-
przedniego odcinka posługuje niby obrazami (±c εÊκόσι), i musi o d z a ł o ż eń
(εξ Íποθέσεων) wychodzić nie ku początkowi (�ρχή), ale ku końcowi. A drugi od-
cinek tam, gdzie dusza od za ł o ż eń ku po c z ą tkow i b e zwa runkowemu
(âπ� �ρχ�ν �νυπόθετον) zmierza, bez pomocy obrazów, jak robiła przedtem, a tylko
samymi się po drodze posługuje postaciami (ε�ίδεσι)” (τ�ν µέθοδον ποιουµένη)26.
Zatem podziałowi obraz = cień i prawzór = ciało odpowiada podział ob-

raz = s chema t - k on s t r uk c j i i idea. A znowu temu ostatniemu rozróżnieniu
odpowiada rozróżnienie między hypo th e s i s a bezwarunkowym, bezzałożenio-
wym początkiem.
Wobec bezpośrednio przytoczonych zdań nie ma żadnych wątpliwości co do

tego, że obraz w znaczeniu naukowym rozważany jest jako s ch ema t dowodu
g eome t r y c zn eg o : i że przeto – abstrahując od wpływu, jaki zainteresowanie
artystycznym patrzeniem i wyciągniętym stąd wnioskiem ma na wszelkie istotne,
wytwarzające myślenie – także metoda matematyczna pomagała wytworzyć ze
swej strony przeciwieństwo idea = prawzór i rzecz = odbicie. „I to, że (mianowicie

24 Por. H. Cohen, Kants Begründung der Ethik, Berlin 1877, s. 265.
25 „Ich nenne aber Bilder zuerst die Schatten, dann die Erscheinungen im Wasser, und die
sich auf allen dichten glatten und glänzenden Flächen finden und alle dergleichen”. Platon,
Państwo..., s. 217 (510 A). Przypis – AJN.
26 „Sofern den einen Theil die Seele genöthigt wird, indem sie die soeben abgeschnittenen Dinge
(wiederum) als Bilder (±c εÊκόσι), gebraucht, von Hypothesen aus (εξ Íποθέσεων) zu untersuchen,
indem sie nicht zum Anfang (�ρχή) schreitet, sondern zum Schlüsse: bei dem andern Theile
dagegen von einer Hypothesis ausgehend zu einem unbedingten Anfange (âπ� �ρχ�ν �νυπόθετον)
hin, und ohne die Bilder bei Jenem, vielmehr die Ideen (ε�ίδεσι) selbst gebrauchend und durch
dieselben ihren methodischen Weg machend”. Platon, Państwo..., s. 217 (510 B). Przypis – AJN.
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»jako to ci, którzy się geometriami i rachunkami, i takimi tam rzeczami bawią«)
posługują się przy tym postaciami widzianymi i mówią o nich, jednakże nie te wi-
dziane postacie mają na myśli, tylko tamte, do których widziane są tylko podobne;
oni myślą o czworoboku samym i o Przekątni samej, ale nie o tej, którą właśnie
rysują, i o innych tak samo; te rzeczy oni rękami wykonują i kreślą, i one potrafią
rzucać cienie i dawać odbicia w wodach, ale oni się nimi posługują znowu tylko
tak jak obrazami, a starają się dojrzeć tamte rzeczy same, których nikt nie potrafi
dojrzeć inaczej, jak tylko myślą”27. A także w tym wglądzie nie brakuje tego, że
te matematyczne obrazy, chociaż mogą stanowić kopie obrazów zmysłowych, to
jednak w porównaniu z nimi mogą być oceniane jako oczywiste i szanowane28.
Jedynie wymaga to dowodu, jak bardzo to p i e rw s z eń s two o c zyw i s t o ś c i
myślenia matematycznego jest wspomagane egzemplifikacją �νάµνησιc wMenonie.
To pierwszeństwo oczywistości obrazów matematycznych wiąże się znowu

z inną osobliwością myślenia matematycznego, która strzeże głębokiego wglądu
w rodzajowe (generische) pokrewieństwo i specyficzną odmienność matematyki
i dialektyki.
Jak wiadomo, Platon jako charakterystyczne dla myślenia matematycznego

określa wychodz en i e od hypo th e s i s, lέγω δà τä àξ Íπόθέσεωc Áδε, ³σπερ
οί γεωµέτραι ποllάκιc σκοπαÜνται29. Wydaje się, że dzięki swemu akcentowaniu
metody geometrycznej łączy się z tradycją, zgodnie z którą nazywany jest „wyna-
lazcą” me tody ana l i t y c zn e j, której jednak początki, tak jak się naturalnie
narzuca, znajdują się też „kilkakrotnie w najstarszym fragmencie greckiej geome-
trii u Hipokratesa”30. „Jednakże zasługa Platona polegała na tym, że uświado-
mił tę drogę geometrów, udowodnił ją jako właściwie naukową i musiał rozwinąć
w jednoznaczną metodę, która do tego stopnia jest metodą istotową i genetyczną,
że z upływem czasu dała nazwę największej i najobszerniejszej dyscyplinie samej

27 „Auch dass sie sich (nämlich »die, welche sich mit der Messkunst und den Rechnungen
und dergleichen abgeben«) der sichtbaren Gestalten (ε�ίδη) bedienen, und immer auf ihre Reden
beziehen, o h n e a n d i e s e z u d e n k e n (διανοούµενοι), sondern an jene, denen diese ähnlich
sind, von dem Viereck s e l b s t und der Diagonale s e l b s t ihre Beweise führend, aber nicht
von jenem, das sie zeichnen, und so auch in allem übrigen dasjenige selbst, was sie nachbilden
und abzeichnen, wovon es auch wieder Schatten und im Wasser Bilder giebt, nur als Bilder
gebrauchen, suchend aber Jenes selbst zu sehen (ιδεØν), was man nicht anders wohl sehen kann,
als mit dem Verstande (διάνοια)”. Platon: Państwo..., s. 217 (510 DE). Por. Platon, Eutydem,
s. 290. W: Idem: Dialogi, przeł. W. Witwicki, t. 2, Kęty 1999, s. 218: οÉ δà γεωµέτραι καÈ οÉ
�στρονόµι καÈ οÉ lογιστικοÈ – θηρευτικοÈ γάρ εÊσι καÈ οÝτοι. οÊ γ�ρ ποιοÜσι τ� διαγράµµατα éκαστοι
τούτων, �ll� τ� îντα �νευρίσκουσιν.
28 „ώc âναργέc δεδοξασµένοιc καÈ τετιµηµένοιc” Platon, Państwo..., s. 217–219 (511).
29 Platon, Menon, przeł. W. Witwicki. W: tenże, Dialogi, przeł. W. Witwicki, t. 1, Kęty 1999,
s. 483 (86 E).
30 M. Altenburg, Die Methode der Hypothesis bei Platon, Aristoteles und Proklus, Marburg
1905, s. 27. Przypis – AJN.



TEORIA IDEI PLATONA A MATEMATYKA 439

matematyki. Greccy geometrzy, jakkolwiek również oni obierali często przy roz-
wiązaniu problemów drogę analityczną, w końcu pozostali przy syntezie. Platon
nie uzyskał potężnego wpływu na nich przez swoją szkołę. J ednak ż e d z i ę k i
u s t anow i en i u ana l i z y me todą naukową P l a t on dokona ł w ł a śn i e
t e g o, c o wypada f i l o z o f ow i (podkr. H.C.)”31.
Jasne jest, że ta metoda jest nadzwyczaj owocna dla problemów filozoficz-

nych, do przyjęcia jako znalezione tego, co poszukiwane, do uzyskania tego za
pomocą wnioskowań i ich powiązania. Dlatego więc sam Platon wielokrotnie za-
leca naśladowanie i sam z niego korzysta. Ale ta analogia staje się skuteczna nie
tylko przy okazji pojedynczych problemów: pojęcie fundamentalne jego swoistej
metody filozoficznej – teorię idei oznacza ona bowiem jako µέθοδοc – przynaj-
mniej c o do j e g o t e o r i o po znawcz e g o dowodu (Legitimation), wyniknęło
z charakterystyki myślenia geometrycznego. Sama id e a z o s t a j e pomyś l a na
j a ko hypo th e s i s.
Już wprowadzenie teorii idei w Fedonie znamionuje się epickim przeglądem

poprzedników jako będące rezultatem spokoju i pewności posiadania systemu:
scio me veram intelligere philosophiam. Dlatego też stanowi ona uprzywilejowaną
instancję jako moc dowodowa dla sygnatury idei. Kiedy bowiem Sokrates zrozu-
miał, że mechanistyczne wyjaśnienie przyrody jest niewystarczające w odniesie-
niu do problemów moralnych, wówczas zdecydował się na podjęcie ucieczki od
rzeczy (πράγµατα) do podstaw rozumowych (lόγοι), aby w nich badać prawdę
rzeczy (îντα). „[...] bo ja wcale nie przyznam, żeby ten, który rzeczywistość w sło-
wach rozpatruje, bardziej ją w obrazach oglądał niż ten, który ją w dziełach widzi.
Więc tak: tędy ci ja poszedłem i w każdym wypadku zakładam jakieś słowo, które
oceniam jako najmocniejsze, i cokolwiek mi się wyda z nim zgodne, to przyjmuję
za prawdę, czy to o przyczynę chodzi, czy o cokolwiek innego, a co się nie zgadza,
to biorę za nieprawdę. Ale chciałbym ci jaśniej powiedzieć, co mam na myśli. Bo
zdaje mi się, że w tej chwili nie wiesz, o co mi chodzi. – Nie, na Zeusa – powiada
Kebes – nie bardzo wiem. – Widzisz – powiada – ja tak mówię, nic nowego, tylko
to samo, co zawsze zresztą, i w tym także wciąż miałem na myśli, com poprzednio
mówił. Bo przecież zacząłem ci tłumaczyć istotę przyczyny, jak ją sobie w my-
śli wypracowałem, a wracam do tego, o czym się tyle razy mówiło, i znowu od
tego założenia zaczynam, że istnieje jakieś piękno samo w sobie i dobro, i wiel-
kość, i inne takie rzeczy. Jeżeli mi to przyznasz i zgodzisz się, że one istnieją, to
mam nadzieję, że na tej podstawie dojdziemy do przyczyny i dowiedziemy, że du-
sza jest nieśmiertelna”32. Tutaj zatem w bardzo wyraźnych słowach idea została

31 H. Hankel, Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter, Leipzig 1874,
s. 149
32 „Ich gebe gar nicht zu, dass wer iu den lόγοιc die îντα untersucht, mehr in Bildern (âν εÈκόσι)
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określona jako hypothesis. W jeszcze bardziej demonstracyjnym i drastycznym
wywodzie teoria idei zostaje nazwana „pewną hypothesis” (sichere Hypothesis).
Idea, udowodniona jako hypothesis, jest więc zrozumiała nie tylko psycholo-

gicznie: w niej znaleziono ż ąd ł o k r y tyk i t e o r i o po znawcz e j. Teraz można
więc pojąć, jak idea jako νοητäν musi być zarazem οÎσία, a jako οÎσία być νοητόν:
w hypo th e s i s p r z en i k a j ą s i ę obydwa mo tywy id e a l i zmu. Tylko to
zostaje pomyślane jako idea, co zostaje pomyślane jako wystarczające założenie
prawidłowego (gesetzmässigen) bytu, jak ono samo może znowu uzyskać owocne
istnienie w metodycznym połączeniu myśli, jako ich źródło.
Tymczasem rodzi się pytanie: k t ó r e k r y t e r i um może się przysłużyć tej

teoriopoznawczej spekulacji, które znajduje uspokojenie przy hypothesis jako
ostatecznie „pewnej” podporze?
Na to pytanie odpowiada radykalne zainteresowanie Platońskiego myślenia

p r ob l emem e tyk i oraz jego zasadniczym rozwiązaniem. Dlatego idea dobra
stanowi autentyczne zwieńczenie, prawdziwe dopełnienie teorii idei. Warunkuje
ona sp e cy f i c zną r ó żn i c ę między matematyką a dialektyką. Gdyby jej nie
było, wówczas badanie matematyczne, skoro rczej jest poznaniem trwałego bytu
(Seinden), byłoby badaniem idei. Przecież wielkości matematyczne prawie wszę-
dzie, gdzie Platon ukazuje idee, są wymienione wspólnie z tym, co piękne i tym,
co słuszne. Ale idee nie wypływają z idei dobra przypadkowo; lecz jeśli już z niej
nie wynikają, to przecież są mierzone jej miarą jako jej najwłaściwsza konsekwen-
cja. Wszelkie myślenie jest butnym ludzkim sprytem, jeśli w oglądzie wiecznego
ostatecznie wszechobejmującego celu nie znajduje oparcia i spokoju od wszelkiego
stawania i wszelkiego bytu samego. Idea dobra ugruntowuje ostatecznie kosmos
i wszystko to, co rzeczywiste przez owo niewypowiedziane, które âπέκεινα τ¨c
οÎσίαc w konstytucji przyrody i świata ludzkiego prezentuje się poznającemu du-
chowi jako jego najważniejszy problem, jako jego najważniejszy przedmiot. Stąd
idea dobra stanowi ów pr awzó r, na który spogląda Demiurg kosmosu, Phy-
turg; a w zwierciadle tej idei wszystkie rzeczy stają się obrazami, tak jak miało

forsche, als wer in den Dingen (êργοιc). Also dahin bin ich gesteuert, und indem ich jedesmal den
Vernunftgrund voraussetze (Íποθέµενοc έκάστοτε lόγον), den ich als den stärksten beurtheile,
so setze ich, was mir mit diesem übereinzustimmen scheint, als wahr, sowohl in Betreff der
Ursachen, wie alles Andern, was aber nicht, als nicht wahr. Ich will dir aber deutlicher sagen,
was ich meine. Denn ich glaube, du verstehst es jetzt nicht. – Nein, beim Zeus, sagte Kebes, nicht
eben sonderlich! – Ich meine es eben so, g a r n i c h t s N e u e s, sondern was ich sonst immer
und so auch in der eben durchgeführten Rede g a r n i c h t a u f g e h ö r t h a b e z u s a g e n. Ich
gehe nun also daran und versuche dir die Art von Ursache (τ¨c αÈτίαc τä εÚδοc), mit der ich mich
beschäftigt habe, aufzuzeigen, und komme wiederum auf jene vielbeschwätzten Dinge zurück,
und mache den Anfang mit Jenem, i n d em i c h d i e H y p o t h e s i s m a c h e (Íποθέµενοc), es
sei ein Schönes an und für sich und ein Gutes und G r o s s e s und so alles Andere, woraus, wenn
Du mir zugiebst, und einräumst, dass es sei, ich hoffe, Dir die Ursache aufzeigen und ausfindig
machen zu können, dass die Seele unsterblich ist”. Platon, Fedon..., s. 689–690 (100 A–B). 101 D:
âχόµενοc έκείνου τοÜ �σφαlοÜc τ¨c Íποθεσεωc. Por. Íποθέσειc τ�c πρώταc – s. 107.
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to już miejsce wobec geometry. Autentyczny byt bowiem, pierwotna prawda po-
siada tylko owo µέγιστον µάθηµα. Tyle tylko, że to jak bardzo ta myśl Greków
była głupotą, Arystoteles pokazał w sposób zbyt odstraszający: kto chce, pyta
ten niemożliwy do przekonania typowy oponent, może się troszczyć o odwzoro-
wanie! Tymczasem nie odwzorowanie stanowi trudność, lecz bycie pierwowzorem
(Urbildung), nie wniosek, lecz hypothesis.
Tutaj jednak znajduje się granica filozofowania Platona. Hypothesis stanowi

ostatnią kotwicę, jaką mógł zarzucić dla swej krytyki. „[...] a gdybyś samo to
stanowisko miał usprawiedliwić, tak samo byś je usprawiedliwiał, inne znowu za-
łożenie przyjmując, które by ci się spośród ogólniejszych najlepszym wydawało,
ażbyś do jakiegoś odpow i edn i e g o [podkr. – H.C.] (ίκανόν) doszedł”33. Owo
ίκανόν jest zaś wyłącznie τ�θατόν.
To użycie hypothesis nie jest obce także matematyce. Również ona w pewnych

ogólnych twierdzeniach odpoczywa od ścisłego regresu dowodu. Ak s j oma ty,
które od czasów Elementów matematyki Euklidesa były przyjmowane za pod-
stawę każdego jej twierdzenia, dla Platona zdają się jeszcze tkwić w ich hypothe-
sis. I że one zaspokajają się takimi niewystarczającymi hipotezami (Hypothesen),
zarzuca im właśnie przy ich sposobie potraktowania; to, że Íπόθεσιc czynią one
�ρχή, to odróżnia je od badania idei w znaczeniu nadzwyczajnym. „Myślę, że
wiesz, jak to ci, którzy się geometriami i rachunkami, i takimi tam rzeczami ba-
wią, zakładają to, co nieparzyste i parzyste, i kształty (σχήµατα – H.C.), i trzy
postacie kątów, i inne rzeczy tym pokrewne, zależnie od tego lub owego zdania,
bo niby to już wiedzą, robią z tego treść założeń (Hypothesen – AJN) i uważają
za właściwe ani sobie samym, ani drugim nie rozwijać i nie uzasadniać już tych
rzeczy w żaden sposób, bo one są każdemu jasne; od nich więc zaczynają i prze-
chodzą do kroków następnych, kończąc oczywiście na tym, co sobie obrali jako cel
rozważania”34. Tutaj nagana odnosząca się do geometrów jego czasów miesza się
z określeniem granic wszelkiego geometrycznego warunkowania: wkrótce bowiem
uzna on, że geometria n i e moż e przekroczyć swoich założeń35.
Natomiast inny wycinek tego, co możliwe do pomyślenia, dialektyki postępo-

wania, charakteryzuje to, że czyni ona założenia, „ale nie jako szczyty i początki,

33 Platon, Fedon..., s. 692 (101 D). �llην αι Íπόθεσιν Íποθεµενοc.
34 „Denn ich denke, Du weisst, dass die, welche sich mit der Messkunst und den Rechnun-
gen und dergleichen beschäftigen, das Gerade und das Ungerade und die Gestalten (σχήµατα)
und die drei Arten der Winkel und was dem sonst verwandt ist, in jeder Verfahrungsart
v o r a u s s e t z e n d, u n d zw a r a l s d i e s e s w i s s e n d, und nachdem sie dasselbe zu Hy-
pothesen gemacht, keinerlei Rechenschaft weiter darüber weder sich selbst noch Andern geben
zu müssen erachten, d a e s j a J e d em e v i d e n t s e i, sondern hiervon beginnend, gleich das
Weitere ausführen, und dann folgerechterweise bei dem anlangen, auf dessen Untersuchung sie
ausgegangen waren”. Platon, Państwo..., s. 217 (510 CD).
35 Tamże, 511: ±c οÎ συναµένην τÀν Íποθεσέων �νοτέρω âκβαίνεν.
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tylko naprawdę jako szczeble pod stopami, jako punkty oparcia i odskoku, aby się
wznieść do szczytu i do początku wszystkiego, dotknąć go i w końcu zejść znowu
w dół, trzymając się tego, co się samo szczytów trzyma, a nie posługując się przy
tym żadnym materiałem spostrzeżeniowym, tylko postaciami samymi poprzez nie
same i do nich samych dochodząc i na nich kończąc”36. Powiedziano tu wyraźnie,
że idee stanowią hypothesis, sama idea dobra jest pozbawiona założeń i ostatecznie
wszelkie badanie drogi do idei w ścisłym, teoretycznym znaczeniu może i powinno
być pewniej znalezione.
Nie potrzeba żadnego wywodu tego, że ta wypróbowana na założeniach ma-

tematyki krytyka, abstrahując od wszelkiego odniesienia do wytworzonej w etyce
j e dno ś c i w s z e l k i e g o dą żą c e g o do myś l en i a (Denkstrebens), wycho-
dzi na dobre także czysto teoretycznemu badaniu l o g i c zny ch p r yncyp i ów
nauk. Tymczasem utwierdzenie etyki można rozumieć tak samo, jak ponaglany
popędami Platon, że ciągle mija owe cele bliższe, i nie wyjaśnia założeń, ale ich
przezwyciężenie czyni zadaniem dialektyki, która w jego zamyśle rozpoczyna bieg
dziejów. Najbardziej korzystnym wzajemnym stosunkiem, jaki pozostaje moż-
liwy do ustanowienia (herstellbar) przy tym absolutnym ostatecznym odniesieniu
wszelkiego myślenia do matematyki i dialektyki, jest pomoc (Mithilfe)37 przy
uwolnieniu i wybawieniu ducha z „błota barbarzyńskiego”, w którym jest zako-
pane oko duszy.
Ta służebna pomoc, jaką matematyka oferuje ostatecznym celom wszelkiej

wiedzy, pozwala stosownie do szczególnej nazwy ujawnić się skutecznie w niej
poznającej mocy nazwy. „[...] chodzi o jakąś nazwę, mówiącą o większej jasności,
niż ją podaje nazwa »mniemanie«, a nie tak wielkiej, jaka się wiąże z nazwą
»nauka«. Myśmy gdzieś przedtem określili to jako rozsądek. Ale mam wrażenie,
że nie powinni się spierać o słowa ludzie, którzy tak jak my mają przed sobą
tak wielki materiał do rozważań”38. W ten sposób διάνοια i âπιστήµη, myślenie
matematyczne i myślenie idei (Ideendenken), obejmuje wspólny rodzaj czystego
myślenia rozumowego (νόησιc).
Dotąd śledziliśmy oddziaływanie tego, co matematyczne na teorię idei. Teo-

riopoznawczą legitymizację samej idei próbowaliśmy wyprowadzić z niej samej,

36 „[...] nicht als Anfänge (�ρχαί), sondern in der That Voraussetzungen, nämlich Einschritte
und Anläufe (âπιβ�σειc τε καÈ åρµ�c), auf dass sie bis zum Unbedingten, Voraussetzungslosen
(�νυπόθετοø) an den Anfang von Allem gelangend, diesen erfasse, und so wiederum, sich an Alles
haltend, was mit jenem zusammenhängt, zum Ende hinabsteige, ohne sich irgendwo irgend eines
Sinnlichen, sondern nur der Ideen durch und für sich selbst dazu zu bedienen, und so am Ende
eben z u d e n I d e e n g e l a n g e”. Tamże, s. 219 (511 BC).
37 συνερίθοιc καÈ συµπεριαγωγοØc. Tamże, s. 241 (533 CD).
38 „[...] evidenter als Vorstellung, dunkler ab Wissenschaft; als διάνοια haben wir sie früher
irgendwo definirt; indess, denke ich, müssen die nicht über ein Wort streiten, denen eine so
grosse Untersuchung, wie uns, vorliegt”. Tamże, s. 241 (533 D).
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walkę obydwu wzajemnie sprzecznych motywów idealizmu odkryć za pomocą niej
samej, a myśl o złagodzeniu konfliktu wykazać w tym, co etycznie bezwarunkowe.
Mogliśmy tylko wspomnieć wnioski, jakie wypływają z samoistnej sprawności ma-
tematycznych idei dla realizacji zjawisk zmysłowych, dla stwierdzenia obiektywnej
realności. Badania nad Platonem są w odniesieniu do tej kwestii na dobrej drodze;
a ja w odniesieniu do swojej części nie chcę omieszkać, w odniesieniu do kontro-
wersji, która jest obecnie tak bardzo żywotna, jako konsekwencję pielęgnowanych
tutaj rozważań, wyznać moją aprobatę do ujęcia Platońskiej materii, jak i duszy
świata przez Z e l l e r a. To jednak, co jest ważne ze względu na konsekwencje,
ostatecznie musi także przeniknąć do zrozumienia pryncypium: rezygnacja z Ary-
stotelesowskiego poglądu dotyczącego χωρισµόc idei. Jeśli zjawiska są tylko realne
w ideach, to także idee s ą tylko jako miara realności i stopień realności rzeczy:
hipotezy (Hypothesen), do metodycznego rozważania których służą rzeczy jako
obrazy-konstrukcji (Constructions-Bilder), aż z etycznego punktu widzenia staną
się one marnymi obrazami naśladowania wiecznych, doskonałych latorośli, jedna
tego, co w najwyższym stopniu pierwotne (Urbildlichen).
Arystoteles zaś zauważył słusznie, że to, co matematyczne, znajduje się

w środku pomiędzy tym, co zmysłowe, a ideami.
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Chciałbym zaprezentować (oraz łagodnie skrytykować) krytykę tolerancji
przeprowadzoną przez Ryszarda Legutkę. Filozof ten już na początku lat 90-tych
miał odwagę przeciwstawić się niezwykle silnej wówczas fali myślenia modernizu-
jącego i zarazem schematycznego, czyli „poprawnego politycznie”. Z odsłoniętą
przyłbicą stwierdził: „Nie lubię tolerancji”1. Zacznę od streszczenia jego poglą-
dów, koncentrując się na głównym tekście, który temu tematowi poświęcił, mia-
nowicie na artykule pod tytułem O tolerancji2. Owo streszczenie wydaje mi się
potrzebne z dwóch powodów: minęło piętnaście lat od jego publikacji, a jest to
tekst ważny, warto go więc przypomnieć; jest też – mimo pozorów chłodnego wy-
wodu – dosyć emocjonalny, na co wskazuje kilkakrotne powracanie do pewnych
wątków. Odniosłem również wrażenie, że Legutko pisał go „defensywnie”, zda-
jąc sobie sprawę, że narusza „aktualne świętości” i wystawia się na zdecydowany
– może nawet ośmieszający – atak, co z kolei mogło przyczynić się do ostroż-
nych, a przez to nieco skomplikowanych, sformułowań. Spróbuję zatem uniknąć
powtórzeń i streścić jego główne tezy – z ukłonem do ich prawdziwego autora –
obrazowo i dobitnie3. Chciałbym też od razu zaznaczyć, że nie są mi bliskie ani
poglądy polityczne autora, ani jego światopogląd; niemniej jednak z wieloma jego
tezami się zgadzam. Co więcej, mocując się z trudnym przeciwnikiem, można –
jak w sporcie – wiele się nauczyć.

1 R. Legutko, Nie lubię tolerancji, Kraków 1993.
2 R. Legutko, O tolerancji, w: Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1998.
3 Nie będzie to zatem streszczenie wierne, ale – jak to nazywał młody Kołakowski – „ekspre-
sjonistyczne”. Niektóre wątki pominę, inne podkreślę, dodam również coś od siebie.
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Legutko zaczyna od kilku spostrzeżeń ogólnych. Tolerancja w obecnym my-
śleniu politycznym na Zachodzie i w Polsce uzyskała rangę bliską świętości, nie-
tolerancja zaś stała się wadą główną; stała się wręcz (moje spostrzeżenie) ósmym
i najważniejszym grzechem głównym. Z coraz większą wyrozumiałością ludzie
spoglądają na lenistwo, rozpustę, obżarstwo, gniew, zawiść, pychę, chciwość, o ile
towarzyszy im tolerancja, natomiast nietolerancja, nawet powiązana z cnotą, bu-
dzi powszechną odrazę. Ma to zresztą pewien fundament ustrojowy, albowiem –
Legutko cytuje Roberta Wolffa – tak jak w monarchii główną cnota była lojal-
ność, w dyktaturach wojskowych honor, tak w pluralistycznej demokracji taką
cnotą staje się tolerancja. Nie tłumaczy to jednak w całości „zagadkowej wszech-
władzy tej kategorii”. Aby ją pojąć, należy prześledzić historię i ewolucję tego
pojęcia; ewolucję, która doprowadziła (pod koniec XX wieku) do jej gigantycz-
nego rozrostu, wręcz kulturowej akromegalii.

1. Tolerancja negatywna

Nowożytne dzieje pojęcia tolerancji wiążą się – jak wiadomo – z wojnami
religijnymi XVI i XVII wieku. Skoro ani katolikom, ani protestantom nie udało
się ostatecznie pokonać przeciwnika oraz skoro kompromisowa formuła pokoju
w Augsburgu – „Cuius regio, eius religio” – okazała się niezadowalająca, uznano,
że rozwiązaniem może być tolerancja (różni władcy zaczęli wydawać edykty to-
lerancyjne, nieraz zresztą potem cofane). Jaka to jednak była tolerancja? Jak
ją pojmowano? Otóż była to tolerancja negatywna, bliska etymologicznemu, ła-
cińskiemu sensowi tego słowa; oznaczała ona znoszenie, wytrzymywanie, ścier-
pienie obecności czegoś złego, szkodliwego (podobny sens zachowało medyczne
określenie: „tolerancja na lek”). Uznajemy – krótko mówiąc – że coś jest złem,
ale jeszcze gorsze byłoby aktywne zwalczanie tego zła; nie akceptujemy tego
czegoś, nie podoba nam się to, ale „nie wchodzimy temu w drogę”. Tak po-
jęta tolerancja wypływa z pewnych cech natury ludzkiej (z pewnych „ludz-
kich instynktów”), niekoniecznie zresztą etycznie zacnych: z instynktu samoza-
chowawczego, unikamy bowiem w ten sposób konfliktów i wojen, oraz z ego-
izmu; bez tolerancji trudno wyobrazić sobie handel na styku różnych kultur
i religii. Legutko dorzuca jeszcze jedną ludzką cechę, umożliwiającą toleran-
cję – mianowicie hipokryzję (ludzie, w odróżnieniu od zwierząt, potrafią być
dwulicowi). Można odnieść wrażenie, że wspaniałomyślność – często kojarzona
z tolerancją – bywa, zdaniem autora, ładnym przebraniem kilku wad moral-
nych: tchórzostwa i lenistwa (inne imię instynktu samozachowawczego), chciwo-
ści (inne imię egoizmu) oraz hipokryzji. W społeczności ludzi odważnych, po-
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wściągliwych i prostolinijnych tolerancja występowałaby zapewne w śladowych
ilościach.
Tolerancja pojawiła się zatem w nowożytnej Europie jako praktyka polityczna

(wymuszona zarazem potwornościami wojen religijnych, jak też brakiem zdecydo-
wanego zwycięzcy). Po jakimś czasie otrzymała również uzasadnienie filozoficzne.
Twórcą takiego uzasadnienia – najbardziej, obok Woltera, wpływowym – był John
Locke. Twierdził, że władcy nie przysługuje prawo karania wyznawców religii fał-
szywej i bronienia wyznawców religii prawdziwej, albowiem w sferze religijnej –
w obszarze wiary, a nie wiedzy empirycznej – nie mamy pewności co do prawdzi-
wości. Kluczowa zatem w tym przypadku jest – jak to ujmuje Legutko – pokora
wobec prawdy. W sferze religijnej pragniemy dotrzeć do pewnej rzeczywistości
ostatecznej i do prawdy ostatecznej, a to przekracza – jeśli zachować krytycyzm
poznawczy – możliwości ludzkiego umysłu. Co więcej, wiara bądź niewiara jest
czymś arbitralnym, oddolnym, spontanicznym. Ludzki umysł jest tak zbudowany,
że nie można go zmusić, by uwierzył. Wierzenie w cokolwiek – jak twierdził Locke
– nie zależy od naszej woli („nikt, choćby i chciał, nie jest w stanie w coś wierzyć
na polecenie drugiego”). A zatem „to absurd, by prawo nakazywało coś, czego
człowiek nie jest w stanie uczynić”4.
Tolerancja negatywna – zarówno w swej odmianie praktycznej jak i filozo-

ficznej – nie wskazuje i nie promuje żadnej prawdy ani dobra. Jest zatem do przy-
jęcia dla chrześcijan, żydów, deistów oraz sceptyków i ateistów; to nie działanie,
ale powstrzymywanie się od działania; to nie mówienie, ale milczenie. Tak poję-
tej tolerancji nie wolno przypisywać żadnych pozytywnych roszczeń. To „projekt
minimum” w imię pokoju, handlu i „świętego spokoju”.

2. Tolerancja pozytywna

Pokora, kryjąca się za koncepcją negatywną, została jednak przełamana i zwo-
lenników tolerancji „skusiło pragnienie”, aby stała się ona bardziej zaangażowana
w walce o lepszy świat. Celem tolerancji stało się odtąd osłabianie pewnych punk-
tów widzenia (dążących do wyłączności, dominujących, represywnych) i sprzyjanie
innym. Tolerancja przestała być przeto „ślepa” i „niezaangażowana”. Wąskie gra-
nice koncepcji negatywnej zostały przekroczone. Owo przejście można prześledzić

4 Zauważmy na marginesie, że Locke sformułował wyraziste i – jak na nasze obecne standardy
– wąskie granice tolerancji; zwalczani przez króla mieli być bowiem katolicy, muzułmanie i ateiści.
Wolność religijna ograniczona była zatem do rożnych odmian protestantyzmu, judaizmu i religii
Indian (w Ameryce Północnej).
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już u Woltera; było bowiem niejako dwóch Wolterów. Pierwszy to dobry chrze-
ścijanin i autor Traktatu o tolerancji (który to traktat – obok Listu o tolerancji
Locke’a – stał się głównym w oświeceniu filozoficznym uzasadnieniem tolerancji
negatywnej). Drugi to Wolter-ideolog walczący z zabobonami, fanatyzmem re-
ligijnym, ciemnotą i obskurantyzmem; autor powracającego w listach – niczym
w mowach Katona – hasła „écrasez l’infâme” (zgnieść ohydę). Cóż to była za
ohyda? W wersji najogólniejszej – wszelki zabobon, w wersji pośredniej – chrze-
ścijaństwo, w wersji najbardziej konkretnej (i zapewne najbliższej Wolterowi) –
Kościół katolicki5. Oto punkt widzenia, który winien być – wedle tych pierwszych
deklaracji tolerancji pozytywnej – osłabiony, a nawet zlikwidowany.
Decydujący jednak krok w przejściu od tolerancji negatywnej do pozytywnej

wykonał John Stuart Mill w eseju O wolności. Naszkicował tam wizję historii jako
walki dwóch sił: sił władzy i sił wolności6. Tolerancja powinna wspierać siły wol-
ności, popierając indywidualistów, czy też, jak powiada Legutko, ekscentryków.
Indywidualiści-ekscentrycy są bowiem katalizatorami postępu i dobrobytu (w Chi-
nach zlikwidowano indywidualizm i kraina ta „stoi w miejscu od tysięcy lat”).
Ekscentrycy uderzają w sprzyjający bezmyślności konformizm tradycji. Działają
w tym przypadku jak sokratejski bąk, żądlący i pobudzający dyskusję. Mill bo-
wiem – jak zauważono – postrzegał społeczeństwo jako wielki i permanentny klub
dyskusyjny, który dąży do odkrycia prawdy, która z kolei staje się podstawą sku-
tecznej, rodzącej dobrobyt, praktyki społecznej.

Marks i filozofie podejrzeń

Mill, jak zauważyli krytycy, przecenił siły wolności i nie docenił sił władzy.
Władza bowiem to nie tylko monarchowie, religia i tradycja, ale też – i przede
wszystkim – siły potężne i często anonimowe, które z ukrycia kierują ludzkimi my-
ślami (nawet myślami najbardziej niezależnych ekscentryków). Co więcej, Mill po-
strzegał człowieka jako istotę racjonalną i wolną, prawdziwie podmiotową, zdolną

5 Wolter tak pisał w liście do Damilaville’a: „Wyznanie chrześcijańskie jest religią haniebną,
podłą hydrą, która musi być zniszczona przez setki niewidzialnych rąk. Konieczne jest, by filozo-
fowie wyszli na ulicę, by ją zniszczyć, tak jak misjonarze krążą po lądach i morzach, by ją głosić.
Winni się odważyć na wszystko, zaryzykować wszystko, nawet dać się spalić, byle ją zniszczyć.
Écrasez l’infâme! Écrasons l’infâme!”. Na wiadomość o kasacie zakonu jezuitów zareagował
triumfalnie: „Widzicie! Jedna głowa hydry już ucięta! Podnoszę oczy do nieba i wołam Écrasez
l’infâme!”. Filozofowie w tej wizji stają się anty-misjonarzami, których celem jest likwidacja
chrześcijaństwa, a jednym z ich narzędzi staje się tolerancja.
6 Kojarzy mi się to z dualistyczną historiozofią św. Augustyna. Następuje jednak w tym przy-
padku, podobnie jak u Nietzschego (choć nie tak wyraziście), odwrócenie znaków. U św. Augu-
styna determinacja w działaniu – daleka od tolerancji, a bliska „duchowi inkwizycyjnemu” – ma
charakteryzować siły dobra („Państwo Boże”). U Milla siły religii i tradycji (siły władzy) otrzy-
mują znak „minus” i mają być atakowane przez siły dobra, czyli siły wolności (raczej laickie,
„ziemskie”), posługujące się tolerancją.
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do poznania świata i samopoznania; czyli miał – w świetle tej krytyki – fałszywą
i staroświecką antropologię.
Wkraczamy w ten sposób w dzieje „filozofii podejrzeń”. W marksowskiej jej

odmianie siłami władzy, kierującymi z ukrycia ludzkim myśleniem i działaniem,
była ekonomika sprzężona z historią; czyli sposób produkcji powiązany ze sto-
sunkami własnościowymi oraz zeświecczony Heglowski Zeitgeist. Siły te „mówią
nami”. Ludzie mają tak zwaną „fałszywą świadomość”. Albowiem, powtórzmy,
owe trudno uchwytne i zarazem potężne siły konserwujące wielkie układy spo-
łeczne (czyli niewolnicze, feudalne czy kapitalistyczne formacje historyczne) od-
dolnie kierują ludzkim myśleniem i działaniem7. Ludzie są w istocie marionetkami
i filozof podejrzeń potrafi „podejrzeć” owe niewidzialne dla innych nitki porusza-
jące człowiekiem. Filozofowie jednak do tej pory tylko poznawali świat (jak błędnie
zauważa Marks), idzie o to, aby go zmienić. Marksistowskim filozofom podejrzeń
nie wystarczy zatem samo badanie owych nitek poruszających ludzką drobiną, ale
projektują wyzwolenie, uwolnienie go od owych więzów oraz wielką dezalienację,
czyli powrót do samokierowania, podmiotowości.
Wedle diagnozy Marksa sprzeczność w łonie obecnej formacji historycznej,

zwanej kapitalizmem, narasta. Coraz mniej liczna i coraz bardziej bogata elita
coraz bardziej uciska (zniewala) coraz biedniejsze masy. Kiedy napięcie stanie się
nieznośne, wybuchnie rewolucja. Tej struny nie da się naciągać w nieskończo-
ność; musi ona pęknąć. I przyśpieszenie tego pęknięcia jest zadaniem filozofów
– marksistów. Marks zdaje się mówić: „Zróbmy to, co i tak stać się musi, ale
zróbmy to szybciej i lepiej, bo świadomie”. Rewolucja jest więc nie tylko nie-
unikniona, ale i słuszna; zniszczy bowiem siły opresyjne, zniewalające. Strumień
historii musi płynąć w tę, a nie w inną stronę, ale tym razem płynie w dobrą
stronę8. Co ciekawe jednak, walka o owo wyzwolenie, wspieranie postępowych
punktów widzenia i osłabianie wstecznych, czyli aktywność w duchu tolerancji
pozytywnej, jest zarazem walką z tolerancją pojmowaną tradycyjnie, czyli z to-
lerancją negatywną9. Jak to się dzieje? Otóż w sposób bardzo prosty. Normy
przyzwoitości, grzeczności, wyrozumiałości składające się na „starą tolerancję” są

7 Marks uważał, że człowiek w systemach wyalienowanych nie jest ani kowalem swojego losu,
ani nawet panem swoich myśli (pan myśli „po pańsku”, niewolnik „po niewolniczemu”, chłop
„po chłopsku”, robotnik „po robotniczemu”). Człowiek nie jest tedy podmiotem, nie jest wolny
(ani ten na szczycie społecznej piramidy, ani ten na spodzie). Prawie wszyscy mają „fałszywą
świadomość”, albowiem heglowska „chytrość rozumu” została u Marka przetworzona na ca-
łościową manipulację bytu (a zwłaszcza ekonomicznej bazy) kształtującego świadomość. Siły
władzy sterują ludzkim umysłem. System „mówi nami”.
8 Z reguły zresztą płynie z niewiadomych powodów w dobrą stronę, bo byt-historia jest pro-
gresywny, ślepo zmierza ku lepszemu (wiara w postęp).
9 Podobnie rzecz ma się z pojęciem „wolności”. Wolność negatywna, czyli zwyczajna wolność,
staje się celem ataku marksistów walczących o tak zwaną wolność pozytywną.
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składnikami obyczajowości i moralności mieszczańskiej (burżuazyjnej), która jest
wytworem i spoiwem starego, zniewalającego systemu. Moralność mieszczańska
ze swoją łagodnością i tolerancją jest tedy „parawanem ucisku” i prześladowa-
nia klasy robotniczej. To ładny listek figowy skrywający szpetny wyzysk. Ludzie
nie zdają sobie z tego sprawy, mają bowiem „fałszywą świadomość”, która za
prawdziwe i dobre uznaje to, co w istocie jest błędne i złe. Tak się rzecz ma
z tradycyjną grzecznością i tolerancją. Ucisk i walka klas narasta, a ludzie – nie
zdając sobie z tego sprawy – są coraz bardziej uprzejmi i tolerancyjni. Świadomy
zaś rewolucjonista, walczący o komunizm – świat bez ucisku, w którym każdy bę-
dzie spontanicznie robił, co chce, świat pełnej ludzkiej autentyczności i wolności,
świat bez państwa i prawa, czyli świat tolerancji zupełnej – nie musi być uprzejmy,
wyrozumiały, tolerancyjny; przeciwnie, ma takie cechy w pogardzie; po pierwsze,
jako przeszkody w skutecznej akcji, po drugie, jako ładne fasady skrywające mo-
ralny brud, ucisk i represje. Legutko cytuje dobitną anty-mieszczańską wypowiedź
Sartre’a: „Ponieważ wszystko, od całego systemu politycznego do waszych pozba-
wionych przemocy myśli, jest uwarunkowane tysiącleciem represji, wasza bierność
stawia was w jednym szeregu z oprawcami”. Okazuje się zatem, że tolerancyjny,
łagodny mieszczanin – skoro nie decyduje się zostać rewolucjonistą – ma na rękach
krew wszystkich katów i wyzyskiwaczy, oprawców i ciemiężycieli wszystkich cza-
sów. Tradycyjna tolerancja okazuje się być bowiem twierdzą i przykrywką realnej
nietolerancji. Walka z tradycyjną tolerancją – czyli z moralnością mieszczańską
(i chrześcijańską) i z zawartymi w niej wskazaniami cnoty, solidności, dotrzymy-
wania umów, łagodności i grzeczności – staje się wspólnym celem ekscentryków
spod znaku Milla i rewolucjonistów spod znaku Marksa.

Marcuse

Po drugiej wojnie światowej narastało w kręgach zachodniej lewicy („no-
wej lewicy”) przekonanie, że rewolucja na Wschodzie – mówiąc kolokwialnie –
„nie wypaliła” (komunizm nie został zbudowany, a rewolucyjna fala została po-
wstrzymana). Na Zachodzie zaś system burżuazyjny wykazywał się wręcz „de-
moniczną stabilnością”. Tak jak pan niewolników nie zdawał sobie sprawy ze
swego okrucieństwa, tak kapitalista i burżua nie zdawali sobie sprawy ze swego
okrucieństwa. Co gorsze, również robotnicy nie zdawali sobie sprawy z ucisku
i drzemali w błogiej „fałszywej świadomości”, walcząc o drobne przywileje miast
o wyzwolenie ludzkości. Ludzkość żyła w nędzy, nie zdając sobie z tego sprawy,
w społeczeństwie panował wielki ucisk, ale „ucisk bezpostaciowy”. Cóż miał w tej
sytuacji zrobić świadomy sytuacji filozof – rewolucjonista? Na jakie grupy spo-
łeczne mógł liczyć, marząc o stworzeniu radykalnego kontr-systemu, który wybu-
dziłby ludzkość z błogiej drzemki? Herbert Marcuse uznał, że skoro „proletariat
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przestał być nośnikiem rewolucji”, utracił „potencjał rewolucyjny”, nadzieję po-
kładać można tylko w radykalnych intelektualistach, awangardowych artystach,
oraz w różnych mniejszościach (między innymi w lumpenproletariacie mniejszo-
ści rasowych), a nade wszystko w młodzieży; twórczej i zbuntowanej. Połączył to
z nową koncepcją tolerancji. Odróżnił „tolerancję represywną” (czyli tradycyjną,
grzeczną, mieszczańską, negatywną) od „tolerancji wyzwalającej” (nowej, rewo-
lucyjnej, pozytywnej). Tamta sprzyjała gnuśności, fałszywej świadomości i jed-
nowymiarowości techniczno – konsumpcyjnej, urabiała człowieka schematycznego
i jednowymiarowego, ta druga miała być remedium, lekarstwem; miała prowadzić
do radykalnej zmiany systemu i wyzwolenia. Światem – wedle jego diagnozy – nie
rządzą już interesy klasowe, ale „bezpostaciowy moloch administrowania dla sa-
mego administrowania”. Aby ten moloch roztrzaskać i wprowadzić ludzkość w stan
szczęśliwości – który będzie można osiągnąć przez rozumne wykorzystanie zaso-
bów i techniki współczesnego świata – należy odrzucić prawa człowieka i swobody
obywatelskie połączone z tradycyjną, to jest represywną, tolerancją. Tolerancja
wyzwalająca promuje rewolucyjne ruchy lewicowe, stopując ruchy prawicowe. Sto-
suje się podwójne kryterium, dwa standardy: co wolno lewicowcowi, tego nie wolno
prawicowcowi. Dopuszczalna jest lewicowa kontr-cenzura i terroryzm. Lewicowe
ruchy radykalne wymierzone w ów moloch powinny mieć swobodę w stosowaniu
skrajnych środków w słowie i czynie. Ruchy prawicowe powinny być zaś ocen-
zurowane i spętane, czyli, mówiąc zwyczajnie, nietolerowane (w imię zwalczania
„tolerancji represywnej”). Ponownie więc tolerancja pozytywna wymierzona zo-
stała w tolerancję zwyczajną, negatywną. Jak zauważa Legutko, ekscentrycy Milla
zamienili się u Marcuse’a w rewolucjonistów. Jednak i Mill, i Marcuse zachowali
pewien pogląd staroświecki, mianowicie pojęcie prawdy obiektywnej; była ona za-
równo celem Millowskiego „klubu dyskusyjnego”, jak i „tolerancji represywnej”
wymierzonej w fałszywą świadomość.

Postmoderniści

Aby zlikwidować intelektualną podstawę nietolerancji, wyrwać ją z korze-
niami, nie wystarczy „pokora wobec prawdy”, umiarkowany sceptycyzm (jak
u Locke’a czy Woltera), należy odrzucić pojęcie prawdy obiektywnej. Każdy akt
uznania czegoś za prawdziwe jest ekskluzywny, „wyklucza” myślących inaczej
z krainy prawdy. Nie jest to problem w przypadku banalnego 2 + 2 = 4 (nie ma
się o co spierać i niewielu będzie wykluczonych), ale staje się już problemem
przy takich z pozoru niewinnych twierdzeniach jak: „Ziemia obraca się wokół
Słońca”, albo: „Słońce jest gwiazdą średniej wielkości, której świecenie związane
jest z reakcjami termojądrowymi w jej wnętrzu”. Pierwsze twierdzenie uderza
w światopoglądy geocentryczne, drugie zaś we wszelkie, jakże częste w dziejach
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ludzkości, kulty solarne. Jeśli uznamy prawdziwość tych twierdzeń, mamy pod-
stawy do wykluczania, nietolerowania geocentrystów i solarystów. Od tego zaś już
tylko krok do represjonowania takich poglądów jako fałszywych, a przeto szko-
dliwych. Źródłem represywności jest tedy sama prawda, a raczej wiara w prawdę
obiektywną. Oto fundamentalne zrozumienie postmodernistów. Foucault śledzący
przejawy dominacji, wykluczenia i władzy w różnych obszarach kultury, twierdził,
że „prawda to system władzy”. O ile dobrze rozumiem, pewien zbiór prawd-do-
gmatów współtworzy i legitymizuje daną władzę, a próba ich naruszenia wywołuje
represje, a nawet fizyczną likwidację inaczej myślących10. Zatem „prawda znie-
wala” a nawet „prawda zabija”. Warto odnotować, że dla XIX-wiecznych filozofów
podejrzeń siła (władza) narzucająca swoje prawdy kojarzyła się z pewnymi kon-
kretami (kapitalizm, kompleks zbrojeniowy, imperialiści, Kościół, tradycja), łatwo
było przeto wskazać źródło owych zniewalających prawd i zdemaskować pozorność
samych prawd (na przykład religia jako opium albo wiktoriańska obyczajowość
jako źródło cierpień). Dla postmodernistycznych filozofów podejrzeń wróg jest
bardziej nieuchwytny. Anonimowy system-moloch narzuca pewne sposoby myśle-
nia, które jawią się jako prawdy oczywiste i w nich zawarty jest niewidoczny jad
dyskryminacji i wykluczenia (Derrida demaskuje to na przykład jako dominację
w kulturze Zachodu męskiej racjonalności). Co więcej, postmoderniści nie wal-
czą z władzą monarchów czy dyktatorów; walka rozgrywa się na demokratycznej
agorze. A tutaj głównym orężem staje się słowo. Walka o pozytywną tolerancję
to zatem walka o słowo i walka na słowa. Głównym jej terenem staje się oświata
i humanistyka, a zwłaszcza filozofia. Głównym zaś celem ataku w obszarze filozofii
staje się dominujący w jej dziejach nurt, ten mianowicie, który stawiał sobie za
cel poznanie prawdy (w klasycznym rozumieniu tego słowa).
Postmodernistyczne odrzucenie wiary w prawdę obiektywną może mieć – jak

u Gorgiasza – różne poziomy11; w wersji radykalnej odrzuca się wiarę w istnienie
rzeczywistości w sensie metafizycznym, czyli wiarę w istnienie świata; w wersji
ostrożniejszej (i na ten poziom zwraca uwagę Legutko), odrzuca się tradycyjną
metafizykę, czyli wiarę w istotę, albo obiektywną podstawę rzeczywistości (mamy
tylko rzeczy lub zdarzenia i nic się za nimi nie kryje). Odrzucenie zaś tradycyjnej
metafizyki to odrzucenie platońskiego i nowożytnego logocetryzmu, odrzucenie
tak zwanych „wielkich narracji”, rezygnacja z poszukiwania prawd uniwersalnych,
ważnych i pewnych (episteme) i poprzestanie na mniemaniach (doksa). Legutko
posługuje się wyrazistym (choć nieco mylącym) rozróżnieniem na „myśl mocną”

10 Są tutaj zapewne możliwe dwa warianty: zwycięska metafizyka porasta władzą, albo zwy-
cięska władza porasta metafizyką.
11 Wedle Gorgiasza, przypomnijmy, albo świata nie ma, albo jest niepoznawalny, albo prawda
o nim jest niekomunikowalna.
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i „myśl słabą”12. Postmoderniści rezygnują z „myśli mocnej”, zadowalają się „my-
ślą słabą” i nawiązują w ten sposób do dziedzictwa sofistów. Sofiści – przez wiele
wieków cieszący się złą sławą – stają się starożytnymi patronami tej filozofii;
przeciwnicy sofistów zaś (Sokrates, Platon, Arystoteles) stają się – w ich uję-
ciu – antycznymi prekursorami ujęć dyskryminacyjnych13. Należy zrezygnować
z dyskusji (dialektyki), której celem jest prawda i zadowolić się „miękką” reto-
ryką. Postmoderniści zdają się mówić: „Nie zmierzajmy do prawdy, nie upierajmy
się przy «swojej prawdzie», ale negocjujmy, dogadujmy się; próbujmy zrozumieć,
co rozmówca ma na myśli, a nie czy ma rację (hermeneutyka), a zresztą każda
interpretacja jest dopuszczalna (dekonstrukcja). Co więcej, pogadajmy sobie, po-
bawmy się słowem, wyżyjmy się w słowie, bądźmy ekspresyjni, niech słowo będzie
terapią; szukajmy nie prawdy, a poglądów kojących, budujących”. Rorty podsu-
mował to sentencją: „Demokracja ma pierwszeństwo przed filozofią”. Skoro wiara
w prawdę obiektywną prowadzi do podziałów, konfliktów, jawnej i ukrytej prze-
mocy, zrezygnujmy z wiary w prawdę.
Legutko opisuje krótko skutki tej postmodernistycznej „nie-wiary”. Skoro nie

ma prawdy, to nie ma centrum i peryferii. W myśleniu tradycyjnym – opartym na
wierze w prawdę – było tak, że im dalej od mądrości (ugruntowanej na prawdzie),
tym dalszy był krąg peryferyjności; im dalej od źródeł „prawdziwej kultury” –
„kultury miarodajnej”, kreującej trafne miary dobra i piękna – tym większy pro-
wincjonalizm. Odrzucenie prawdy rodzi tedy policentryzm (istnieją same centra
lub same peryferie). Zaiste, ludzkie kultury, ale też i ludzkie instytucje w skali
geopolitycznej zaczynają przypominać złożoną, powiązaną wzajemnie, ale też –
niczym Internet – zdecentralizowaną sieć, w której nie ma określonego centrum.
Legutko cytuje entuzjastę takiego zdecentralizowania ludzkiego świata: „Polityka
postnowoczesności, jak filozofia postnowoczesna, nie będzie (...) zawierała zderze-
nia przeciwieństw. Myślenie oparte na przeciwieństwach łączy się z metafizycz-
nymi hierarchiami, a one właśnie zostają podważone przez nową postmoderni-
styczną globalną cywilizację, która się rodzi. Nowa era ma szansę stać się epoką,
gdzie zamiast jednorodności metafizycznej i esencjalnej oraz nowożytnego unifor-
mizmu, będą panowały zróżnicowanie, partykularność, mnogość, różnorodność”14.

12 Lepiej chyba, bardziej neutralnie, byłoby mówić o „myśli twardej” i „myśli miękkiej”, albo
– w duchu Tatarkiewicza – maksymalistycznej i minimalistycznej. Nie chodzi wszak o myśl
mocną prawdziwie, ale aspirującą do mocy. Różne fałszywe wszechogarniające (holistyczne)
dogmatyzmy należałoby zaliczyć do „myśli mocnej”. A to zaiste jest mylące.
13 Owo „przewartościowanie wartości” w odniesieniu do sofistów oraz Sokratesa i Platona wy-
stępuje już u Nietzschego, głównego patrona postmodernistów. Zauważmy też, że diagnoza stanu
kultury europejskiej postmodernistów jest odwrotnością diagnozy Husserla; co dla niego było
objawem kryzysu i chorobą – mianowicie utrata poczucia prawdy, relatywizm epistemologiczny
związany z XIX wiecznym psychologizmem i historyzmem – dla nich jest zdrowiem i postępem.
14 G.B. Madison, The Politics of Postmodernity, “Critical Review”, vol. 5, nr l, 1991, s. 70
(tłum. R. Legutko).
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Owo odrzucenie „zderzenia przeciwieństw” należy chyba rozumieć jako odrzuce-
nie zasady „wyłączonego środka”; odrzucając wiarę w prawdę, możemy poglądy
sprzeczne uważać za jednakowo trafne (a zatem wszyscy mają rację i nikt nie ma
racji; wszyscy są „miarodajni” i nikt nie jest „miarodajny”, wszyscy są w cen-
trum i nikt nie jest w centrum). W tle mamy zaś zapewne polemikę z europo-
centryzmem15.
Można się domyślać, że mieszkańcy takiego zdecentralizowanego świata, po-

zbawieni wyrazistych i pryncypialnych – opartych na fundamentalnych przeko-
naniach religijnych czy metafizycznych – światopoglądów, nie będą doświadczać
„poczucia dziwności istnienia”, nie będą trapieni lękiem przed nicością, ani –
jak pisze Legutko, nawiązując do Kołakowskiego – „metafizycznym horrorem”.
Przeciwnie, będą radośnie pływać po powierzchni życia, będą doznawać przyjem-
nej „lekkości bytu” (tym razem w tle Kundera). Będą niewrażliwi na tradycyjne
pytania filozoficzne i teologiczne, cechować ich będzie za to „niefrasobliwy este-
tyzm” (zatrzymają się więc na pierwszej, wedle Kierkegaarda, fazie życie). Ów
estetyzm sycony będzie „rozprzestrzenianiem się rozmaitych rodzajów sztuki oraz
beztroskim pluralizmem współczesnej kultury”16. Świat zaludnią zatem Rortow-
skie „ironistki” obojga płci. To co dla Witkacego zdawało się nadciągającą kata-
strofą (zanik uczuć metafizycznych uderzający w sztukę, religię i filozofię, świat
bezmyślnych i zadowolonych z siebie lekkoduchów), to dla Rorty’ego wydaje się
spełnieniem utopii, wręcz powrotem do raju. Odrzucenie wiary w powagę, głębię
i ukryty sens bytu („odczarowanie świata”), powiązane z produktywnością nowo-
czesnej techniki, uwolni ludzi od podwójnego ciężaru – od zmartwień egzysten-
cjalnych i od zmartwień bytowych; beztroska i dostatek staną się powszechne na
etapie „ironicznej ludzkości”. „Padół łez” zamieni się w zabawne i wygodne miej-
sce do życia. Królować będzie nastawienie pragmatyczne (dbanie o „jakość życia”,
a nie o takie przestarzałe kategorie jak „dobro” i „cnota”) oraz wszech-tolerancja
i liberalizm (nic nie jest na poważnie, gramy tylko różne gry, nie przeszkadzajmy
sobie w zabawie)17.

15 W jednym kulturach uważa się słońce za mniejsze od ziemi, w innych za większe. Odrzuciw-
szy myślenie oparte na przeciwieństwach i na metafizycznych hierarchiach możemy stwierdzić,
że jedni i drudzy mają rację i usytuować zarówno te poglądy, jak związane z nimi światopoglądy
i kultury na jednym poziomie.
16 R. Rorty, The Priority of Democracy to Philosophy, w: M.D. Peterson R.C. Yaughan (red.),
The Virginia Statute for Religious Freedom, Cambridge1988, s. 272 (tłum. R. Legutko).
17 Legutko trafnie – jak sądzę – zaliczył neopragmatyzm Rortyego do postmodernizmu. Mimo
że różni go od większości francuskich postmodernistów jasność i klarowność myśli (bliżej jest
Kartezjusza niż jego rodacy), podobnie jak oni akcentuje „przygodność” wszystkiego, odrzuca
poszukiwanie jednej scalającej wszystko metafizyki i wiarę w esencję rzeczywistości (nominalizm
plus historycyzm). Można potraktować Rorty’ego jako anty-proroka, który powiada ludzkości:
„Nic nie musicie. Nic nie jest na poważnie. Nie płaczcie i nie posypujcie głowy popiołem, ale
śmiejcie się i ironizujcie”.
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Liberałowie (libertarianie)

Inna odmiana tolerancji pozytywnej bywa określana jako „życzliwa otwar-
tość”. Tolerancja negatywna zawiera bowiem w sobie silny rys protekcjonizmu
i upokorzenia („chętnie bym się ciebie pozbył, ale ścierpię cię”). Tak pojęta to-
lerancja jest – jak to ujął Goethe – obrazą. Nie idzie zatem o ścierpienie, ale
o życzliwość. Człowiek tolerancyjny ma w sobie – powiada Richard M. Hare –
„gotowość szanowania ideałów innych ludzi tak jak swoich własnych”. Życzliwa
otwartość nie jest jednak pojmowana tutaj jako „presumpcja dodatnia”, czyli
pewien wstępny „kredyt zaufania” przy zawieraniu znajomości z ludźmi bądź
ideami; winna ona obowiązywać na każdym etapie znajomości. Nie chodzi też
o nieskończoną życzliwość wobec nieskończonej liczby poglądów (to w praktyce
jest niemożliwe), ale o sprzyjanie różnorodności w świecie ludzkim. Wielość –
inaczej niż u zarania myśli greckiej – jest ceniona wyżej niż jedność. Nie tylko
każdy ma prawo być – z racji swojej niepowtarzalności – twórcą niepowtarzalnego
ideału, dawać swoistą „miarę wszechrzeczy”, ale też słuszne jest różnicowanie się
świata, różnicowanie się bytu. Gdyby świat miał być Parmenidesowską jednią, to
zapewne byłby nią, a skoro nie jest, to sam kształt świata wskazuje na wyższość
wielości18. Ale uwaga – istnieje granica pozytywnej tolerancji oraz prawie bez-
granicznej życzliwości; winniśmy okazać nieżyczliwość fanatykom i nie tolerować
idei, które są nietolerancyjne19. Przedefiniowaniu ulega również w tej koncepcji
samo pojmowanie fanatyka. Nie jest to już osobnik o skrajnej pasji (często opartej
na błędzie), ale zwolennik jakiejś formy oceniania ideałów, ich hierarchizowania,
a zatem wróg różnorodności jako wartości najwyższej. Fanatyk zatem to ten,
kto „przeciwstawia się pryncypialnie zasadzie egalitarnej różnorodności i domaga
się wprowadzenia w życiu społecznym jakiejś formy hierarchii”20. Im proponuje
bardziej surowe kryteria oceny ideałów, a zatem bardziej wyrazistą hierarchię,
tym jest bardziej sfanatyzowany. Jak słusznie zauważa Legutko, im świat staje
się bardziej różnorodny, pluralistyczny, tym częściej – patrząc nań przez pryzmat
koncepcji „życzliwej otwartości” – pojawia się podejrzenie o fanatyzm. Coraz ła-
godniejsze dopominanie się o coraz łagodniejszą formę hierarchii może być zakla-
syfikowane jako fanatyzm. Coraz więcej stwierdzeń, czynów, czy idei może być

18 „Liberał może nawet uważać, iż różnorodność ideałów jest sama w sobie dobrą rzeczą (...)
ponieważ na świat składa się wiele rzeczy. Gdy ideałem liberała jest jedna z nich, to nie zdradza
jej, lecz jest wierny, jeżeli toleruje dążenie przez innych ludzi do własnych ideałów”. R.M. Hare,
Freedom and Reason, Oxford 1963, s. 179–180 (tłum. R. Legutko).
19 „Gdyby dążenie do jednego ideału kłóciło się z dążeniem do innego, to zostanie dokonany
sprawiedliwy rozdział korzyści i strat. I właśnie to ostatnie zastrzeżenie powstrzymuje liberała
od przyzwolenia na to, by fanatyk dążył bez ograniczeń do swojego ideału; własny ideał nie
wymaga jednak od liberała tolerowania nietolerancji”. Tamże.
20 R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, wyd. cyt., s. 172.
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uznane „za wyraz tendencji wykluczającej, protekcjonalnej, dyskryminującej czy
zniewalającej”. W świecie rosnącej zmienności i różnorodności poprzeczka fana-
tyzmu (czyli podejrzenia o chęć hamowania) jest umieszczana coraz niżej. Coraz
łatwiej ją przekroczyć i znaleźć się obozie reakcjonistów, wrogów wolności i tole-
rancji, którym życzliwa otwartość ma być odjęta21.
Liberała do postmodernistów zbliża przekonanie, że należy wprowadzać róż-

norodność (wielość) nie tylko w kwestiach obyczajowych, moralnych, kulturowych,
religijnych, ale również poznawczych, w kwestii prawdy. Stąd postulat „istnienia
wielości ośrodków prawdy w analogii do wielości ośrodków władzy”. Nie idzie
tutaj jednak tylko i wyłącznie o twórczy spór, wymianę poglądów, konkurowanie
różnych koncepcji na naukowej agorze, ale też „aby powstrzymać powstanie jakiej-
kolwiek dominującej struktury władzy-prawdy”. Mogłaby ona bowiem wyraźnie
zhierarchizować wartość różnych koncepcji naukowych, a w ten sposób rozprze-
strzenić fanatyzm (w nowym rozumieniu tego słowa).

3. Krytyka tolerancji pozytywnej

Legutko, podsumowując swoje rozważania, dokonuje kilkupunktowej krytyki
tolerancji pozytywnej. Tolerancja negatywna to przede wszystkim praktyka (za-
równo polityczna, społeczna, jak i indywidualna); pozytywna zaś to przede wszyst-
kim teoria. Teoria ta zawiera w sobie „zestaw fundamentalnych twierdzeń filozo-
ficznych”, stając się – jak zauważa – szczególną „filozofią polityczną”. Ja, z kolei,
proponuję nazwać tę filozofię (i stąd tytuł artykułu) „tolerancjonizmem”. To-
lerancjonizm posiada dwie główne odmiany: postmodernistyczną (lewicową, so-
cjalistyczną) i liberalną. W pierwszej akcent położony jest na odrzuceniu po-
jęcia prawdy obiektywnej i wiary w obiektywną sensowność świata i historii,
a przeto odrzuceniu rozróżniania na centrum i peryferie; w drugiej akcent po-
łożony jest na wielości i egalitaryzmie ideałów, co wiąże się z odrzuceniem „efek-
tywnych hierarchii”.
Pierwszy istotny zarzut polega na tym, że zwolennicy tolerancji pozytywnej

przybierają często skromne szaty kontynuatorów koncepcji tolerancji negatywnej.
Łatwo wtedy ulec błędnemu przekonaniu, że „w każdym przypadku stawiane są
nam takie same, niezbyt wygórowane, wymagania. W koncepcji negatywnej tak
istotnie było, gdyż nawoływała ona do ustępstw, które nie wydawały się trudne

21 Można sobie wyobrazić uskrajnienie tej tendencji. Skrajny liberał toleruje wszystko, nie
toleruje tylko tych, którzy nie tolerują wszystkiego, a zatem skrajny liberał nie toleruje nikogo.
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i odnosiły się do zewnętrznych form zachowania: należało być dobrze wychowa-
nym, rozumiejącym innych, umiejącym z nimi współżyć. Obrońcy koncepcji po-
zytywnej..., stawiają tymczasem wymagania maksymalistyczne”22. Powinniśmy
wszak zrezygnować z tak ważnych kategorii filozoficznych jak prawda i esencja,
odrzucić wiarę w sens świata oraz w prawomocność wartościowania i tworzenia
hierarchii ideałów, światopoglądów. Co więcej, zwolennicy tolerancji pozytywnej
zdecydowanie wypowiadają kontrowersyjne filozoficzne poglądy, sprawiając wra-
żenie, iż tego nie robią (szczególnie wtedy, gdy zacierają różnicę między demokra-
cją a filozofią). Nie jest jasne, czy postmoderniści twierdzą, że prawdy obiektywnej
nie ma, czy też dowodzą, iż demokracja wymaga przyjęcia epistemologicznego re-
latywizmu jako fundamentu, czyli że „tolerancja i pluralizm wymagają tego, aby
prawdy obiektywnej nie było”. Pierwszej tezy nie da się uzasadnić, albowiem
kryterium prawdy, na którym takie uzasadnienie musiałoby być oparte, zostało
zniszczone23. Drugi argument mija się z celem, „ponieważ tolerancja to forma za-
chowania, a nie filozoficzna hipoteza sprzyjająca takiej a nie innej metafizyce”24.
Legutko puentuje owo pomieszanie demokracji z filozofią uwagą, która wydaje
mi się jednym z najcenniejszych zrozumień eseju. Mianowicie, gdy – dyskutu-
jąc z postmodernistami – „wyrażamy nasze wątpliwości co do antymetafizycznej
rewolucji, jaka ma dzisiaj miejsce, słyszymy stwierdzenie o świecie pluralistycz-
nym; gdy natomiast domagamy się jakiejś formy hierarchii w życiu społecznym,
spotykamy się z tezą o anachroniczności metafizyki centrum”25.
Drugi istotny zarzut dotyczy głównie (choć nie tylko) koncepcji „życzliwej

otwartości”, czyli liberalnej odnogi tolerancjonizmu. Zwolennicy tolerancji pozy-
tywnej przyjmują, że można mieć własny punkt widzenia i zarazem należy zaak-
ceptować świat różnorodności, gdzie wszystkie światopoglądy są równe (z wyjąt-
kiem fanatyzmów). To sprzeczność. Własny punkt widzenia wprowadza bowiem
hierarchię. Niektóre światopoglądy są mi bliższe, inne dalsze; te bliższe darzę sym-
patią, te dalsze są mi obojętne, a te najdalsze mogą wręcz wzbudzać we mnie od-
razę. Tę sprzeczność próbują skrywać dwa wskazania tolerancjonizmu (występują
również w wersji postmodernistycznej, co wskazuje na logiczne i mentalne powi-
nowactwo). Po pierwsze: „Nie wypowiadaj sądów negatywnych o innych punktach
widzenia (z wyłączeniem, rzecz jasna, fanatycznych)”. Nie idzie tutaj o hipokryzję
i święty spokój społeczny (jak w przypadku tolerancji negatywnej), ale o unikanie

22 Tamże, s. 174.
23 Innymi słowy, twierdząc, że prawdy nie ma, popadamy w paradoks: prawda jest taka, że
prawdy nie ma (czyli jeśli prawda istnieje, to prawda nie istnieje, a jeśli prawda nie istnieje, to
prawda istnieje).
24 Tamże, s. 175.
25 Tamże.
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zarzutu dyskryminacji i zgodność z ideałem „etycznego egalitaryzmu”. Po drugie:
„Nie dokonuj mocnej autoidentyfikacji. Kiedy zatem wygłaszasz swój pogląd, za-
strzegaj, że szanujesz poglądy odmienne oraz że możesz się mylić, że «tak ci się
tylko wydaje» i że to wszystko «być może»”. To z kolei broni nas przed podejrze-
niem o chęć obrażenia inaczej myślących, o arogancję, ekskluzywizm, zamkniętość;
jest też zgodne z postmodernistycznym anty-esencjonalizmem.
Jest jednak jeden wyjątek, kiedy owa sprzeczność nie zachodzi, to znaczy

można mieć własny punkt widzenia i ten punkt widzenia nie zakłada hierar-
chizacji (a raczej zakłada bardzo prostą hierarchizację, zero-jedynkową). Jest
tak w przypadku nowego typu człowieka i nowego światopoglądu; j e s t t a k
w pr zypadku św i a t opog l ą du homo l i b e r a l i s . Jest to puenta eseju Le-
gutki; niezwykle, jak sądzę, ważna. Kim jest ów homo liberalis? Otóż pochwała
egalitarnej różnorodności w świecie ludzkim jest jego głównym ideałem, owa róż-
norodność staje się dobrem najwyższym26. Łączy to z wiarą w równość kultur,
religii, moralności, ideałów (nie istnieją barbarzyńcy). Wiarę tę zaś zwykle opiera
na antropocentryzmie, humanizmie i humanitaryzmie („wszystko co ludzkie, jest
mi bliskie”). Wielość kultur i ideałów jest „autentyczną ekspresją ludzkiej egzy-
stencji”; jest niczym spontaniczna twórczość dzieci w przedszkolu, każdy obra-
zek zawiera ślad indywidualności i należy mu się równa piecza i zachwyt. Skoro
owa różnorodność jest dobrem, złem jest zmniejszanie różnorodności. I to jest
owo zero w hierarchii; złem i wrogami są zwolennicy wykluczania, dyskrymina-
cji pewnych kultur, religii, światopoglądów, ideałów. Homo liberalis brak wła-
snego wyrazistego punktu widzenia (bo jego punktem widzenia jest pogląd, że
powinno być jak najwięcej punktów widzenia), „rekompensuje – Legutko szkicuje
pewien trafny, jak sądzę, psychologiczny portret – ciągłym przeciwstawianiem
się rozmaitym hierarchizmom, które nazywa «fanatyzmami» (przeciwstawiać im
się będzie zaś tym chętniej, że z punktu widzenia jego teorii będzie to jedyny
rodzaj sądu negatywnego, do jakiego jest upoważniony, i tylko w jego formule
będzie mógł wyrażać wszystkie swoje antypatie)”. Homo liberalis to ktoś, kto od-
daje się – pisze dalej Legutko – „coraz nowym sprawom, w których ogniskuje
się konflikt między siłami tolerancji i nietolerancji – raz będzie to sytuacja ko-
biet w krajach muzułmańskich, innym razem ustawodawstwo ograniczające imi-
grację, jeszcze innym razem wrogość wobec chorych na AIDS lub antyaborcyjne
prawo w Irlandii”27. Przechodzimy w ten sposób do puenty puenty. Tolerancjo-
nizm wymaga do spełnienia się – do społecznej realizacji, do wdrożenia w społe-
czeństwo – umasowienia homo liberalis. Albowiem tylko on jest w stanie spełnić

26 „To ktoś – powiada Legutko – kto aprobatę dla powszechnego porządku różnorodności utoż-
samia z własnym partykularnym światopoglądem”. Tamże, s. 176.
27 Tamże, s. 176–177.
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wymagania tolerancjonizmu. Potrzebna jest zatem całościowa społeczna reeduka-
cja. Pojawia się w ten sposób kolejny – wykuty w kuźni „filozofów podejrzeń”
– projekt stworzenia nowego człowieka28. Jawi się on jako profetyczna koncep-
cja ostatecznego rozwiązania i wprowadzenia ludzkości do nowego etapu dziejów;
etapu, gdzie będzie panować miłość i wszechtolerancja powiązana w narastającą
barwnością, różnorodnością ludzkiego świata. Aby ta wizja mogła się spełnić,
musi nastąpić likwidacja „mocnej myśli” (muszą zniknąć ludzie religijni i filozo-
fowie „starej daty”, czyli tradycyjni metafizycy, dogmatycy, przekonani, że posia-
dają prawdę), musi też nastąpić likwidacja – jak to ujmuje Legutko – „mocnej
tożsamości”. Rozprzestrzenią się i glob posiądą zarazem kameleonowaci i mo-
tylkowaci, delikatni homo liberalis, którzy – uwolnieni dzięki technice od trosk
materialnych – będą beztrosko i bezkonfliktowo tworzyć coraz to nowe (coraz
bardziej zaawansowane technicznie) gry, zabawy, dźwięki i filmy. Zniknie zatem
stara religia i filozofia, ale przetrwa sztuka. Owa profetyczna wizja wskazuje, że
tolerancjonizm to nie tylko nowa filozofia polityki, ale też rodzaj całościowego
światopoglądu ocierającego się o religię (jak wcześniej nazizm i komunizm). Po-
dobnie jak w marksizmie, wyznawcy tolerancjonizmu uważają, że walka narasta
wraz ze zbliżaniem się zwycięstwa29. Wszak w świecie coraz bardziej różnorod-
nym i tolerancyjnym (a taki zaiste jest nasz świat), problem tolerancji powinien
stawać się coraz mniej palący, a jest odwrotnie; tolerancjoniści coraz głośniej i co-
raz częściej biją na alarm. Co ciekawe, portret psychologiczny homo liberalis –
naszkicowany przez Legutkę – zaczyna się rozpowszechniać (rodzaj edukacyjnej
i medialnej mody); coraz częściej spotkać można zatem ten typ człowieka. Na mar-
ginesie zauważę, że Jan Hartmann – który podobno opuścił port konserwatyzmu
i popłynął ku lewicowym brzegom – narzekał ostatnio, że wśród studentów roz-
przestrzenia się irytujące podobieństwo; polega ono na tym, że student zapytany,
jaki ma pogląd, odpowiada, że ma taki pogląd, że każdy ma prawo do własnego
poglądu. Pytany jednak dalej, jaki on konkretnie ma pogląd, odpowiada, że wła-
śnie taki, że każdy ma prawo do własnego poglądu. Oto w soczewce skupiony
światopogląd homo liberalis.
Legutko zastanawia się, czy walka o nowy wspaniały świat pod egidą tej

nowej filozofio-religii się uda. Jeśli się uda, to okaże się, że nie będzie to świat
wspaniały (pod pozorem różnorodności będziemy mieli homogen, odczarowanie,

28 Filozofowie podejrzeń – chcąc uwolnić człowieka od „fałszywej świadomości” i niewidzialnych
nici czyniących zeń marionetkę – projektują różne wizje nowego człowieka, czy wręcz nadczło-
wieka. Taką wizję zawierał marksizm, taką wizję oferował nietzscheanizm, taką wreszcie wizję
wyprowadzono z freudyzmu. Tekst Legutki wydał mi się ważny miedzy innymi z tego powodu,
że został w nim dostrzeżony jeszcze jeden taki projekt.
29 Wspomnijmy słynną tezę Stalina, że „walka klasowa narasta w miarę zbliżania się do komu-
nizmu”.
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płytkość i jałowość intelektualną). W takim świecie tradycyjni metafizycy zostaną
zlikwidowani, albo – co bardziej prawdopodobne – staną się ekscentrycznym mar-
ginesem; podobnie jak w czasach Milla antytradycjonaliści, bohema artystyczna,
obyczajowa i filozoficzna (czyli nastąpi zamiana miejsc). Ale nie można wykluczyć,
że proces ten zostanie zatrzymany, rozprzestrzenianie homo liberalis ustanie i wa-
hadło dziejowe ruszy w przeciwną stronę. I stąd być może nerwowość tolerancjoni-
stów i nawoływanie do czujności, do coraz bardziej dociekliwego dekonspirowania
najdrobniejszych przejawów nietolerancji i bezwzględnego ich likwidowania.

4. Krytyka krytyki

Moja krytyka, jak wspomniałem na początku, będzie łagodna. Zgadzam się
bowiem z główną linią wywodu Legutki; dotyczyć będzie zatem marginaliów (cza-
sem jednak niewielka zmiana akcentów zmienia wydźwięk całości). O cóż mi jed-
nak chodzi? Co mi się nie podoba w tym – skądinąd – świetnym wywodzie?
Legutko, mam wrażenie, ujął problem dwubiegunowo, z jednej strony są tra-

dycyjni metafizycy, zwolennicy „myśli mocnej”, z drugiej strony są kameleonowaci
zwolennicy „myśli słabej”. Można by też użyć tradycyjnych określeń i stwierdzić,
że z jednej strony mamy dogmatyków przekonanych, że posiadają prawdę (do-
konujący silnej autoidentyfikacji), z drugiej strony mamy relatywistów. Historio-
zoficzny, cywilizacyjny i filozoficzny spór toczy się między tymi dwoma obozami.
Sympatia Legutki jest zdecydowania po stronie obozu zwolenników „myśli moc-
nej” i wyrazistych hierarchii, czyli po stronie dogmatyków. Moja sympatia nie jest
natomiast ani po jednej, ani po drugiej stronie; nie jest po stronie żadnego z tych
obozów. Uważam, że nie mają racji (w swojej skrajnej postaci) ani dogmatycy,
ani relatywiści. Uważam, podobnie jak Kołakowski, że „pogarda dla prawdy nisz-
czy naszą cywilizację nie mniej niż fanatyzm prawdy”30. Uciekając od fanatyzmu
prawdy, który przyczynił się do powstania wysoce opresyjnych reżimów ideolo-
gicznych, „wylewa się dziecko z kąpielą”, szukając ratunku w odrzuceniu prawdy
i hierarchii.
I ten wątek Legutko świetnie przedstawił, wskazując, że owa pogarda dla

prawdy przybiera postać fanatyczną i quasi-religijną, czyniąc z aktów „tolerowa-
nia prawie wszystkiego” świętość, a z aktów niezgody diabelskość, którą należy –
w imię obrony tolerancji, wolności i walki z fanatyzmem – wypalić gorącym żela-
zem. Jest to w istocie światopogląd karykaturalny i słuszne został jako taki przez

30 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 1999, s. 37.
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Legutkę zaprezentowany. Ale – jak to mówią – „przyganiał kocioł garncowi”. Fa-
natyzm prawdy jest równie groźny i dużo łatwiej – niczym pożar w suchym lesie –
rozprzestrzenia się w świecie ludzkim, szczególnie w czasach niespokojnych (czyli
„wysuszających ściółkę”). W czasach niespokojnych ludzie są bowiem zagubieni
i poszukują wyrazistych drogowskazów i wyrazistych przewodników; wtedy poja-
wiają się przedstawiciele obozu „myśli mocnej” i wyrazistych hierarchii – czyli
dogmatycy ślepo wierzący w swoją prawdę – i zdobywają wpływy. Hierarchia zaś
przybiera postać piramidy: na szczycie znajduje się wódz (przewodnik główny),
na dole zaś jednakowo umundurowane tłumy ustawione w kolumny marszowe.
Europa doświadczyła tego procesu, w wymiarze wręcz lawinowym, po katastrofie
pierwszej wojny światowej. Pojawił się popyt na „myśl mocną” i dyktatorów. Nie
zapominajmy, że ówczesne ustroje autorytarne – zapełniające w latach dwudzie-
stych i trzydziestych znaczną część mapy Europy – odwoływały się niejednokrotnie
do metafizyki i religii oraz powiązanej z nimi „etyki absolutnej”. Jakiej metafizyki,
religii i etyki? Katolickiej. Ustroje totalitarne zaś, nazizm i komunizm, odwoły-
wały się w stopniu jeszcze większym do wodzostwa i „myśli mocnej” (tam razem
dogmatycznie antychrześcijańskiej).
Nie jest bowiem tak – jak twierdzi Legutko – że „myśl mocna” i „stabilna

tożsamość” (albo „silna myśl” i „silna tożsamość” – terminy używane przez niego
wymiennie) są ze sobą ściśle powiązane. Czyli, że dogmatycy mają silną, czy też
stabilną tożsamość, a posiadacze silnej czy stabilnej tożsamości posiadają dogmaty
(zwartą i ostateczną wizję światopoglądową). Przeciwnie, często ludzie o słabej
(niestabilnej) tożsamości, ludzie zagubieni i niepewni siebie, poszukują jedno-
znacznych, wyrazistych, bezdyskusyjnych i ostatecznych rozwiązań światopoglą-
dowych, poszukują „mocnej myśli”31. Ludzie słabej tożsamości poszukują w do-
gmatyzmie „utwardzenia” tożsamości (wiem kim jestem, bo jestem „x-owcem”).
Niewątpliwie „myśl mocna” z reguły utwardza tożsamość, ale też wskazuje, że
mamy do czynienia (nie zawsze, ale często) z tożsamością wyjściowo słabą, nie-
stabilną. Takie utrwalenie, jako zabieg mechaniczny i sztuczny, łatwo też może
ulec destrukcji (na przykład, wódz umiera i czar pryska). Jest to bowiem często
wiara w dogmat „na siłę”. I odwrotnie, światopoglądy relatywizujące osłabiają
być może tożsamość (przynajmniej na etapie „inkubacji”), ale mogą na to sobie
pozwolić tylko osobowości zwarte, stabilne. Przyznać się do niewiedzy wymaga
hartu ducha. „Wiem, że nic nie wiem” nie było deklaracją człowieka słabego.

31 Zacytujmy Jerzego Jedlickiego: „Tylko człowiek ogarnięty obsesją, opanowany przez ideolo-
gię albo dewocję ma jeden wyłączny cel... Pojawiają się od czasu do czasu idee i stronnictwa
wychowujące monomaniaków. Są rodzaje bigoterii, według których cenne jest tylko to, co służy
partii albo Kościołowi. Taki światopogląd ma ponętę – ludziom, którzy mają problem ze zorgani-
zowaniem własnej osobowości, daje wyraźną wskazówkę, co i jak czynić, uwalnia ich od rozterek
duchowych”. J. Jedlicki, Jak ogarnąć świat?, „Gazeta Wyborcza” 31.12.2011–01.01.2012.
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Miał rację Boy Żeleński, kiedy opatrzył książeczkę opisującą wątpienie w pra-
wie wszystko – czyli Kartezjusza Rozprawę o metodzie – podtytułem „tylko dla
dorosłych” (czyli dla tożsamości silnych i stabilnych).
Aby wykonać kolejny krok, muszę naszkicować zaplecze tej mojej „łagodnej

krytyki”. Skoro nie należę do żadnego z tych dwóch obozów (ani dogmatyków, ani
relatywistów), to gdzie jest moje miejsce, z jakiej pozycji wygłaszam te uwagi kry-
tyczne? To – w wielkim skrócie – obóz poszukiwaczy, umiarkowanych niedowiar-
ków i sceptyków, sokratyków, którzy powiadają, że prawda jest, ale nie wiadomo,
do końca, jaka jest; którzy powiadają: „wiem, że prawie nic nie wiem, ale sen-
sowne jest dążenie do wiedzy, do prawdy”. Można przywołać – jako uzasadnienie
tej chwiejnej postawy – coraz częściej pojawiającą się refleksję, że odkrycia na-
ukowe odsłaniają kolejne obszary niewiedzy. Prawomocna odpowiedź rodzi nowe
pytania, czyli liczba pojedyncza odkryć (wiedzy), obrasta liczbą mnogą pytań. Co
więcej, skrajni dogmatycy i skrajni relatywiści (w tym postmoderniści) są w isto-
cie do siebie podobni; są przekonani, że mają rację: jedni mówią, że „prawda jest
taka i taka” (koniec, kropka) inni mówią „prawdy nie ma” (koniec, kropka). Jedni
mają nieuzasadnioną wiarę w taką, a nie inną prawdę, inni mają nieuzasadnioną
wiarę w nie-prawdę, w epistemologiczną nicość.
Należę też zarazem – pozwolę sobie na kolejne wyznanie – do jeszcze jednego

obozu, który nie pokrywa się z obozem powyższym, ale bywa z nim „w soju-
szu”. To obóz filozofów przyznających się do podwójnej lojalności, podwójnego
patriotyzmu; sympatii do kultury europejskiej z jej antycznymi, greko-rzymskimi
korzeniami oraz sympatii do chrześcijaństwa. Należę zatem do obozu sceptycznych
(poszukujących) europocentrystów.
Europa – w swej greckiej młodości – urodziła filozofię, a ta z kolei zaczęła

rodzić (kształtować) Europę. Czyli filozofia jest zarazem córką i matką Europy.
To więź podwójna oraz podwójne zobowiązanie i odpowiedzialność. Filozof za-
tem, jak sądzę, powinien być i pasterzem bytu (czy też raczej kontemplatorem
wszechświata), i – ze względu na ten podwójny obowiązek – pasterzem Europy.
Siła i dynamizm Europy wypływa z działania pewnego, jak to określam, „cy-

wilizacyjnego termostatu”; z napięcia między pierwiastkiem wiary, ufności, szcze-
gólnie wzmacnianym przez składnik judeochrześcijański, a pierwiastkiem racjo-
nalnym, nieufnym, krytycznym, szczególnie wzmacnianym przez składnik grecki.
W wyniku „płodnej mieszanki” tych dwóch pierwiastków i składników wytworzyły
się dwa powyższe obozy: obóz dogmatyków i obóz relatywistów (albo – używając
metafory Kołakowskiego – obóz kapłanów oraz obóz błaznów). W obozie dogma-
tyków-kapłanów przeważa składnik jerozolimski, choć można spotkać dogmaty-
ków-kapłanów wrogich judeochrześcijaństwu i budujących swój „absolutny świa-
topogląd” na składnikach racjonalistycznych (czy też quasi-racjonalistycznych);
podobnie wśród relatywistów-błaznów przeważa składnik ateński, ale można spo-
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tkać relatywistów, który odrzucają myśl grecką w całości (nawet sofiści i pirroni-
ści wydają im się zbyt trzeźwi i logocentryczni) i szukają inspiracji gdzie indziej
(choćby w odmiennych stanach świadomości wzbudzanych środkami psychotro-
powymi). Ów termostat – rodzący europejski „twórczy niepokój” – przejawia się,
między innymi, w „nerwowym”, coraz szybszym, pulsowaniu epok (stąd zadzi-
wiająca gęstość europejskich dziejów i – tak zwane – „przyśpieszenie historii”).
Po epokach kapłańskich następowały epoki błazeńskie, po epokach wiary, epoki
bardziej sceptyczne32.
Na co powinien szczególnie baczyć filozof – pasterz Europy? Otóż na sprawne

działanie tego termostatu, to znaczy, aby żadna z sił nie zdobyła absolutnej wła-
dzy. Aby, innymi słowy, ani „fanatyzm jakiejś prawdy” nie zdobył monopolu, ani
skrajnie relatywistyczna „pogarda dla prawdy” nie zdobyła monopolu. Powinien
tedy – poza poznawaniem i kontemplowaniem bytu – angażować się (choćby tylko
intelektualnie) po stronie bardziej zagrożonej; wskazując na braki idei (ideolo-
gii, metafizyki, światopoglądu, religii) pragnącej przejąć na wyłączność władzę na
umysłami, władzę nad kulturą europejską; pragnącej zmonopolizować rynek idei.
Należałby się zastanowić, która strona obecnie jest bardziej zagrożona? Czy strona
dogmatyków i kapłanów, czy relatywistów i błaznów? Sądzę – myśląc w skali Eu-
ropy, a nawet Zachodu – że w głębokiej defensywie znajduje się obecnie obóz
dogmatyków, metafizyków, kapłanów. Przypadek Polski jest szczególny (tutaj wi-
dać, ze Europa ma dwie prędkości w tym, co istotne) i analiza tego przypadku
wymagałaby odrębnej rozprawy. Na Zachodzie nasila się epoka błazeńska; nigdy
jeszcze chyba relatywizm w dziejach ludzkości nie był tak wpływowy, jego zaś
awangardą jest owa – opisana wyżej – filozofia tolerancjonizmu (hybryda postmo-
dernizmu i kulturowego liberalizmu). Na naszych oczach dokonuje się – jak to ktoś
ujął – głęboka „mutacja cywilizacyjna”. Skłonny byłbym postrzegać ją – wbrew
licznym optymistom zwracającym uwagę na barwne opakowanie, na barwną i co-
raz barwniejszą powierzchnię – w barwach mrocznych, pesymistycznych, jeśli nie
wręcz katastroficznych. Główne zagrożenie upatruję – znów wielki skrót – w na-
rastającej „solipsystyczności” cywilizacji zachodniej (utopia Rorty’ego przybiera
u mnie demoniczne rysy antyutopii).
Mamy świat z zanikającą cnotą, czyli z coraz mniejszym poczuciem odpo-

wiedzialności, coraz słabszym myśleniem o dobru ogólnym, coraz mniejszą ochotą
do dotrzymywania zobowiązań. Narasta za to egotyczna i egoistyczna kapryśność
i roszczeniowość. Uderza to w fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, kruszy

32 Ale, co należy podkreślić, w epokach kapłańskich zawsze występował nurt błazeński, a w bła-
zeńskich kapłański. Na przykład w oświeceniu, raczej sceptycznym i ironicznym, był nurt kapłań-
ski, którego nieszczęsnym zwieńczeniem były „świątynie rozumu” budowane podczas Rewolucji
Francuskiej.
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więzi społeczne. Socjaldemokraci – tacy jak Tony Judt – lekarstwo dostrzegają
we wzroście etatyzmu (państwo jako przestrzeń zaangażowań pozaosobistych).
Konserwatyści – tacy jak Legutko – lekarstwo upatrują w powrocie metafizyki,
dogmatów, hierarchii, „myśli twardej”, krótko mówiąc, tradycyjnej wiary chrześci-
jańskiej, która przez wieki sprzyjała wzrostowi cnoty, poczucia odpowiedzialności
za świat i ludzi. Byłbym skłonny przyznać rację Legutce. Zdecydowany wzrost
etatyzmu wydaje mi się drogą donikąd, trucizną przebraną za lekarstwo; eta-
tyzm nie sprzyja zaangażowaniu w sprawy społeczne; przeciwnie, nastawia biernie
i roszczeniowo. Odnowienie tradycyjnego myślenia – powrót do wiary w prawdę
i rzeczywistość oraz w obiektywne prawo naturalne – choć trudne, wydaje się
i możliwe, i bardziej owocne.
Filozof-pasterz Europy powinien w tej epoce – o ile dobrze rozpoznaję za-

grożenia – wzmacniać kapłanów, dogmatyków, metafizyków, zwolenników „myśli
mocnej”. Jestem zatem w taktycznym sojuszu z Legutką. Dlaczego jednak nie
w strategicznym „wiecznym sojuszu”? Otóż podejrzewam, że jest on – ale to
tylko przypuszczenia (moja słaba autoidentyfikacja) – skrytym radykałem, do-
gmatykiem-kapłanem o mentalności mrocznej i gniewnej, skrytym inkwizytorem
i konkwistadorem. W jego tekście daje się odczuć nie tylko niechęć do przerostów
tolerancji pozytywnej (w znacznej mierze uzasadnioną), ale też niechęć do tole-
rancji negatywnej. Krótko mówiąc, podejrzewam, że gdyby Legutko miał władzę
i potęgę, to byłby skłonny nawrócić ludzkość na starą prawdę, jedyną i niepo-
dzielną, jego prawdę33. I wtedy z sojusznika zamieniłby się w niebezpiecznego
wroga. Takie dążenie i marzenie nie tylko pachnie stosami, ale jest też zagroże-
niem dla owego czułego, cywilizacyjnego termostatu, który wydaje się być esencją
europejskości.
Termostat ten nie pozwala zasnąć tej cywilizacji, generuje „twórczy niepo-

kój”. Niepokój jest czymś nieprzyjemnym, często bolesnym, ale są to bóle po-

33 Skrajny konserwatyzm to chęć powrotu do prawdziwych wartości, które już były (marzenie,
aby historia zatoczyła koło). Studenci do nauki (łaciny), pisarze do pióra (gęsiego), filozofowie
do Platona i Arystotelesa, kobiety do kuchni, kościoła i dzieci. Filozof-poszukiwacz szuka kom-
promisu. Nie wierzy w powrót po kole (chyba że w wyniku katastrofy lub przy użyciu skrajnej
przemocy), nie wyklucza natomiast ruchu po spirali. Po okresie odrzucenia tradycyjnej filozofii
nastąpi być może powrót do konstruowania systemów. I byłoby to zgodne z jego „filozofią filo-
zofii”. Jest bowiem przekonany, że nie należy odrzucać metafizyki, „wielkich narracji”, należy
zachować „ciekawość całości”, należy tworzyć metafizyki, ale nie przykładać do nich „wielkiej
asercji”. W tle takiej postawy znajduje się wiara w prawdę pomieszana ze sceptycyzmem: „Może
jest tak, może jest inaczej, ale na pewno jakoś jest”. W kwestii tolerancji postawa kompromisowa
– w wielkim skrócie – polega na przekroczeniu tolerancji negatywnej (która zaiste jest obrazą)
i ostrożnym wkroczeniu na teren tolerancji pozytywnej w odmianie „życzliwej otwartości” jako
presumpcji dodatniej. Tak pojęta „życzliwa otwartość” nie jest ideologią, ale indywidualnym
nastawieniem duchowym zakładającym gradację; są odmienne punkty widzenia zasługujące na
życzliwość, są takie, wobec których słuszna jest obojętność (tolerancja negatywna), są wreszcie
takie, które zwalczać należy (słuszna nietolerancja).
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rodowe „nowo-tworów”, nowych dzieł, wynalazków, zrozumień. Wyobraźmy so-
bie ludzkość bez radykalnego i niespokojnego Europejczyka, wyobraźmy sobie,
że około roku 1350 wielki meteoryt zniszczyłby Europę (albo epidemia dżumy
uśmierciła wszystkich europejczyków). Jak wyglądałaby teraz ludzkość? Niewąt-
pliwie sielankowo; jeżdżono by konno albo w wozach drabiniastych, po morzach
pływałyby łodzie żaglowe, orano by drewnianymi pługami, strzelano z łuków, wal-
czono mieczami, a rany gojono pajęczynami (jak w Japonii przed rokiem 1854).

Tolerantionism. Ryszard Legutko’s critique of tolerance

Summary

In the present paper I will discuss some of Ryszard Legutko’s ideas about
the concept of tolerance; with particular emphasis on the distinction between
the negative and positive tolerance (passive and active, respectively). I will
sketch the historical background of this distinction and describe the extra-
ordinary career of the notion of positive tolerance in the context of modern
Occidental culture, concluding with the idea of “tolerantionism”. Finally, I will
try to introduce a few objections to Legutko’s critical approach to tolerance,
taking into account not only the coherence, but also the development (cre-
ativity) of European culture and Western Civilization. Legutko’s vision can
be described as conservative, mine is rather “oscillating”. When a culture be-
comes too monolithic, it is natural to encourage more pluralism; however, if
there is excessive pluralism, then monism should be promoted (triumph and
absolute domination of the only one ideal – even the right one – tends to be
harmful not only for the social freedom, but also for this same ideal; absolute
power corrupts).

Key words: tolerance, western civilization, culture, pluralism, freedom

Słowa kluczowe: tolerancja, zachodnia cywilizacja, kultura, pluralizm, wol-
ność
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„PROLEGOMENA FILOZOFII PRACY” STANISŁAWA
BRZOZOWSKIEGO W KONTEKŚCIE NASZYCH

MORDERCZYCH ZMAGAŃ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Bo właśnie dla przyszłej świata szczęśliwości,
Domy wam burzą. Po was inne dźwigają ręce
Zręby wałów i inne pałace książęce,
Nowe ludy wypełnią miasta mury grube,
A Północ się wzbogaci poprzez waszą zgubę.
Nieszczęścia, co was trapią, ciosy losu złego
Są dobrem wedle reguł prawa powszechnego.

Wolter, Poemat o zagładzie Lizbony

W cywilizacji, w jakiej przyszło nam żyć i którą uważamy za nowoczesną,
stanowczo za szybko zapominamy o zdobyczach dnia wczorajszego. Nasze zużyte
zabawki, telefony i inne gadżety codzienności zamienimy na nowsze, bardziej przy-
stosowane do zmieniającej się z zawrotną prędkością rzeczywistości. Tymczasem
nie wszystko, co związane z historią, bezpowrotnie przeminęło. Nawet jeśli zarzu-
cimy jakieś wspomnienie niczym stary płaszcz, to zawsze jeszcze może przyjść taka
zima, w której ten „łach” będzie naszym jedynym okryciem, naszą osłoną przed
wstydem nagości, przed mrozem, przed rażącym światłem słońca (zob. wiersz An-
drzeja Bursy, Pedagogika). Fortuna bowiem wciąż wynosi uciśnionych i pogrąża
tych, co przez moment stali wysoko. W zasadzie tylko wartości ważniejsze niż życie
są w stanie nadać życiu cel, kształt i nasycić je treścią. Jedną z najważniejszych
wartości (o ile nie najważniejszą) możliwych do osiągnięcia dzięki trudom życia,
a jednocześnie wykraczających daleko poza ciasne ściany celi każdej egzystencji,
jest właśnie praca. Jedynie poświęcenie się dla niej – poświęcenie siebie – może
dać człowiekowi prawdziwą wolność w każdych warunkach życia. Oto dziś powra-
cają odświeżone idee z przeszłości. Czy Stanisław Brzozowski wygłaszał herezje?
I czy właśnie to, co tak pośpiesznie określamy mianem „herezji”, nie powinno
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stanowić dla nas raczej credo, według którego warto byłoby żyć? Podczas gdy
praca trawi miękką materię naszego trudu, czy istnieje jakakolwiek inna ścieżka
dla przemijania, która pozwoliłaby przetrwać (utrwalić się) temu, co w nas naj-
lepsze, choćby po to, aby kolejne pokolenia mogły się na tym ostać i kontynuować
to, czego w jednostkowym życiu może nie uda nam się dokończyć?
Autor Prolegomeny filozofii pracy, Stanisław Brzozowski (ps. Adam Czapiel),

urodził się 28 czerwca 1878 r. w Maziarni k. Chełma Lubelskiego. Był wybitnym
filozofem, teoretykiem kultury, krytykiem literackim, publicystą i powieściopisa-
rzem. Można powiedzieć metaforycznie, że nie tylko tworzył w swej epoce, ale
i ją wyprzedzał, przewidując dalsze koleje. Nie należał jednakże do najszczęśliw-
szych myślicieli. Najpierw był więziony przez carat za działalność edukacyjną,
potem niesłusznie oskarżony o współpracę z carską policją. Zmarł niepocieszony
na gruźlicę 30 kwietnia 1911 we Florencji1.
Prolegomena filozofii pracy Stanisława Brzozowskiego wskazuje na niezrów-

naną wartość i społeczny charakter pracy jako potężnej – pod względem żywej ma-
terii jaką trawi – aktywności ludzkiej, która zapewnia trwałe warunki niekoniecz-
nie dla własnego życia, ale z pewnością dla życia następnych pokoleń. Odwołując
się do słów Woltera, zawartych w motcie tego opracowania, pragnę podkreślić, że
w omawianym kontekście praca nie jest bynajmniej wartością w jakikolwiek spo-
sób powiązaną z konsumpcją. Przeciwnie, wartość pracy jest ugruntowana w jej
społecznym charakterze, który – posiłkując jakże miękką materię naszych psy-
chicznych i fizycznych uwarunkowań – narzuca sobie twarde restrykcje, bez żad-
nej obietnicy osobistego zysku czy zbawienia duszy od tego znoju. Moim celem
jest ukazanie niezmiennej aktualności filozofii pracy Stanisława Brzozowskiego
w rzeczywistości ludzkiej – w rzeczywistości społecznej. Każdy bowiem człowiek
ponosi odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za przyszłość pokoleń.
Chociażby nawet nie był nigdy rodzicem, pozostawia po sobie dziedzictwo swojej
pracy do dyspozycji innym ludziom. Można tu zaryzykować stwierdzenie, że jed-
nostka, w sensie Brzozowskiego, miękka, krucha i nietrwała, uwiecznia się właśnie
dzięki pracy, do której zapał przekazuje dalej, sobie potomnym. Jakże nieatrak-
cyjnym w tym kontekście wydawać by się mogło burżuazyjne próżniactwo. Pragnę
zauważyć, że nawet lenistwo może być naznaczone znamieniem pracy. Wystarczy
odwołać się choćby do Prawa do lenistwa Paula Lafargue, by to dostrzec. Sta-
nisław Brzozowski był natomiast myślicielem szczególnym, właśnie dzięki swemu
niezmordowaniu w hołdowaniu pracy, w której luki lenistwa to zawsze jednak
tylko czarne plamy lub puste pola – zaginione puzzle układanki.

1 P. Skrzydlewski, Brzozowski, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii Polskiego Towarzystwa
Tomasza z Akwinu, t. 1, Lublin 2000, s. 693.
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Zdaniem Stanisława Brzozowskiego pojęcie pracy tylko pozornie nie wnosi
niczego nowego do filozofii. Myśliciel powołuje się na Goethego, określając pracę
mianem „otwartej tajemnicy”. W oparciu o przyjęte wzorce szkicuje również
pewną jej definicję, którą można potraktować jako krytyczny punkt wyjścia dla
podjętych rozważań: „Pracą nazywamy wysiłek zmieniający coś w sposób celowy
w zewnętrznym świecie: z umysłu bierzemy za punkt wyjścia tę formę pozornie
najprostszą”2.
W Filozofii czynu, chronologicznie poprzedzającej filozofię pracy i będącej

zarazem dla niej podłożem, Stanisław Brzozowski stwierdza, że „z każdym dniem
uwydatnia się królewskość filozofii nad życiem samem”3. Tak oto prezentuje się
wzajemna zależność filozofii od kultury ogólnej, gdzie „wszystko (...) jest ob-
jęte przez jeden, powszechny związek życia, które samo nie jest niczem innem,
jak takiem ciągłem, nieustannie powtarzającem się oddziaływaniem wszystkiego
na wszystko, ciągłem, nieprzerwanem pomimo nieustannych przekształceń związ-
kiem; właściwem zaś jest człowiekowi przypisywać tem większe i wyższe znacze-
nie pierwiastkom tego wzajemnego oddziaływania, im większem uświadomieniem
się odznaczają, im bardziej są uduchowione”4. Jak również zauważa w dalszym
wywodzie: „(...) sam ten świat już jest naszą konstrukcyą, wytworem naszej my-
śli. Czynny nasz udział został wykryty w każdym postrzeganiu jakiegoś przed-
miotu”5. W spostrzeżeniach, które Brzozowski wysnuwa nie tyko z ludzkich, ale
i ze zwierzęcych oczekiwań, że „nasze działania wywołają w świecie tym pewne
określone skutki dla nas i skutki te istotnie mają miejsce i wypadają przynaj-
mniej w zasadzie i w ogólnym swym charakterze zgodnie z naszemi oczekiwaniami,
czyli w sposób dla nas pożyteczny”6, jest owszem miejsce na pewne wyobrażenia
o świecie, „z których [jednak] żadne nie odzwierciedla jego pozapsychicznej przed-
miotowej istoty”7. Chociaż takie celowe i odpowiednio „wyrachowane” działanie,
zmierzające do utrzymania się rozwoju w ramach gatunku, może prowadzić do
pewnych sprzyjających zmian w świecie, to, jeżeli zmiany te nie będą wynikiem
czynu określonego przez pracę, wyróżniającą ze świata natury powszechną zasadę
człowieczeństwa – nie będą zakotwiczone w tworzeniu kultury i gleby podatnej dla
rozwoju pokoleń na przestrzeni dziejów, które jest możliwe tylko dzięki całkowi-
temu poświęceniu jednostki. Jak pisze Paweł Pieniążek w książce pt. Brzozowski.

2 S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w: Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej,
Lwów 1910, s. 177.
3 S. Brzozowski, Filozofia czynu, w: Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wyd. cyt.,
Lwów 1910, s. 25.
4 Tamże, s. 25.
5 Tamże, s. 44.
6 Tamże, s. 51.
7 Tamże, s. 51–52.
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Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie: „Praca zastępuje czyn. Ta substan-
cja zmienia całą konfigurację myśli Brzozowskiego: praca staje się równoznaczna
z kulturotwórczą twórczością, przyroda istnieje niezależnie jako siła obca, destruk-
cyjna, a kultura pozostaje w ścisłym związku z walką z przyrodą”8.
Według Pawła Pieniążka takie „pomniejszenie znaczenia jednostki stanowi

niewątpliwe odbicie fundamentalnej dwuznaczności, jaka generalnie pojawia się
w samym sercu doktryny Brzozowskiego, a mianowicie w pojęciu pracy”9. Warto
tu zauważyć, że człowiek jest bardzo słaby i kruchy w obliczu świata natury; jest
słaby wtedy właśnie, gdy podporządkowuje się tym obiektywnym zasadom. Je-
śli natomiast rozwija się w pracy – chroni i pielęgnuje swoją prawdziwie ludzką
godność. Brzozowski uważał pracę za solidny fundament istnienia człowieka i pod-
budowę (zabezpieczenie) dla jego życia. Mówił wręcz o „nadmiernej” trosce o te
rozumne wartości narodowe i o pielęgnowaniu, i wzmacnianiu ich w dobrym celu.
Warto również zwrócić się tutaj ku temu, co pisze w tej sprawie Andrzej Walicki:
„Aby zrozumieć myśl Brzozowskiego, trzeba zdać sobie sprawę, że czym innym
była dlań «przyroda» jako przedmiot ludzkiego poznania, a czym innym «przy-
roda nieuczłowieczona przez żadne pojęcia», przyroda jako bytowo samoistna rze-
czywistość pozaludzka”10. A dalej czytamy: „W pierwszym sensie przyroda jest
naszym własnym tworem: wynikało to z uznania immanencji poznania i aktywnej
roli poznającego podmiotu. W drugim natomiast sensie przyroda jest podstawą
ludzkiej egzystencji, praca zaś jest tym, co utrzymuje człowieka na tej podstawie,
co pozwala mu «ostać się w bycie»”11.
Na pozór hermetyczny wykład Brzozowskiego zawarty w Prolegomenie filo-

zofii pracy, po wnikliwszej analizie okazuje się bardzo klarowny. Głęboko ukryte
myśli tego filozofa wymagają po prostu, aby je delikatnie odsłonić, a potem śmiało
wydobyć. Podobnie jak Jan Paweł II w Encyklice Laborem exercens, Brzozowski
uwypukla podmiotowy aspekt pracy, pozwalający zrealizować się człowieczeństwu
jednostek, które podejmują jej trud. Myśli te jednak pozostają fundamentalnie od-
mienne. Podczas gdy Brzozowski niemal personifikuje pracę, czyniąc to w duchu
przełamanego heroicznym zapałem zwątpienia w idealistyczne wartości, Papież
pozostaje wiernym orędownikiem myśli Kościoła. W Pozdrowieniu i Apostolskim
Błogosławieństwie otwierających Encyklikę, pisze: „Praca (...) oznacza każdą dzia-
łalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to
znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy
pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez

8 P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2006, s. 66.
9 Tamże, s. 70.
10 A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Kraków 2011, s. 74.
11 Tamże, s. 74.
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samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo. Stworzony bowiem na obraz
i podobieństwo Boga Samego (por. Rdz 1, 26) wśród widzialnego wszechświata,
ustanowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną (por. Rdz 1, 28), jest człowiek przez
to samo od początku powołany do pracy”12. Według Laborem exercens człowiek
do tego stopnia jest podmiotem, że – jako Boże stworzenie – właśnie dzięki pracy
dopełnia Boskiego dzieła. Powołując się na Księgę Rodzaju, w jakiej ukazane zo-
stało dzieło stworzenia i stamtąd czerpiąc żywą inspirację dla człowieka, który
przez sześć dni w tygodniu ma poświęcać się pracy, Jan Paweł II głęboko wierzył,
że istnieje rzeczywistość poza pracą, że siódmego dnia dany jest nam odpoczynek
od jej znoju i związanych z nią niesprawiedliwości. W wizji Brzozowskiego na-
tomiast nie odnajdujemy wytchnienia dla jednostki. W ogóle wartość osobnego,
ludzkiego bytu pozostaje w jego filozofii zawieszona i możliwa do doprecyzowania
tylko dzięki pracy, żmudnej, nieustannej i – bardzo często – dla samej jednostki
zupełnie bezcelowej. Tak pojmowana praca zyskuje znaczenie dopiero w kontek-
ście dalekosiężnego spojrzenia na przyszłe pokolenia, które być może (co też wcale
nie jest pewne) docenią nasz trud.
Przechodząc już wprost do zawartego w Prolegomenie filozofii pracy wykładu

Brzozowskiego, pragnę szczegółowo odtworzyć jego zawartą tam myśl, aby ukazać
jej doniosłość i ponadczasowość. Zdaniem tego wiernego orędownika pracy pod
warunkiem wyraźnego gestu czy zaklęcia stan naszego ciała przechodzi w stan
„świata”. Nie zawsze jest tak, że poprzez określony gest pochodzący od naszego
ciała powodujemy zamierzone zmiany w świecie. Zawsze jednak mówimy o pewnej
współzależności naszego ciała i świata, i jak pisze Brzozowski: „prawie jednakowo
świat otacza ciało, ciało działa na świat, doznaje wrażeń, wrażenia wywołują
skojarzenie ruchów mimowolnych i celowych – wszystko jest tu jednakowo jakby
dane”13. Ze stanami, jakie posiadamy, wiążemy różne marzenia, jednak w myśl
Brzozowskiego są one bezradne wobec naszej rzeczywistości w sensie zupełnej
przygodności (obojętności) w stosunku do tego, co dane. Tę nieuchwytność, jaka
„pośredniczy” pomiędzy stanem danym a odpowiedzią na to, co zadane, trzeba
dopiero wytworzyć. Specjalną formę marzeń, a więc marzenia powstające z nie-
możności stworzenia tego, co stworzyć trzeba14, nazwiemy za Brzozowskim ma-
rzeniami rozbicia, rozpylenia. „Nieuchwytny gest” mi, ten, który dopiero trzeba
stworzyć, jest „scharakteryzowany absolutnie negatywnie”15. „Mi jest nieznane,
zanim dokonane będzie, a gdy jest dokonane, zmienia” – pisze Brzozowski. Podaje

12 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Watykan 1981.
13 S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w:Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej,
dz. cyt., Lwów 1910, s. 186.
14 Tamże, s. 187.
15 Tamże, s. 187.



472 KATARZYNA POPEK

również następującą definicję: „Praca więc jest twórczością mającą określony cel,
mającą wywołać określoną postać naszych uzdolnień czynnych”. Praca to „szczę-
śliwa forma twórczości”16. Dopiero forma już przedtem dokonana i wytworzona
w sobie, po uprzednim poznaniu zdobyła właśnie piętno pracy. Prawem natury, jak
je określa Brzozowski, nazywać będziemy pozostawanie w określonym stosunku
rzeczywistości N1 i N2 na skutek rozmaitych oddziaływań pomiędzy nimi czy-
nionych za pośrednictwem „twórczych gestów”, jako już znanych (marzycielstwo)
i twórczego gestu mi.
W świetle analizy Brzozowskiego: „określone gesty wewnętrzne wywołują

w odpowiedzi określone formy „danej” rzeczywistości”17. Czy da się to uogólnienie
przełożyć na właściwe prawa przyrody? Prostotę działania jednostki przenosimy
na złożone działanie całej kulturalnej ludzkości (por. maksyma powszechności
u Kanta). „Posłuszna (...) technice przyroda – pisze Brzozowski – stwarza na
około szkieletu instrumentów ciało faktów. Fakty przyrodnicze, to ogólnie bio-
rąc, punkt oparcia instrumentu i punkt zastosowania go, oddzielne momenty jego
użycia i rezultat”18.
Technika naukowa natomiast, wznosząc się nad techniką przemysłową, ma

z kolei „poznawać” prawa przyrody; technika danego momentu jest zaś prawdzi-
wym spoiwem tych praw. Fundamentalną podstawą dla nich wszystkich jest cała
ludzka działalność. Brzozowski przedstawia związek pracy z prawem ciążenia, sy-
tuując go w naszych praktycznych lub teoretycznych instrumentach (władzach
poznawczych i twórczych), które pozwalają nam rozumieć różne formuły.
Według Brzozowskiego bowiem właściwości przedmiotów mówią coś o na-

szych przeżyciach, prowadzą nas do nich. Zgodnie z tą myślą nie można już mówić
o zupełnej prostocie manipulowania przedmiotami tylko w świecie zewnętrznym.
Jeżeli zatem przedmiot jest pewną formą naszego życia, to praca z nim/nad nim
kształtuje już swoiste zagadnienie, związane z zamierzoną zmianą, prowadzącą
nas poza nas. Następuje więc zaklasyfikowanie dokonującego się aktu życia w sys-
temie przeżyć (naszego organizmu). Definiując czyn, Brzozowski pisze, że „jako
ruch jest [on] jakby zarysowaniem się naszej woli nowej na tle dokonanej, usyste-
matyzowanej woli dawniejszej”19. Zdaniem autora Idei od przedmiotu będącego
„jedną formą życia” do „przedmiotu zmienionego przez pracę” prowadzi zawsze
jednoznacznie określona droga. To właśnie siebie określamy przez pracę. Jeśli jej
nie wykonujemy, zmiany, jakie się dokonują, nie doprowadzą do II formy życia
(przedmiotu zmienionego przez pracę), ale będą przypadkowe w tym sensie, że

16 Tamże, s. 187.
17 Tamże, s. 188.
18 Tamże, s. 189.
19 Tamże, s. 178.
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nie będą tym, czego chcieliśmy. Wewnętrzny gest to miano oznaczające określo-
ność czynnego napięcia organizmu. Celem czynienia zadość własnej woli, musimy
nadać swemu życiu odpowiedni kierunek. Tylko poprzez dokonanie zamierzonego
czynu możemy się przekonać o tym, czym jest owa II forma życia. Tajemniczy
pierwiastek alfa (i żaden inny) jako kierunek naszego życia jest tym, co trzyma
naszą wolę na jego powierzchni. Brzozowski wyraża w tym miejscu przekonanie,
że nawet stworzenie określenia własnej istoty jest wynikiem czegoś nieznanego
uprzednio jako alfa.
Droga pomiędzy stanami I i II (mieszczącymi się w porządku logicznym) sama

jest pozalogiczna. To coś jak właśnie gest czy zaklęcie. Zdaniem Brzozowskiego,
tylko dzięki „stworzeniu przez nas” alfa jesteśmy w stanie przejść od stanu I do II,
wyjść jakby poza intelekt, by zaraz o tym zapomnieć. „(...) do sumy znanych nam,
stworzonych przez nas gestów A [musimy] dołączyć nieznany, który trzeba stwo-
rzyć, gest alfa, aby z I powstało II”20. Po I nie może bezpośrednio nastąpić II!
W myśl Brzozowskiego byłoby to logicznym fałszerstwem. Jak też pisze autor
Prolegomeny filozofii pracy: „nie ma żadnego a priori znanego nam związku mię-
dzy A i alfa: alfa musi być wynalezione. W stwierdzeniu tym zawarta jest krytyka
determinizmu, a także determinizmu metafizycznego, gdzie alfa byłoby określone
po zamknięciu się w znanych granicach I i II.
Granicą indeterminizmu jest „konieczność” wcielenia stworzonego przez nas

jakiegoś gama w sumę A + alfa. Za sprawą przejścia od I do II czy od II do III
nie niszczymy żadnej podstawy, lecz po prostu kształtujemy ją w nowy sposób.
Jak pisze Brzozowski: „Świat A + alfa etc. jest światem naszych wewnętrznych
przekształceń: pracą w semantycznym nieco znaczeniu będziemy nazywali takie
przekształcenie A + alfa etc., na które następuje jako odpowiedź pewna zmiana
w świecie I, II etc., to jest w świecie, który jest jakby niezależnie i daje się analizo-
wać”21. Nasze ciała, zdaniem Brzozowskiego, nie są przedmiotem pracy w ścisłym
znaczeniu, gdyż musiałyby być wówczas czymś określonym.
Zgodnie z wykładem Brzozowskiego „(...) nie możemy określać «pracy» przez

stanowisko, jakie zajmuje ona w gotowym świecie, gdyż logicznie świat ten nie
istnieje, gdy mowa o niej”22. Według autora Prolegomeny... po wniknięciu istoty
pracy w konkretne życie wszystko staje się jasne i nie potrzeba byłoby już czynić
żadnych po temu dowodów. Skłonny do abstrakcji Brzozowski czyni jednak dalszy
wywód w poprzednim duchu. Pisze: „Określony, gdy idzie o przejście od jakiegoś I
do II, powiedzmy od jakiegoś N1 do N2 – gest wewnętrzny, czynne określenie życia

20 Tamże, s. 181.
21 Tamże, s. 182.
22 Tamże, s. 183.
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musi (...) być wcielone w poprzednią sumę gestów, w ich ogólny wynikA” 23. Gdy
nasze ja znajduje się właśnie ponad A + ni, wyrywa się ponad nie, póki nie
zdobyło się na mi, pozostaje ono w stanie nieokreślonego wytężenia, marzenia.
Według Brzozowskiego przedmioty, w których otoczeniu znajduje się czło-

wiek, nie są przeznaczone do naiwnego ich postrzegania, ale są nam niejako za-
dane do twórczego przekształcenia przez nasze gesty. „Dany, zastany świat, w obu
swych momentach uwarunkowany jest przez pewną fazę tworzenia”24. Przydawa-
nie jakiegokolwiek związku pomiędzy N1 i N2 jest zdaniem Brzozowskiego fałszo-
waniem rzeczywistości. Jest to błąd, który autor omawianego tekstu przypisuje
Avenariusowi. Jak podsumowuje Brzozowski: „(...) praca ukazuje się nam jako
zmiana, zachodząca w danym gotowym świecie wtedy, gdy straciła ona już zna-
miona pracy, gdy została dokonana, gdy przestała być bezpośrednio czynnym
określeniem własnego naszego życia”25. Powołując się na nawiązującego do in-
dywidualnej wartości pracy Bergsona, Brzozowski pisze, że to, co w danej chwili
przeminęło, ukazuje się nam jako nasze ciało. Nierozróżnianie czasu pracy i jej
połączenia z organizmem nie jest przeszkodą do przejścia od stanu do stanu, ko-
dowanego przez nasz organizm.
Praca, jako gest wewnętrzny, to uzasadnione w swej ostrożności oznaczenie jej

wyrazu. „Wszystkie pojęcia, za pomocą których moglibyśmy omawiać pracę – pi-
sze Brzozowski – są w znacznej mierze jej działaniem: analiza doprowadza do tego,
że określamy je za pomocą pojęcia pracy; nie możemy więc z natury rzeczy okre-
ślać pracy za pomocą pojęć, które są jej wynikiem”26. W dalszym toku wywodu
autor Prolegomeny... usiłuje rozjaśnić pojęcie „gestu wewnętrznego”. Wyjaśnia je
enigmatycznie, pisząc, że „(...) cecha określonego i przyjętego przez naszą wolę,
uwarunkowanego przez nas chcianego użytkowania pewnego momentu naszego
życia”27 jest właśnie pracą. To coś, co bezpowrotnie określa kształt naszego ży-
cia. W odróżnieniu od marzenia, praca ma swoje rezultaty, których wynik – choć
nieznany – jest jednak trwały. Według Brzozowskiego: „Praca jest wymianą pew-
nego przeciągu naszego życia na pewne stałe lub względnie stałe, niezmienne lub
względnie niezmienne warunki naszego życia”28. Świat jest współmierny z pracą,
„przyjmuje się ją w siebie, zapisuje w sobie i chroni jej wynik”29. Poprzez pracę
wychodzimy poza siebie, osiągając z czasem to, na co możemy liczyć. Zdaniem

23 Tamże, s. 183.
24 Tamże, s. 185.
25 Tamże, s. 185.
26 Tamże, s. 190.
27 Tamże, s. 190.
28 Tamże, s. 191.
29 Tamże, s. 191.
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Brzozowskiego tylko w oparciu o tak solidny fundament, jak tu omówiony, można
skonstatować konsekwentny i pozbawiany sprzeczności światopogląd.
Psychiczna zawartość przemijania może wpływać na świat poprzez pracę,

która zapewnia pewne warunki dla naszego dalszego życia. „Zużytkowanie naszego
przemijania – zaznacza Brzozowski – ma wyjść poza nas i ustalić coś poza nami”30.
Chociaż świat nie jest bezpośrednio zależny od naszej psychicznej wartości, w jakiś
sposób zależy od nas (nie jest niezmienny). Zdaniem autora omawianego tekstu
„wszelkie określenie jest złudzeniem”31. W jaki sposób nowe warunki życia, bę-
dące wynikiem pracy, połączyć z naszą wcześniejszą zawartością psychiczną, jeśli
wiemy, że następuje między nimi istotne tajemnicze połączenie? Można za Brzo-
zowskim powiedzieć, że nasze życie „zapłodniło samo źródło czasu tak, że urodzi
on pożądany dla nas skutek”32; krótko mówiąc – możemy się tego spodziewać.
Nie jesteśmy jednak zdolni odtworzyć uczynionej pracy w swoich mięśniach ani
w tym, co jest naszym „psychicznym mięśniem”. Za każdym razem praca ma
być jak gdyby stworzona, wynaleziona po raz pierwszy33. Wytłumaczenie tego,
że świat jest dostępny dla pracy za pośrednictwem pojęć o świecie jest pozorne.
„(...) współmierność świata i pracy jest istotnie podstawą ostateczną, poza którą
nie ma dla nas już właściwie gruntu”34. Dostępność świata dla pracy jest zda-
niem Brzozowskiego problematyczna i związana ze złudzeniem antropomorficz-
nym. Wyróżnia on dwa możliwe stanowiska w tej kwestii. Pierwsze, uznające, że
świat może być – na wzór filozofii Heglowskiej – zamknięty w naszej psychicznej
zawartości oraz drugie, niedopuszczające takiej możliwości, przy czym zużywanie
się psychicznych wartości może zapewnić dobra jedynie użyteczne, lecz wciąż nie
wiadomo, czy to właśnie one są światem, czy też świat w ogóle nie podlega opisowi.
Zdaniem Brzozowskiego nie ma większych idealistów niż naturaliści i pozytywiści.
W tym kontekście autor zwraca uwagę na tragizm życia człowieka i jego pracy.
W momencie dostrzeżenia trzeciego – nowego stanowiska – psychiczna za-

wartość „schodzi” na drugi plan. Tu, jak zauważa Brzozowski, zaczyna się nowa
logika. „Ginie ta [logika], mocą której usiłował człowiek z procesu porządkowa-
nia nabytych wiadomości wytworzyć prawo ich zdobywania: rozpoczyna się żywa,
mocą której człowiek żyjąc, życie swe i «poznanie» stwarza”35. Problem diame-
tralnego rozbicia starej logiki podejmował F. Schiller. Myśliciel ten zajmował się

30 Tamże, s. 193.
31 Tamże, s. 193.
32 Tamże, s. 194.
33 Tamże, s. 194.
34 Tamże, s. 194–195.
35 Tamże, s. 198.
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rozczłonowaną w porównaniu z pełną równowagi w Grecji starożytnej popędowo-
ścią człowieka. Popędy materii i formy, na skutek rodzącej się i doprowadzającej
do jakiegoś ukształtowania nowej cywilizacji, nie tylko przestały iść ze sobą w pa-
rze, lecz wręcz zaczęły się zwalczać36. Zdaniem Brzozowskiego jednak poetycka
filozofa Schillera, która jest niewątpliwie wartościowa, nie ma w sobie zmysłu dla
historii i zrozumienia zarówno dla ekonomiczno-technicznej, jak i „obyczajowo
psychicznej konkretnej budowy społeczeństwa”37. Niemniej jednak echa Schillera
pobrzmiewają u Brzozowskiego, lecz może bardziej na zasadzie przeciwieństwa.
Podczas gdy dla Schillera człowiek całkowicie spełnia się jedynie w grze i zabawie,
według Brzozowskiego nasze człowieczeństwo najlepiej realizuje się w pracy38.
W myśl autora Idei „analiza nie jest w stanie wydobyć z założeń nic wię-

cej, jak w nie włożone zostało”39. Nie powinniśmy traktować świata jako nam
danego i przeznaczonego tylko do odkrywania go. Przecież wciąż go przekształ-
camy. „(...) Wszystko, co ukazuje nam się jako fakt najbardziej fizyczny, jest
zawsze pewną nową właściwością naszego własnego życia, którą zdołaliśmy stwo-
rzyć. Nasza ludzka działalność i świat to wciąż dwie odrębne płaszczyzny, jednak
„każdy «świat» jest (...) zawsze wynikiem naszej działalności, zapisanej poprzez
pośrednictwo tego, co jest istotne poza nami i w naszem psychicznem życiu”40.
Warto zauważyć, że popierany przez Brzozowskiego w tym względzie Bergson
„wyprowadził” świat fizyki z zerwania ciągłości wysiłku41.
Autor Idei odwołuje się również do pojęcia ewolucji. Zwraca uwagę, że nie

jest ona w żaden sposób uzależniona od naszych treści psychicznych. Brzozowski
nie zgadza się jednak z tym, że świat poza nami jest, tak jak w myśli Herberta
Spencera, niepoznawalny. Zdecydowanie bliżej mu do Hegla, którego wpływ na
przyrodoznawstwo źle oceniali mu współcześni. Brzozowski natomiast bez wątpie-
nia doceniał swoistą procesualność jego filozofii. Jeszcze w odniesieniu do Hegla
pisze, że „(...) należy zawsze zdać sobie sprawę, w jaki sposób proces myślowy
zlać się może do pełnej tożsamości z procesem bytowym”42. Zachowując poetykę
Brzozowskiego i parafrazując jego myśl, można powiedzieć, że materialiści pragną

36 F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska,
J. Prokopiuk, Warszawa 1972.
37 S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w: Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej,
wyd. cyt., Lwów 1910, s. 198.
38 J. Majmurek, Prawo do pracy, w: K. Szroeder-Dowjat (red.), Brzozowski. Przewodnik Kry-
tyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 129–130.
39 S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w: Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej,
wyd. cyt., Lwów 1910, s. 198.
40 Tamże, s. 199.
41 Tamże, s. 199.
42 Tamże, s. 201.
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Hegla przezwyciężyć, zdjąć z chmur jego filozofię i uziemić ją, wplątać w mechanikę
świata. Zdaniem autora Idei jednak to, co materialne jest również ideą. Można
powiedzieć, że dla marksistów Heglowskie idee nie były zbyt abstrakcyjne, tylko
zbyt konkretne. Jak pisze Brzozowski: „Nie ma, nie może być metody, która by
wyprowadzała świat, działalność naszą, z jakiegoś systemu zawartości psychicz-
nych, aby sam ten system zawartości trwał t.j. miał znaczenie w ciągu dalszego
przemijania”43.
Stanowisko Brzozowskiego nie jest idealizmem ani solipsyzmem. Jego zda-

niem stanowiska idealistyczne, materialistyczne i naturalistyczne tylko pozornie
mogą być uważane za jakieś zasadniczo przeciwstawiające się sobie bieguny44

(wszystkie one pretendują do uznania „psychicznej zawartości” za istotę świata,
z tym że idealizm ukazuje, jak ona go stwarza, zaś naturalizm i materializm
przyjmują rezultat i usiłują zapomnieć „proces”)45. Przywoływany znów przez
Brzozowskiego Bergson dokonuje utożsamienia ewolucjonizmu Spencera z ewo-
lucjonizmem Fichtego, z jednoczesnym podkreśleniem wcześniejszych logicznych
potyczek (przed stanięciem wobec świata przyrody) „ja” Fichteańskiego. Zuży-
wanie swego przemijania przez żywe istoty jest centralnym znamieniem podejścia
naturalistycznego.
W kwestii poznania odwołuje się natomiast Brzozowski do ofiary Chrystusa,

który na zasadzie zaprzeczenia (logiczny sen), dokonuje realnego unicestwienia
„z krwi i ciała całego życia jednostek i pokoleń”46. Jak pisze Brzozowski: „U He-
gla jest istotnie nieustanna demoniczna walka logiki, intelektualizmu z samoistno-
ścią, historyą, z przyjęciem tego, co najogólniej nazwać można Nietzcheańskiem
stanowiskiem”47. Można powiedzieć, że człowiek „oswaja” świat poza sobą jedy-
nie dzięki własnemu ofiarowaniu. Brzozowski wyraża tę oto piękną myśl: „Jeżeli
czas przyszły nas nie zawodzi to dla tego, że jest to przeszłość nasza, przeszłość
żywych ludzi, co zginęli tak żyjąc, by ten nasz czas był takim, a nie innym. Stą-
pamy wciąż po tym gruncie”48. Być może, tak jak domniemał Brzozowski, na tej
ważkiej przesłance można oprzeć nowoczesną treść katolicyzmu? Bez wątpienia
na tym gruncie odsłania się samoistne, głębokie i ostateczne znaczenie historii.
Według Brzozowskiego myśl wytwarza wiarę dzięki pierwotnemu wytworze-

niu „organów” uzdalniających nas do miłości życia. Postawa wiary jest jego zda-
niem bardzo cenna. Autor Prolegomeny... przywołuje różne spojrzenia na naturę

43 Tamże, s. 202.
44 Tamże, s. 202.
45 Tamże, s. 202.
46 Tamże, s. 203–204.
47 Tamże, s. 204.
48 Tamże, s. 204.
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człowieka, będące wyrazem namysłu takich intelekualistów jak Józef Conrad, Pet-
zoldt czy Bergson. W obiektywie każdego z nich człowiek jawi się z jednej strony
jako niezdefiniowany, a z drugiej jako nieustalony. Dopiero to, co tworzymy, staje
się bowiem warunkiem naszego przyszłego życia tak, jakby nas tworzyło.
Brzozowski krytycznie odnosi się do tak zwanej filozofii naukowej jako reduku-

jącej filozofię do poznania przez człowieka świata poza nim, a więc bagatelizującej
wartość realnej ludzkiej działalności. Najniebezpieczniejszy zdaniem autora Idei
jest wpływ, jaki nowoczesna „filozofia naukowa” wywiera na pojmowanie historii
i życia społecznego, związany z zerwaniem historycznego i narodowego związku,
który jest źródłem naturalizmu i pozytywizmu.
Człowiek w pocie czoła tworzy słowa oraz wytwarza wolę. Wszyscy żyjemy

w świecie wypracowanym przez naszych przodków. I my dziś pracujemy na ten
świat, tworzymy „świat zewnętrzny”. Jak pisze Brzozowski „Nic w nas nie ma,
co by nie było historyą, historyą ludzką lub przedczłowieczem biologicznem stwa-
rzaniem się w męce, nic w nas nie ma, co by nie płynęło z poza nas, co by nie
było okupione, stworzone przez wysiłek. (...) [Historia] jest gruntem, który nas
dźwiga, unosi ponad otchłanią, z niej jesteśmy i przez nią tylko stykamy się z po-
zaludzkiem”49. Kiedyś (niemal tu personifikowana) historia gruntowała się na
skutek zużycia żywej zawartości psychicznej. Aktualnie jest ona, według Brzo-
zowskiego, jedynie jej produktem ubocznym. Wówczas gdy zaczyna żyć „myśl
zapoznająca swoje pochodzenie” (dokonuje się swoista abstrakcja), związek dzie-
jowy zostaje zerwany. Mowa o filozofiach, które „wyrzucają siebie od razu poza
życie”50. Zdaniem Brzozowskiego nie wystarczy krytykować filozofii, jako niweczą-
cej życie. „Tylko to zostaje pokonane, co możemy zastąpić” – pisze autor Idei51.
Wskazuje on również na inne, jego zdaniem, groźniejsze od filozofii niebezpieczeń-
stwo, jakim jest kształtujący się po wyzwoleniu od niej filozoficzny eklektyzm.
„(...) nie może być mowy o rezygnacji z filozofii, która nie byłaby jednocześnie
rezygnacją ze świadomości”52 – konstatuje we własnym duchu, pisząc o filozofii
prawdziwie głębokiej. Grzechem filozofii jest być może niedocenianie jednostko-
wego życia kosztem waloryzacji zawartości psychicznej, którą konstytuuje cała
historyczna diachroniczna zbiorowość.
Bezwzględne potwierdzenie, jako typ życia, ukazane przez przywoływanego

w Prolegomenie... Woltera, nie może jeszcze wzbogacić naszych wnętrz treścią
przeżyć, ponieważ nie została osiągnięta swoboda od filozofii. Gdy wyrywamy
się z istotnego szczerego stosunku do życia, uzależniamy się od „nieznanych nam

49 Tamże, s. 207.
50 Tamże. S. 208.
51 Tamże, s. 208.
52 Tamże, s. 209.
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przyjmowanych w rachubę sił”53. W pracy Brzozowskiego pobrzmiewają odnie-
sienia do Kanta, jednak z odmiennego, historycznego punktu widzenia. Kosztem
świata, bytu i duszy „wszystko staje się własnością pewnego konkretnego przemi-
jania, osiągniętą dzięki temu, że czas, przemijanie innych ludzi zostały i zostają
w pewien sposób zużytkowane”54. W ten właśnie sposób historia staje się „si-
łami życia”. Nasze życie porównujemy wciąż z żywym światem. „Czujące serce”
ludzkie wzniesione ponad codzienną krzątaninę i udręczenie pracą – zaczyna poj-
mować nowy bezwzględny ideał, jakim jest buddyzm. Sentymentalizm jednak jest
zdaniem Brzozowskiego pewnym zwyrodnieniem duszy. Wyzwolić się spod jego
władzy można, jak pisze: „tylko tworząc biologicznie zwycięską przyszłość czło-
wieka i zachowując to, co on zdobył”55.
Brzozowskiego dręczą wątpliwości o status idei kiedyś ludzkich, a dziś bez-

powrotnie przemijających w tym, co pozaludzkie. Czyżby wszystko było już tylko
pochodne i zewnętrzne (jak u Simmla czy Poincarego), a już nie pierwotne i źró-
dłowe? To – jak pisze – „ostry pierwiastek Nietzcheańskiego powietrza, pozba-
wiający myśl każdą i każde uczucie wszelkiej miary, nadający im charakter nie-
wierzącego w siebie początku”56. Typowym złudzeniem jest to, że można myśleć
o życiu, nie nadając mu kształtu. Próbując nazwać to, co nieokreślone, Brzozow-
ski pisze, że „pozornie tylko mówimy wewnętrznie i zewnętrznie, właściwy świat
jest niemy”. Podświadome dojrzewanie naukowych hipotez i rozwiązań, według
Poincarego, jest czymś takim właśnie. Na uzasadnienie tezy, że: „nie poznajemy
niczego prócz naszego życia, a życie nie może być poznane”57, Brzozowski pisze, iż
to co tworzymy, jest w zasadzie tylko środkiem do tego, żebyśmy żyli. Czy można
więc powiedzieć, że życie jest celem pracy? Sam Brzozowski zdaje się taką tezę
ryzykować. Wszystko zaś, co po nas zostaje (co wytwarzamy), niby najpierw służy
nam za oparcie, ale później okazuje się produktem ubocznym pracy – zaczyna żyć
własnym życiem. Pozór jako charakter życia na tle nieskończonej skuteczności to
bardzo celne tutaj odwołanie do Heglowskiej prawdy, która połyskuje właśnie na
zasadzie kontrastu z pozorem.
W kwestii tego, co na swój sposób kontrastuje z pracą i co, być może, nadaje

jej właśnie prawdziwą wartość, pokuszę się tu może o pewną dygresję i przywołam
głos Paula Lafargue, który w Prawie do lenistwa wyraża następujące przesłanie:
„Filantropi nazywają dobroczyńcami ludzkości tych, którzy sami nic nie robiąc,
dla wzbogacenia się dają pracę biednym. Stokroć lepiej by było szerzyć zarazę,

53 Tamże, s. 210.
54 Tamże, s. 210.
55 Tamże, s. 212.
56 Tamże, s. 212.
57 Tamże, s. 214.
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zatruwać źródła, niż zakładać kapitalistyczne fabryki wśród rolniczej ludności.
Wprowadzenie pracy fabrycznej kładzie kres radości, zdrowiu, wolności, wszyst-
kiemu, co czyni życie pięknym i godnym przeżycia”58. Nie był to bynajmniej
pierwszy filozof, który pochwalał „zażywanie wczasu”. Już w starożytności pisał
o tym (choć w innym duchu) Arystoteles: „Czynić (...) wysiłki i pracować dla roz-
rywki wydaje się czymś niemądrym i zgoła dziecinnym; słuszną natomiast rzeczą
zdaje się być – zdaniem Anacharsisa – zabawa, której celem jest poważny wysiłek.
Bo zabawa jest pewną formą wypoczynku, a człowiek potrzebuje wypoczynku,
ponieważ nie może pracować bez przerwy. Nie jest więc wypoczynek celem, lecz
środkiem do celu, którym jest działanie”59. Praca, pozostająca natomiast celem
odpoczynku, także powinna odnajdywać umiłowany przez Filozofa złoty środek.
Arystoteles, który cel życia utożsamiał z celem wychowania, miał bez wątpie-
nia wiele racji. Sprowadzając jego myśl do współczesnej wizji ludzkiej egzystencji,
również trudno jest zaprotestować, że sama w sobie praca nieskończenie wyniszcza
zaangażowane w nią jednostki. Wyważony odpoczynek natomiast (choć może nie
lenistwo) pozwala człowiekowi zakumulować siły do nowego wytężonego działania
dla dobra ludzkości. Sam Brzozowski pozostawał natomiast wierny swojej wizji
pracy aż do całkowitego wyniszczenia, aż do osobistego zwycięstwa nad światem
przemijania.
Rzeczywistość według autora Idei wciąż się staje, nie jest skończona. Ludzki

świat ze względu na kształt naszego życia i nasze władze psychiczne – chociaż
nas przeraża – jest jedyną podstawą naszego życia i naszych słów. Czy czas poza
nami zależy od czasu w nas? Byłoby to ryzykowne stwierdzenie. Czy metafizyczne
czyny wynikają tylko z fizjologii mózgu? Chłodny, obojętny czas stwarzania się
jest fikcją. W rzeczywistości tworzymy siebie w żarze, wykonujemy pracę, coś, co
pozostawimy po sobie. W ten sposób Ludzkość przeżywa wszystko przez jednostki.
Powołując się na Nietzchego, Brzozowski pisze: „Cała powszechna nasza rzeczy-
wistość jest naszym nieustannym dziełem”60. Autor Prologomeny... nawiązuje
również do myśli G. K. Chestertona, który pisze o istocie „sąsiedztwa”. W od-
różnieniu od przyjaciół „sąsiad” jest osobą, o której towarzystwie decyduje sam
los. Od naszego sąsiedztwa uciekamy w świat, by nagle odnaleźć samych siebie
w tej dziwnej pogoni. Właśnie ta pogoń, to życie, te nasze wewnętrzne drgania
są najtrwalsze ze wszystkiego, co nas otacza, z wszelkich automatyzmów, wykra-
czają pod tym względem nawet poza kosmiczną harmonię. Ta nasza codzienna
krzątanina jest bowiem potężną machiną napędzającą nasze życie.

58 Paul Lafargue, Prawo do lenistwa, przeł. I. Bibrowska, Warszawa 2006, s. 7.
59 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa
2000, s. 289.
60 S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w: Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej,
wyd. cyt., Lwów 1910, s. 217.
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„Harmonia sfer trzyma się na krwawym słupie ludzkiego wysiłku”61 – pisze
Brzozowski. Wierzymy, że kolejne pokolenia przejmą nasz trud, a nie ma w umyśle
pierwiastka, który nie byłby częścią jakiejś pracy. Chodzi jednak o to, żeby praca
została zużytkowana w określony sposób. Utrzymująca samą siebie rzeczywistość
jest konsekwencją motywu czyjegoś psychicznego czasu. Postulat Brzozowskiego,
że „świat musi być i moim światem”62, ma wielkie znaczenie dla naszej własnej
prywatnej niemal pracy we własnym „zakątku rzeczywistości”. To wszystko jest
dla nas ważne ze względu na antycypację naszej przyszłej aktywności. „Nie można
orzec nigdy, co jest lub nie jest motywem niezbędnej pracy”63.
Sprawiedliwość, słuszność itd. to dla Brzozowskiego puste retoryczne ter-

miny. Dopiero ostateczna forma rozważana w zagadnieniu metafizycznym jest tak
istotna dla człowieka. Świat w jego określonej formie jest zależny od ludzkiej
aktywności. Tu pobrzmiewa apel Kantowski, aby pomimo kosztów, jakie trzeba
ponieść, pragnąć istnienia człowieka właśnie ze względu na świat (nawet jeśli dla
Kanta to tylko postulat), w którym żyjemy i ze względu na naszą godność. Czy
nasze istnienie jest „upokarzającym musem” czy raczej czymś swobodnym? – za-
pytuje Brzozowski. W enigmatycznej, aczkolwiek dosadnej odpowiedzi autor Pro-
legomeny moc i piękno moralne przypisuje klasowemu ruchowi proletariackiemu.
Zdaniem Brzozowskiego „wyodrębnienie klasowe proletariatu jest jedyną

drogą prowadzącą do ugruntowania moralnej atmosfery w ludzkości, do odnalezie-
nia sensu słowa człowiek”64. Człowiek dostrzega sens w swojej pracy i w swoim
cierpieniu, żyje ze względu na rzeczywistość, której pragnie jako swojego sensu
i celu świata. Praca musi być swobodna, aby była autentyczna, żeby mogła
regulować ludzką tożsamość. W przeciwnym razie „człowiek będzie nie istotą
metafizyczną, lecz czymś utrzymywanym przez strach i użycie w nałogu trwa-
nia”65. Brzozowski wierzy w znaczenie walki robotniczej. Jeżeli właśnie ona de-
cyduje o socjalizmie, to autor Prolegomeny filozofii pracy sam siebie określa mia-
nem socjalisty.
Istnienie człowieka uznane za bezwzględne jest niezależne od dóbr życia.

„Człowiek istnieje, bo pracuje, utrwala pracą swoje istnienie: kto nie pracuje,
nie ma głosu”66 – pisze Brzozowski. Ogromne znaczenie dla pracy ma uczciwa
myśl. Niestety dla mas ludzi sprawiedliwość to po prostu ustrój. Proletariat, zda-
niem Brzozowskiego, miał zwyciężyć właśnie dzięki intensywnej, przekraczającej
standardy, pracy. Ruch klasowy proletariatu, skonstatowawszy na poziomie emocji

61 Tamże, s. 219.
62 Tamże, s. 220.
63 Tamże, s. 220.
64 Tamże, s. 222.
65 Tamże, s. 223.
66 Tamże, s. 224.
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cały ciężar życia, miał stać się „ jedynym, wielkim, zachowawczym ruchem ludz-
kości”67. Dla jego powodzenia potrzeba było zasobów i dopingu pochodzących od
polskiego narodu, który jednak przez „upośledzone społeczeństwo”68 sam bloko-
wał klasę pracującą. „Człowiek bez narodu jest – według Brzozowskiego – duszą
bez treści, obojętną, niebezpieczną i szkodliwą”69. Należy mieć na uwadze histo-
rię swojego narodu, swojej własnej osobistej pracy i morderczej pracy pokoleń.
Historia bowiem wszystko wyklaruje, z ziemią zrówna klasowe szlachectwo, ocali
jednak to, co we wszystkim było rozumne.
Stanisław Brzozowski bez wątpienia oddał pracy należny hołd. Mówiąc na

przykład, że niemożliwe jest przejście od jednego do drugiego zaplanowanego stanu
bez odpowiedniego, choć w zasadzie nieuchwytnego poza odczuwalnym wysiłkiem,
przepracowania tej unikalnej drogi, wyraża moim zdaniem sens i charakter ludz-
kiego rozwoju w ogóle – dokonującego się właśnie poprzez pracę. Życie pokoleń
jest możliwe dzięki pracy, która zapewnia trwałe warunki przyszłego bytowania
i wyzwala zarazem niezłomny temperament jednostkowego, morderczego nawet
budowania. Postulatem Brzozowskiego jest wspólne budowanie w ramach niekwe-
stionowanego jego zdaniem mentalnego zwycięstwa ruchu robotniczego, któremu
sam bardzo kibicował, dostrzegając jak wiele jeszcze potrzeba rozeznania w pol-
skim społeczeństwie, aby ten „wyzwoleńczy zryw” mógł nie tyle dojść do skutku,
co osiągnąć bezapelacyjny tryumf. Zawołaniem „kto nie pracuje, nie ma głosu”
Brzozowski wyraźnie ukazuje, na czym polegać by miały waga i odpowiedzialność
życia narodu w „nieupośledzonym społeczeństwie”.
Jak zauważa Andrzej Walicki: „O «obrońcach ludu» pisze się w cudzysłowie,

z ironią, domaganie się środków na elementarne przeżycie jest «roszczeniowością».
Słowem, zmasowany atak ludzi zamożnych i wykształconych na ciemną masę,
która bezczelnie uważa, że i jej coś się należy”70. Czy zatem można powiedzieć,
że cała Prolegomena filozofii pracy kryje w sobie pierwiastek przemocy? Tak na
pewno nie jest. Przecież Stanisław Brzozowski z ogromnym entuzjazmem i zara-
zem bólem w sercu poświęcił swoją myśl ludziom, których uważał za pokrewne mu
dusze. Był wiernym orędownikiem prostych ludzi, a przy tym orędownikiem pracy.
Nieustannie zważając na zawarte w motcie słowa Woltera, pragnę zacytować

fragment innego jego dzieła, a mianowicie krótką rozmowę Kandyda ze starym
ogrodnikiem:
„– Musisz posiadać – rzekł Kandyd do Turka – rozległe i wspaniałe majęt-

ności?

67 Tamże, s. 224.
68 Tamże, s. 225.
69 Tamże, s. 225.
70 A. Walicki, Kratki z dziennika 1998–2006, w: O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Kraków
2007, s. 379–380.



„PROLEGOMENA FILOZOFII PRACY” STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO... 483

– Tylko ten kawałek ogrodu; uprawiam go z dziećmi; praca oddala od nas
trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo”71.
Myślę, że fragment ten znakomicie uwyraźnia bezpośrednio wartość pracy

(dla) człowieka.
Podsumowując, chcę zadać pytanie: czyż nie warto dać się ponieść namiętnej

pracy w trosce o własną moralność i o własny godny byt, już dziś hojnie obda-
rowując przyszłe pokolenia, które ze swej strony same będą musiały pojąć, jak
ogromną wartość stanowi ta substancja? Bez pracy nie ma podmiotowego życia;
wszelka jego możliwość musiałaby pozostać utajona w potencjalności naszego czło-
wieczeństwa. Oddana pracy heroiczna walka dla przyszłych pokoleń ma ogromny
sens nie tylko w niezwykłej konfiguracji myśli Brzozowskiego, ale w każdej filo-
zofii, ceniącej podmiotowość. Chociaż zaprezentowana tu myśl sprawia wrażenie
mrocznej, bez wątpienia wpisuje się w pojemne naczynie mistycyzmu. Czy jed-
nak można mówić o mistycyzmie, w którym Bóg zostaje „zastąpiony” jakąś inną
naczelną dla duszy wartością, która przecież nie jest żadną mamoną, ale właśnie
substancją mającą uszlachetnić życie? Należy jednak pamiętać, że praca nie tylko
uszlachetnia, ale i uzależnia. Czy więc za przekrwionymi oczami człowieka, który
nie widzi już siebie, ale tylko owe przyszłe pokolenia, może jeszcze kryć się wy-
obrażenie o własnym szczęściu i samorealizacji w konstytuowanym przez swoją
nieugiętą pracę człowieczeństwie, jakie dzięki niemu stanie się być może jeszcze
powszechniejszą zasadą?

“PROLEGOMENA FILOZOFII PRACY” BY STANISŁAW
BRZOZOWSKI IN THE CONTEXT OF OUR MURDEROUS STRUGGLE

FOR FUTURE GENERATIONS

Summary

Without doubt “Prolegomena filozofii pracy” by Stanislaw Brzozowski
sets in a historical perspective the trail which we can go through not only
thanks to our serious effort, but also to the intangible internal gesture. Ac-
cording to this philosopher, the work irreversibly determines the shape of our
lives; it creates a world of culture. What is more, life is its purpose in the sense
that it makes permanent transformations in the world that protects human
life – not necessarily our own! According to this new logic, man creates his
life and the cognition of himself. Reconstruction of murderous mental rite of
work is impossible, because living matter wears just down through the work.
However, according to Brzozowski, we cannot know anything except our own
life. We constantly think about it, we give it some shape. The author pas-
sionately draws from Hegel’s philosophy of process, but he arrives at his own

71 Wolter, Kandyd, w: Powiastki filozoficzne, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Kraków 2003, 342.
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implications. Brzozowski has made a specific identification of consciousness
with a deep philosophy. In his opinion, our fear of the future would not be
justified if we could rely on the work of our ancestors. However, work remains
our constant challenge. In general, a person is very weak and fragile in the face
of the world of nature. We are weak when we are subordinated to the objective
rules. If a human develops in the work – he and she protects and cares for their
truly human dignity. Brzozowski was a rebelious thinker. He believed in the
cause of the working class even more than their own strength. I would like to
dedicate my article to Stanislaw Brzozowski to demonstrate what a piercing
philosopher and a theorist of social thought he was.

Key words: class struggle, work, consciousness of life, philosophy of process

Słowa kluczowe: walka klasowa, praca, świadomość życia, filozofia procesu
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KsiążkaAlter Christus. Krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II
jest pracą wielodyscyplinarną, zawierającą elementy filozofii, teologii, psycholo-
gii, socjologii i antropologii kulturowej. Formuła alter Christus, posiadająca na
gruncie teologii katolickiej sens ograniczony do kapłana sprawującego euchary-
stię, w prezentowanej książce przyjęła sens ogólny i metaforyczny. W jej ramach
książka ujmuje postać Jana Pawła II jako drugiego Chrystusa, tzn. jako postać,
która stała się już za życia obiektem czci równoległej i analogicznej do czci wobec
Chrystusa.
Wydaje się, że najważniejszym kluczem do zrozumienia światopoglądu pol-

skiego papieża jest podwójna identyfikacja. Znamy powszechnie jeden rodzaj iden-
tyfikacji, rodzaj najbardziej propagowany w mediach i oficjalnych biografiach –
ten, w którym Jan Paweł II utożsamia się ze sprawą Chrystusa, Maryi, Kościoła,
narodu polskiego. Tym, co uchodzi uwadze wielu osób jest inny rodzaj identy-
fikacji, jaki zachodzi w mentalności papieża: dokonująca się na tle identyfikacji
z Chrystusem i tym, co Chrystusowe identyfikacja Chrystusa i tego, co Chry-
stusowe z samym sobą. Ten ostatni proces właśnie dlatego nie jest wyraźnie
dostrzegany, ponieważ toczy się na tle pierwszego. Pobożny i podniosły charak-
ter identyfikacji z tym, co boskie utrudnia dostrzeżenie tej drugiej identyfikacji.
Nie dopuszcza się myśli zbliżonych do idei, że papież stał się drugim Chrystu-
sem, zarządzającym sprawami boskimi i ludzkimi z iście boskim rozmachem, bo
podobne postępowanie zdaje się w żadnym stopniu nie korespondować z jego wi-
zerunkiem sługi. Na tym paradoksie zasadza się istotna, może najważniejsza część
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światopoglądu Jana Pawła II: identyfikacja z Chrystusem, która zaciemnia, ale też
usprawiedliwia identyfikację Chrystusa z sobą. Jan Paweł II tak bardzo pragnął
przekazać Chrystusa ludziom, tak bardzo zaangażował się w to przekazywanie, że
wszedł między wiernych a Chrystusa, aby sam stać się alter Christus. Stamtąd
myślał o sobie jako zdolnym do obalenia całych systemów politycznych, wprowa-
dzającym ludzkość w nowe epoki, naśladującym Chrystusa zbawiającego.
O ile identyfikacja z tym, co boskie może z grubsza uchodzić za element religij-

ności łaski, identyfikacja boskości z sobą zakłada swoiste, indywidualne i autorskie
jej zdominowanie. Oznacza również inną rzecz: wykorzystanie mocy, mocy na-
turalnych, a zwłaszcza antynaturalnych po to, aby wyraźniej podkreślić ten swój
wyjątkowy status religijny. Innymi słowy, oznacza realizację tego, co można by
nazwać religijnością mocy, religijnością mana. Ta ostatnia, występując obszernie
zarówno w mentalności pierwotnej, jak nowoczesnej – różnica polega na tym, że
mentalność pierwotna przyznaje się do tego typu kultu, a mentalność nowoczesna
zbyt często udaje, że tego nie czyni – obdarza swoich adeptów poczuciem posiada-
nia mocy i zdolnością budzenia respektu i bojaźni wśród otoczenia. Chrześcijanin,
który uległ szczególnie jej urokom, co prawda nie musi przestać być chrześcijani-
nem – termin chrześcijanin tak czy owak jest ostatecznie terminem dość plastycz-
nym – tzn. nie musi przestać uznawać łaski Bożej i ludzkiej słabości, zarazem
jednak, w innych wypowiedziach i innych gestach, może dawać do zrozumienia,
że posiada potężny, niekiedy paraboski wpływ na świat i życie bliźnich. Kimś
zbliżonym do tego typu chrześcijanina wydawał się właśnie Jan Paweł II.
W jaki sposób przeformułowane chrześcijaństwo usprawiedliwiało identyfika-

cję boskości z sobą u Jana Pawła II? Jakie moce ugruntowały postać alter Chri-
stus? Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Przede wszystkim papież jako reprezentant
ponadmiliardowej społeczności katolików jest ucieleśnieniem potężnej mocy wiel-
kiej liczby, jej symbolem. Owa moc ujawnia się zwłaszcza dlatego, że jest jedną
jedyną osobą, która zarządza i reprezentuje całą społeczność o takiej wielkiej licz-
bie1. Nie posiadamy podobnego, jednego lidera w przypadku judaizmu, islamu,
buddyzmu (z wyjątkiem Dalajlamy wyłącznie dla buddyzmu tybetańskiego) czy
hinduizmu. Ta okoliczność tłumaczy urzędową charyzmę papieża. Była ona na
przykład w stanie wywołać niezrozumiały na pierwszy rzut oka entuzjazm dla

1 Juan Arias, teolog i dziennikarz, pisze niezwykle trafnie o kratofanicznym znaczeniu Jana
Pawła II jako papieża: „To całe powiązanie między tym, co światowe i tym, co świeckie, bycie
mężem stanu – którego przyjmuje się na wszystkich lotniskach świata 21 wystrzałami armat-
nimi i ścisłym wojskowym ceremoniałem – moc pukania do sumień 810 milionów katolików oraz
na podstawie jego pozycji jako przedstawiciela religii także do sumienia ludzkości jest tym, co
udziela papieżowi blasku chwały jako czemuś niepowtarzalnemu, wyjątkowemu, tajem-
niczemu i fascynującemu”. J. Arias, Das Ratsel Wojtyla. Eine kritische Papstbiographie,
Aus dem Spanischen von C. Gawlas, Bad Sauerbrunn 1991, s. 15; podkr. moje – Z. K.
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Pawła VI, odwiedzającego niechrześcijański kraj, jakim jest Sri Lanka2. W przy-
padku Jana Pawła II wchodzi również w grę psychologiczny aspekt charyzmy,
właściwy dla jego osoby: posiadał on niewątpliwie superstar charisma3. W Alter
Christus dokonuję zestawienia charyzmy indywidualnej papieża z charyzmą Na-
poleona, pokazując jak bardzo te skądinąd wyznające odmienne wartości osoby
były podobne w swoich charyzmatycznych rysach. W rzeczywistości wydaje się,
że dla wielu katolików na świecie to charyzma, a nie nauczanie przyciągała do pol-
skiego papieża najbardziej. Ludzie woleli piosenkarza, jak wyraził się jeden z wy-
sokich duchownych amerykańskich, ale nie piosenkę4. W tym kontekście warto
poczynić uwagę, która stawia w wątpliwym świetle swoisty kult, jakim otaczano
osobę papieża. Nie sposób mianowicie nie zauważyć, że charyzma sama w sobie
nie jest fenomenem religijnym, ale jedynie psychologicznym – może być narzę-
dziem głoszenia różnorodnych zasad moralno-duchowych, także moralnie złych.
Stąd chwalenie papieża za jego charyzmę jest dyskusyjne, jeżeli nie błędne, gdyż
nie nawiązuje do religii, czyli do tego, na czym zasadza się czy powinna zasadzać
się jego funkcja religijna.
Nie można oprzeć się wrażeniu, że namana Jana Pawła II składała się również

jego sławna na długo przed objęciem Piotrowego tronu sprawność fizyczna wyra-
żająca się w umiłowaniu sportu i ruchu fizycznego: uwielbiał wiosłować, jeździć
na nartach, wędrować, pływać. Przedłużeniem tych sportowych zamiłowań była
jego niestrudzona wola podróżowania po całym świecie, ustanawiająca tak wyso-
kie standardy pielgrzymowania, że tylko z wielką trudnością będą mogły zostać
przewyższone przez jakiegoś przyszłego papieża. Ukoronowaniem wielkiej mocy
papieża było żywione nie tylko przez wielu jego zwolenników, ale również przez
niego samego przekonanie, że to on z pomocą Bożą obalił komunizm5. O ile waż-
nym, społecznym wsparciem papieża była licząca miliard członków społeczność
katolików, w jeszcze większym stopniu wsparciem tym było liczne duchowieństwo
katolickie łącznie z rzeszą zakonnic i zakonników, których papież zawsze stawiał
jako ideał do naśladowania dla wszystkich katolików.

2 Juan Arias: „A na lotnisku w Kolombo, na Sri Lance, gdzie 800.000 ludzi czekało na niego
w prażącym słońcu bez jedzenia i z racjonowaną wodą? Nigdy nie zapomnę tych setek tysięcy,
którzy z wielkimi oczami, jak w ekstazie, skierowani byli na jeden jedyny punkt: białą, wysmukłą,
surową, uduchowioną postać Pawła VI, który usiłował się uśmiechać”. Tamże, s. 166.
3 A. L. Sanders, J. Moody, John Paul Superstar, „Time”, August 23, 1993.
4 „Mam wrażenie, że lubią piosenkarza, ale nie piosenkę” – powiedział o stosunku amerykań-
skich katolików do Jana Pawła II. J.L. Allen jr., He Was a Magnificent Pope Who Presided Over
a Controversial Pontificate, „National Catholic Reporter”, www.nationalcatholicreporter.org/
update/conclave/jp obit main.htm [dostęp: 22.11.2012].
5 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005,
s. 169–170. Z. Kaźmierczak, Alter Christus. Krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana
Pawła II, Kraków 2014, s. 117–120.
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Kwestia duchowieństwa przenosi nas na obszar zupełnie odmiennej mocy,
przeciwstawnej do sygnalizowanych dotąd mocy naturalnych czy naturalistycz-
nych. Mottem książki Alter Christus jest zdanie z przemówienia do zakon-
nic 5 czerwca 1979: „Bezpośrednie ewangeliczne świadectwo jest straszną po-
tęgą”6. Ewangeliczne świadectwo to świadectwo życia według rad ewangelicznych,
tzn. ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, które to rady realizowane są w życiu
konsekrowanym, a które – według nauczania papieża – powinny być również re-
alizowane w życiu kapłanów. I takie właśnie świadectwo jest – całkiem zgodnie
z pierwotnymi, archaicznymi odczuciami – „straszną potęgą”. Zachodzi pytanie,
co takiego potężnego jest w tym świadectwie – świadectwie wyrzeczenia się siebie
czy przezwyciężenia się siebie, którego mocy, co trzeba przyznać, ulegali i ule-
gają nie tylko zwolennicy wielu religii świata (hinduizmu, buddyzmu czy dżini-
zmu), ale również osoby wrogie religii (np. Schopenhauer, Nietzsche7)? Wydaje
się, że źródło potęgi tego, co Alter Christus nazywa mocą samoprzezwyciężenia
zawarte jest w niezwykłości władzy nad sobą, jaką reprezentują lub dekla-
rują, że reprezentują, wszyscy zwolennicy celibatu. Jednocześnie wraz z władzą
nad sobą źródło przerażającej atrakcyjności tej mocy tkwi w społecznym izo-
lacjonizmie, tzn. w mocy, która ujawnia się w przezwyciężeniu reguł życiowych
regulujących normalne społeczeństwo – społeczeństwo skupione nade wszystko
wokół prokreacji i cielesnego samospełnienia się jej członków. Osoba dysponu-
jąca psychologiczną mocą samoprzezwyciężenia dysponuje zatem również socjo-
logiczną mocą przezwyciężenia społeczności. Jedno i drugie może rzeczywiście
stać się „straszną potęgą”, gdyż jest dowodem posiadania nieludzkich, nadludz-
kich sił. Niezbędne jest podkreślenie, że Jan Paweł II ową straszną moc samo-
przezwyciężenia wiąże bezpośrednio z postacią Jezusa. Tak więc wszyscy, którzy
realizują „rady ewangeliczne”, nie tylko reprezentują straszną moc – oni nade
wszystko reprezentują straszną moc zawartą w świadectwie życia samego Jezusa,
również według ujęcia papieża oddanego całkowicie idei celibatu i przezwycięża-
jącego współczesne mu społeczeństwo. Kiedy jednak przyglądamy się fascynacji
dla mocy samoprzezwyciężenia w różnych religiach i kiedy uświadamiamy sobie,
jak bardzo ta moc i ta fascynacja są podobne do tych występujących w kato-
licyzmie, możemy powiedzieć, że w całym tym zabiegu gloryfikacji przezwycię-
żenia siebie, które propaguje polski papież, postać Chrystusa nie jest istotna.
Wydaje się, że liczy się nade wszystko owa niezwykła moc samoprzezwycięże-
nia, która owłada umysłami ludzkimi na całym świecie, a zwłaszcza na Dale-
kim Wschodzie, na którym postać Jezusa czy jakiegoś innego boga nie odgrywa

6 Jan Paweł II, O życiu zakonnym. Przemowienia. Listy apostolskie. Instrukcje, wybór tek-
stów i oprac. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1984, s. 106.
7 Zob. Z. Kaźmierczak, dz. cyt., s. 72–74.
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niekiedy żadnej roli. Ważne jest instynktowne odczucie, że każdy, kto przezwy-
cięży swoją naturę, jest sacrum, gdyż posiada olbrzymią moc. Bóstwo Chrystusa
wchodzi w ten schemat dopiero w drugim kroku, a jeżeli by Chrystusa nie było,
można by zadowolić się samą mocą samoprzezwyciężenia w celu ustanowienia
religii i duchowości (kultem takiej mocy bez bogów zainteresowany jest na przy-
kład dżinizm8, o takiej magicznej mocy mówią często mity hinduistyczne, np. mit
o Wiśwamitrze9).
Innym psychologicznym, utrwalonym przez wielowiekową tradycję założe-

niem umożliwiającym pomieszanie samoprzezwyciężenia z sacrum jest przekona-
nie, że jeżeli coś robi się przeciwko ludzkiej zmysłowej naturze tym samymwchodzi
się na obszar duchowy. Sądzi się, że istnieją dwa królestwa: zmysłowe i duchowe,
ściśle do siebie przylegające i że jeżeli ktoś stanie do walki przeciw zmysłowości,
żyjąc w celibacie, siłą rzeczy sytuuje się natychmiast w sferze duchowej. A skoro
Bóg jest duchem, to jest jasne, że każdy kto jest bardziej duchowy jest również
bardziej religijny, bliżej Boga, a więc obdarzony większym boskim autorytetem.
Teza, jaka zostaje postawiona w książce Alter Christus, brzmi, iż ducho-

wieństwo katolickie nie jest, tak jak deklaruje, sferą służebną wobec ludu Bo-
żego, ale jest odrębnym wyznaniem chrześcijańskim o hellenistyczno-neoplatoń-
skich korzeniach. Wyznanie to zamiast, zgodnie ze swoimi korzeniami oddzielić
się od ludu Bożego i prowadzić życie podobne do utrzymujących się ze swojej
fizycznej pracy mnichów, postanowiło swój pomysł na życie powiązać z „przykle-
jeniem się” do ludu Bożego, uzyskując od niego utrzymanie za swoją pracę nie-
fizyczną. Zamiast więc odejść od tego ludu zdecydowało uczynić coś najbardziej
paradoksalnego: przyłączyć się do niego, deklarując, iż jest jego warstwą przywód-
czą i służebną. Ów paradoks stanowił i stanowi wciąż jego największą siłę – jest
wyrazem owej „strasznej potęgi”, której katolicki lud wiernych ulega, przyjmu-
jąc degradujące go autodefinicje duchownych oraz duchowne definicje świeckich.
Że duchowieństwo katolickie jest odrębnym wyznaniem wynika nie tylko z podsta-
wowego faktu gloryfikacji mocy samoprzezwyciężenia, ale również z odmienności
w wierzeniach w stosunku do ludu Bożego10. Przejawem tej dwuznacznej sytuacji
kleru jest sposób używania przezeń słowa „Kościół”. Zwróćmy uwagę, że słowo
to odnoszone jest przez kler nade wszystko do samego siebie, a jedynie wyjąt-
kowo, kiedy jest to taktycznie wskazane, do całości wierzących składających się
na Kościół katolicki.

8 J. E. Cort, Singing the Glory of Asceticism. Devotion of Asceticism in Jainism, „Journal
of the American Academy of Religion” 2002, No. 70 (4), s. 719–742.
9 Zob. Z. Kaźmierczak, dz. cyt., s. 77.
10 Tamże, s. 177–181.
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Katolicką tezą, która usprawiedliwiała akt identyfikacji Chrystusa z sobą
w fenomenie nazwanym przeze mnie alter Christus, była nie tylko gloryfikacja
rad ewangelicznych czy pogląd o wyższości dziewictwa, ale również przekonanie,
że należy cierpieć dla zbawienia grzeszników. Przekonanie to stanowiło podsta-
wową odpowiedź Jana Pawła II na pytanie teodycealne: Dlaczego zło? Cierpienie
według papieża ma miejsce przede wszystkim dlatego że dzięki niemu możemy
uzupełniać niedostatki ofiary Chrystusa11. Nie chodzi tutaj o pasywne akcepto-
wanie cierpienia, ale o misję, zobowiązanie, obowiązek cierpienia12. Wydaje się,
że koncepcja ta stanowi najwyższy wyraz mocy samoprzezwyciężenia. Nie chodzi
w niej bowiem tylko o ascezę i ogólne bojowanie z tendencjami swojej psychiki
i swojego ciała. Chodzi o to, aby mieć na tyle silną wolę, aby pragnąć cierpieć.
W świetle tego pragnienia wszelkie naturalne instynkty są oczywiście odwrócone
do góry nogami – życie jest przezwyciężone nie tylko w tym czy owym, ale we
wszystkim. Jan Paweł II w swoich własnych wypowiedziach wyrażał pogląd, iż on
cierpi właśnie dla jakich wyższych celów duchowych (np. dla tego, aby właściwie
wprowadzić ludzkość w 3. tysiąclecie13). Zarazem był przekonany, że główne jego
osiągnięcia jako papieża były okupione ofiarą cierpienia bliskich mu osób.
Z koncepcji odkupieńczego sensu cierpienia wynurza się obraz rzeczywistości

duchowej kierowanej prawami podobnymi do praw rządzących światem material-
nym. Bóg nie może udzielić łaski ani dobra, ponieważ w istocie rzeczy, in rerum
natura, każdy akt łaski czy miłosierdzia jest uwarunkowany cierpieniem w innym
zakątku świata. Ofiara Chrystusa, mimo że jej zadośćuczynienie miało być nie-
skończone, w sposób tajemniczy nie jest w stanie raz na zawsze uporać się z potrze-
bami ludzkości w tym względzie. Wydaje się, że koncepcja papieża – koncepcja,
która zyskała popularność od końca XIX wieku wśród mistyków i która pojawia
się również w objawieniach fatimskich – nie wydaje się niczym więcej, jak pewną
próbą uporania się z atakiem na Kościół ze strony rosnącej liczby ateistów, agno-
styków i wrogów Kościoła. Moc samoprzezwyciężenia, która przez stulecia względ-
nie sprawdzała się jako narzędzie klerykalnego autowywyższenia, a która polegała
na rozmaitych aktach imponującej ascezy, najwyraźniej nie robiła już wrażenia
na gronie naukowo nastawionych wrogów religii począwszy od XIX wieku. Aby
wywołać w tej grupie jakiś rodzaj religijnej bojaźni reprezentanci Kościoła ka-
tolickiego zdecydowali się użyć manistycznie o wiele silniejszej broni – broni,

11 Jan Paweł II odwołuje się w tym miejscu do zdania z Listu do Kolosan, które, jego zdaniem,
tę ideę wyraża: «Dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół»” (Kol 1, 24).
12 Z. Kaźmierczak, dz. cyt., s. 146–147. Tę tezę omawiam szerzej w książce: Z. Kaźmierczak,
Jan Paweł II w labiryncie ciała. O nieczystych małżonkach, obowiązku cierpienia i mglistych
początkach istoty ludzkiej, Warszawa 2014.
13 Z. Kaźmierczak, Alter Christus, s. 149.
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w świetle której nosiciel mocy opartej na ofiarowaniu cierpienia przezwycięża naj-
głębsze instynkty całego organizmu, pragnącego zdrowia i spełnienia. Najwyraź-
niej okazało się, że podobny zabieg wzbudzania bojaźni jest religijnie opłacalny,
skoro zaryzykowano, aby podważyć tą koncepcją sam sens ofiary Chrystusa jako
Syna Bożego.
W nauczaniu Jana Pawła II dostrzec można interesujące konsekwencje do-

minacji idei zdobywania mocy przez samoprzezwyciężenie. Wyraża się ona na
przykład w jego stosunku do religii niechrześcijańskich i przyjmuje dość osobliwą
formę, którą można by nazwać impulsywnością myśli. Rozmaite słowa i gesty mię-
dzyreligijne pozostają u niego w kontraście do przekonania, że Kościół katolicki po-
siada całą prawdę, a także w kontraście do tendencji do krytykowania niektórych
religii (z wyjątkiem judaizmu) (np. w Przekroczyć próg nadziei) czy też w opozycji
do wezwania do misji. W Alter Christus próbuję wyjaśnić te niezgodności poprzez
odniesienie do psychologicznej idei stłumienia i powrotu tego, co stłumione – przy
czym tym razem ten znany mechanizm nie odnosi się do sfery czysto psycholo-
gicznej, ale do sfery intelektualnej, do sfery poglądów. Papieskie przezwyciężenie
siebie, które może być rozumiane jako stłumienie, okazuje się przezwyciężeniem
wielości religii w sobie samym i wyniesieniem się ponad nią. Jednym z narzędzi
tego wielkiego mechanizmu jest tradycyjne eksluzywistyczne i mniej tradycyjne,
inkluzywistyczne przekonanie o wyższości chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicy-
zmu, nad innymi religiami. Jednak owa stłumiona wielość powraca, gdyż wielość
ta jest oczywistym składnikiem rzeczywistości społecznej i nikt, nawet sam papież
– nawet jeżeli miałby silne postanowienie, aby stanowczo ją stłumić – nie może
odwrócić się do niej plecami. Wielość zatem powraca, przyjmując postać wyjąt-
kową, osobliwą, impulsywną. Jednym z takich aktów impulsywnie irracjonalnych
jest z pewnością na przykład złożenie pocałunku na egzemplarzu Koranu, którym
obdarowali papieża goście z Iraku w 1999.
Interesujący proces podwójnej identyfikacji, stanowiącej, jak zostało powie-

dziane, rdzeń światopoglądu Jana Pawła II, da się odnotować w jego stosunku
do narodu polskiego, narodu, który ze względu na głęboką katolicką religijność,
jest w zasadzie dla niego wzorem dla wszystkich narodów. Sam fakt, że po tylu
stuleciach został wybrany papież nie-Włoch było tłumaczone przez papieża jako
fakt dowartościowania przez samego Boga tej formy katolicyzmu, jaka występo-
wała w Polsce. Naród polski należał do tego, co Chrystusowe, dlatego w takim
samym akcie jak wobec Chrystusa, Jan Paweł II z jednej strony zidentyfikował
się z narodem, a z drugiej zidentyfikował ten naród z sobą. Analogicznie była ta
podwójna identyfikacja zarazem aktem podłączenia się pod moc społeczną na-
rodu polskiego, jak próbą jego przezwyciężenia. O ile w pierwszym procesie, tak
jak każdy patriota, papież nazywał siebie „synem” narodu, o tyle w drugim po-
strzegany był jak tego narodu „ojciec” i jak „ojciec” narodu do innych rodaków
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Jan Paweł II przemawiał. Obydwa procesy były możliwe ze względu na wysoki
poziom katolickiej religijności, jaka występuje w społeczeństwie polskim.
Podejście to rodzi określone trudności. Z jednej bowiem strony Jan Paweł II

definiuje polski naród przez przynależność do katolicyzmu. Powiada wtedy, że
„wszyscy wierzący Polacy pielgrzymują do Częstochowy”14 czy też że dziełem
kultury, przez który poznają Polacy samych siebie jest Bogurodzica15. Zarazem
jednak – i to jest akt przezwyciężenia jego katolicko określonej narodowości –
chwali wielkość jagiellońskiej koncepcji narodu, do którego należy każdy, kto tego
pragnie, bez względu na przynależność etniczną czy religijną16. Jak nietrudno
zauważyć, Jan Paweł II próbuje uczynić coś, co jest niemożliwe: zaakceptować
zarazem wizję Dmowskiego i Piłsudskiego, naród etniczny i naród obywatelski.
Alter Christus próbuje ująć refleksję papieską nad narodem jako wyraz próby

politycznego wpływania na życie społeczne w Polsce i na całym świecie. Wydaje
się, że papieska identyfikacja narodu z katolicyzmem – identyfikacja, która miała
miejsce w jego ujęciu w polskim katolicyzmie i dlatego ten katolicyzm stał się
wzorem dla innych narodowych katolicyzmów – była de facto próbą przywołania
odrzuconego przez Vaticanum II związku między państwem a Kościołem. W jego
wizji istniał organiczny związek między narodem polskim a Kościołem, a więc
istniał również jasny związek między Kościołem a państwem, które współcześnie
ma przecież narody reprezentować. Tym samym istniała również jasna wskazówka
dla organów państwowych, jak powinny zarządzać krajami, jeżeli chcą reprezen-
tować naród.
Określa się niekiedy Jana Pawła II jako „papieża sprzeczności”. I faktycznie

znajdujemy ich wiele w pismach polskiego papieża. Wygłasza zatem na przy-
kład pogląd, że cierpienie jest tajemnicą, a zarazem próbą, karą a ostatecznie,
jak była mowa przed chwilą, że ma sens odkupieńczy. Innymi słowy, z jednej
strony zakłada, że Chrystus jest ostatecznym zbawicielem, a z drugiej twierdzi,
że takim zbawicielem nie jest, gdyż jego cierpienie na Krzyżu musi być wciąż
uzupełniane o ludzkie cierpienie. Papież mówi również wielokrotnie o wyższości
dziewictwa, a zarazem, że małżeństwo jest drogą świętości, a nawet, choć bardzo
rzadko (głównie w roku 1982), że między obydwoma stanami panuje równość. Ist-
nieje również w jego nauczaniu pewien rodzaj otwartości wobec religii niechrze-
ścijańskich, a zarazem krytyka wobec nich. Otwartość na niekatolickie sposoby
myślenia pozostaje u Jana Pawła II w dysharmonii z całkowitym brakiem go-
towości do dyskutowania z progresywnymi katolikami. Widzimy również w jego

14 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, s. 47.
15 „Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim,
czego początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica”. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, s. 87.
16 Tamże, s. 92.
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myśleniu napięcie między przedsoborowym rozumieniem „Kościoła” jako ducho-
wieństwa (za którym kryje się, jak zostało powiedziane, koncepcja duchowieństwa
jako odrębnego wyznania chrześcijańskiego) a rozumieniem „Kościoła” jako cało-
ści społeczności katolickiej, świeckiej i duchownej (w duchu Vaticanum II). Trudno
również nie wspomnieć o bardzo fundamentalnym napięciu między jego przeko-
naniem, że stworzenie jest dobre, a jego tendencjami do przezwyciężenia tego, co
stworzone poprzez apoteozę rad ewangelicznych.
W Alter Christus argumentuję, że wszelkie sprzeczności de facto nie są za-

grożeniem dla wielkiej charyzmy papieża, dla jego bycia drugim Chrystusem. Pa-
radoksalnie tę charyzmę mogą zwiększać. Dzieje się tak dlatego, że z natury rze-
czy muszą prowadzić do swego rodzaju osłabienia zdolności intelektualnych wier-
nych, którzy w charyzmę papieża wierzą. Czynić to mogą przynajmniej na cztery
sposoby: przez stworzenie zamieszania w umysłach wiernych; przez stworzenie
wrażenia, że papież jest naprawdę potężnym nosicielem mocy, gdyż nosi w sobie
wszystkie moce (wygłaszając niekoherentne sądy, a więc wyrażając sprzeczne
moce, papież niejako jest nosicielem wszystkich mocy – zarówno mocy a, jak i ne-
gacji mocy a); przez uczynienie wiernych zależnymi od teologicznych oświadczeń,
które są faktycznie ustalane uznaniowo przez duchowieństwo katolickie – przy
czym uznaniowość zwiększa się, im wyżej dany duchowny znajduje się w hierarchii
kościelnej; przez zwiększenie liczby zwolenników – gdyż zawsze znajdą się zwolen-
nicy, którzy popierają jeden zbiór twierdzeń oraz inni zwolennicy, którzy popierają
twierdzenia z nimi sprzeczne (np. zwolennicy papieskiej pochwały etnicznego po-
jęcia narodu oraz zwolennicy papieskiej pochwały obywatelskiego pojęcia narodu
w zasadzie tworzą pełen zakres możliwych zwolenników myśli papieskiej o na-
rodzie; jak nietrudno zauważyć, jest ich, z grubsza licząc, dwa razy więcej niż
byłoby wówczas, gdyby papież opowiedział się jednoznacznie za etnicznym bądź
obywatelskim pojęciem narodu).
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RECENZJE

Pułapki na mężczyzn i genderowe uniki

Dawniej bycie mężczyzną wydawało się czynnością niekłopotliwą, a zwłaszcza
nieproblematyczną: po prostu się nim było i korzystało się z przywilejów (raczej)
wynikających z tego faktu. Bycie mężczyzną dzisiaj, w czasach zdominowanych,
przynajmniej na poziomie głównego dyskursu, na kwestiach kobiecości, okazuje się
i niełatwe, i nieproste. Kobiecość, kobietę kulturową, kobietę społeczną analizuje
się w antropologii ostatnich trzydziestu lat nieustannie, szuka się maskulinistycz-
nych narzędzi tortur, jakimi kobiety zostały ujarzmione i zdominowane w kulturze,
ale i w realnym życiu w minionych stuleciach. Równocześnie temat męski ześli-
zgnął się ze zbocza antropologicznej nauki; współczesny mężczyzna funkcjonuje
jako echo dawnych ujęć. Można zapytać: czy współczesny mężczyzna jest taki
jak jego poprzednik z epoki fin de sciele’u, renesansu, hellenizmu, czy może jest
kimś innym niż jego antenaci? I czy można mówić o współczesnym mężczyźnie,
czy raczej o różnych wzorcach męskich wypełniających różnorodność globalnego
tygla? To pytania, wobec których stajemy bezradnie, bo heteroseksualna męskość
przestała być tematem modnym, a w istocie wartym antropologicznego wysiłku
badawczego w dzisiejszej antropologii kulturowej. I jeszcze taka kwestia: jeśli ba-
dania genderowe mają zajmować się różnicą między kobietami a mężczyznami, to
czy nie powinny przykładać jednakowej miary do obu stron relacji? Oczywiście,
że powinny. Dlaczego zatem tego nie robią?
Książka włoskiego badacza kultury współczesnej Franco La Cecli ten pro-

blem stawia w centrum dyskusji. Na ile intensywnie problematyka męskiej toż-
samości tkwi w dzisiejszej debacie antropologicznej i genderowej, a na ile jest
wypełniana stereotypami kulturowymi, bądź (co gorsza) medialnymi, zastępują-
cymi faktyczne stany rzeczy. La Cecla twierdzi, że dotychczasowy antropologiczny
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dyskurs płciowy doprowadził do swoistej wojny; w tej wojnie stroną atakującą
jest feminizm i post-feminizm, spychając problem męskiego poczucia dumy i mę-
skich pragnień do antropologicznego kąta. Sądzi, że w istocie gender studies nie
traktują o różnicy płci, a prawie wyłącznie o kobiecie i kobiecości. I pisze z iro-
nią: „O męskości wolno pisać pod warunkiem, że się nikogo nie urazi i że się
nie mówi z perspektywy od środka. (...) Stąd już tylko krok do uogólnienia, że
«wszyscy mężczyźni to dranie», jakby badania nad męską tożsamością płciową nie
mogły dorosnąć i dla uzyskania akceptacji musiały się chować za matczyną (lub
transseksualistów) spódnicą. Nadal przeważa postawa «przepraszam, że mówię
o mężczyznach»” (s. 35).
Dyskusja o różnicy płciowej zbyt mocno została w ostatnich dekadach wpi-

sana w kontekst polityczny; została zdominowana wyrównywaniem krzywd (ko-
biecych) za stulecia nierówności i wypchnięcia kobiet z głównej areny publicznej.
To upolitycznienie debaty sprawia, że z wielkim trudem jesteśmy dziś w stanie
docierać do „archeologii płciowych”, bo chociaż większość badaczy zrywa z esen-
cjalizmem antropologicznym (uchwytywaniem płci w kontekście jakiś trwałych
i nieusuwalnych cech wyznaczających tożsamość), niemniej założenie istnienia
podstawy męskiej i kobiecej tożsamości nie wydaje się absurdalne. Owe arche-
ologie płci nie przeczą tezie o płynności tożsamości, wszak, jak pisze włoski ba-
dacz, płynność kształtuje się dzięki temu, że istnieją antypody płciowe, między
którymi zachodzą procesy kształtowania, w przeciwnym bowiem razie rozpłynę-
libyśmy się w jakiejś hipotetycznej „trzeciej płci” postulowanej przez manifesty
post-feminizmu albo w całkowitej nieokreśloności. Franco La Cecla stawia zarzut,
że badania genderowe od początku (czyli od lat 70.) pomijały z powodów ideolo-
gicznych i politycznych aspekt tożsamości męskiej: „Do tego stopnia, że womens’s
studies praktycznie utożsamiano z gender studies. Większość esejów i badań z tego
zakresu poświęcono kształtowaniu się kobiecej tożsamości w tej czy owej grupie,
przyjmując często optykę, która podkreślała sytuację podporządkowania, wyko-
rzystywania i cenzurowania kobiet” (s. 42). Wskutek tego męskość jako problem
badawczy i kwestia rzeczywista jest dzisiaj trywializowana. Ale to nie jest naj-
gorszy skutek stanu debaty genderowej, bo tak naprawdę doprowadziło to do
„pogubienia” i „podzielenia” nas, współczesnych kobiet i mężczyzn, co zdaniem
włoskiego antropologa wywołało kryzys – nie męskości, lecz raczej relacji między
męskim i żeńskim, albowiem „sprawy związane z płcią, tożsamością płciową oraz
kondycją męską, kobiecą, gejowską czy transgenderową niewiele miały wspólnego
z badaniami naukowymi i ich praktycznym zastosowaniem” (s. 27). Wystarczy
uświadomić sobie fakt (jak utrzymuje La Cecla), że głównym strażnikiem politycz-
nej poprawności jest dziś „kobieta”, która aspiruje do bycia jedynym mierniczym
wyznaczającym zakres męskości, i która narzuca normy i karcące reguły. Trudno
się zatem dziwić, że wielu współczesnych mężczyzn ucieka się bądź do strategii
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bycia szorstkim (maczyzm), bądź do strategii niepewności i uległości (syndrom
Piotrusia Pana). Po prostu, pod wpływem procesów emancypacji kobiet mężczyźni
utracili pewność siebie; ale to może rodzić frustracje, które nie mogąc się manife-
stować ze względu na polityczną poprawność, odkładają się w psychice mężczyzn;
taki mechanizm może doprowadzić do wybuchów niekontrolowanej i reaktywnej
agresji, jak w tych przypadkach męskiej przemocy wobec zbyt wyemancypowa-
nych młodych Tunezyjek, które przytacza La Cecla. Otóż za pewnik uznaliśmy,
że wszystko się zmienia, że zmienia się kultura, kobiety się uniezależniają wobec
wzorców tradycjonalizmu, i że mężczyźni zmieniają się również – z łatwością ak-
ceptując zmiany. Jednak to ostatnie przekonanie jest zaledwie mglistą hipotezą
(lub pobożnym życzeniem), która powinna być dopiero gruntownie zbadana.
Z tego opisu ogólnej sytuacji kulturowej wynika postulat autora, aby ponow-

nie przyjrzeć się i zbadać bez uprzedzeń kondycję współczesnego mężczyzny. Jego
książka zawiera ogólne konstatacje, które autor traktuje jako zaproszenie do dys-
kusji, a nie ostatecznie udokumentowane badawczo tezy. Trudność związana z bu-
dowaniem męskiej tożsamości i odpowiadającej jej narracji kulturowej polega na
tym, ze ten proces jest obarczony większym wysiłkiem niż w przypadku tożsamości
kobiecej; w męskiej tożsamości tkwi strukturalny (zatem trudny do wykorzenie-
nia) składnik niezadowolenia i niepewności, który należy przynajmniej poskromić;
dlatego to mężczyzna bardziej niż kobieta potrzebuje osiągnięć, aby potwierdzić
własne poczucie wartości, jak utrzymuje za Margaret Mead autor; co bynajmniej
nie oznacza, że mężczyzna chce za wszelką cenę prześcignąć kobietę pod wzglę-
dem prestiżu. O tej niepewności i wyjściowej nieokreśloności męskiej tożsamości
La Cecla pisze w nieco patetycznym stylu tak oto: „(...) mężczyzna niesie w so-
bie ranę, która nie może się zabliźnić, ranę tożsamości nieostrej, płynnej (flou),
która musi znaleźć swoje kontury i ramy, i która przede wszystkim sama siebie
poszukuje” (s. 122). To pokazuje wysiłek, który wiąże się z usytuowaniem mężczy-
zny w paradygmacie kulturowym: męskość jest konstytuowana poprzez redukcję
cech czy aspektów kojarzonych z kobiecością1, dlatego mężczyźnie nie wolno przy-
wiązywać tak wielkiej wagi do ciała, jak czynią to kobiety. Ale czy dzisiaj takie
twierdzenie pozostaje aktualne? La Cecla twierdzi, że właśnie dlatego, że nie jest
to oczywiste, należy zbadać współczesny męski sposób patrzenia na własne ciało,
a w pewnym sensie przedefiniować go.
W jakiejś mierze włoski badacz chce, zmierzając tropem Foucaulta i Illi-

cha, „odpłciowić” historię tożsamości i uniknąć w tej debacie narzucanego na siłę
kierunku powszechnej homogenizacji lekceważącej różnice kulturowe, społeczne,
religijne, i w istocie płciowe (wzorzec uniseksualności), i osiągnąć pole bezstronnej

1 „Tożsamość jest formą ascezy i cięcia wielu cech, a jej cząstkowość przynosi zadośćuczynienie
w postaci własnej tajemnicy, którą uczymy się zgłębiać, lecz której nie wypowiadamy” (s. 17).
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rozmowy antropologicznej, nie wykluczającej a priori pojęcia różnicy. To oznacza
konieczność zapewnienia męskiej tożsamości ochrony przed nową „społeczną eu-
geniką”, czyli jej fundatorami – ruchami feministycznymi, post-feminizmem, kul-
turą queer i transgender, które chcą wyleczyć męskość z jej atrybutów. I nie jest
to w żadnej mierze wezwanie do jakiejś męskiej wojennej reakcji, by przywró-
cić dawny patriarchalny stan; przeciwnie, La Cecla mówi o nowej kulturze, która
byłaby prawdziwie otwarta, naprawdę inkluzywna, a nie stygmatyzująca – na
przykład nieśmiałego homoseksualistę, który nie chce naśladować kobiecości. Nie
powinno zatem dziwić, że włoski antropolog zapraszając do nowej dyskusji, pro-
wadzonej bez tez przyjętych z góry, wraca do tego, co wydaje się powrotem do
dawnych ujęć: „Odkryjmy na nowo męską ekspresję z całym jej bogactwem i wa-
haniem, odzyskajmy na nowo zakłopotanie, nieśmiałość, odwagę, by się zalecać,
radzić sobie wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Wszystkie te rzeczy są częścią
obyczajowości męskiej nie jako przebranie, lecz jako znajomość siebie” (s. 165).
Stawką jest archeologia męskiej tożsamości, „która jest dla nas bardzo ważna, jeśli
chcemy zrozumieć, z jakich konstrukcji, jakich strojów i jakich ideologii jesteśmy
dziś zbudowani w naszej męskiej tożsamości” (s. 165).
Książka La Cecli nie jest bynajmniej „wprowadzeniem” do antropologii męż-

czyzny, pozostaje jednak inspirującym „zaproszeniem” do niej.

Franco La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, przeł. Hanna
Serkowska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014, ss. 187.

Sławomir Raube
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