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Beata Szym ańska

INTUICJA I WYOBRAŹNIA
(TEORIA PO ZN A N IA ANTONIEGO LANGEGO)

Dający się zaobserwować w ostatnim czasie wzrost zainteresowań dla
okresu zwanego przełomem antypozytywistycznym , m odernizmem czy
Młodą Polską 1 uzasadnia potrzebę zwrócenia uwagi na pisarzy, których
działalność można by uznać za inicjującą przew rót myślowy. Do takich
twórców należał Antoni Lange (1861— 1929). Poeta i powieściopisarz, zna
ny zwłaszcza z działalności translatorskiej, był także autorem dwóch ksią
żek 2 i niezm iernej ilości rozpraw o charakterze przeważnie na wpół lite
rackim, na wpół filozoficznym, rozpraw obecnie niemal nie znanych z ra 
cji rozrzucenia ich po trudno dostępnych czasopismach, a także — jak
się w ydaje — dlatego, iż zainteresowanie badaczy skupili autorzy albo
znacznie bardziej efektowni w sposobie eksplikowania swych pomysłów,
często w stosunku do Langego znacznie bardziej w tórnych i niedopraco
wanych jak Stanisław Przybyszewski, albo autorzy o wykrystalizow anych
poglądach filozoficznych jak Stanisław Brzozowski. Na specyfikę filozo
ficznej myśli polskiego m odernizm u złożył się jednak fakt, iż tworzyli ją
nie tylko zawodowi filozofowie, lecz także krytycy i pisarze, tacy właśnie
jak Lange, a także Jerzy Żuławski, M iriam Przesmycki, Ignacy M atuszew
ski. Nadało to ich dziełom ów na wpół literacki charakter; często teore
tyczne wypowiedzi zaw arte zostały w utw orach artystycznych. Tak po
w stała filozofująca poezja i rozwinęła się forma eseju, wzorowana w za
kresie stylistyki na pism ach C arlyle’a i Nietzschego.
1 Term in „m odernizm ” jest w artykule stosow any w ym iennie z term inem „Mło
da P olska” i obejm uje lata 1887—1903. P ow yższe granice czasow e, określające po
czątek i koniec m odernizm u, przyjm uję idąc za ustaleniam i dokonanym i przez K a
zim ierza W ykę w M odern izm p olski (K raków 1968) oraz w zam ieszczonej tam roz
prawie H. M arkiew icza M łoda P o lsk a i „izmy". Jednak w toku pracy odw ołu ję się
niekiedy do tych prac Langego, które pow stały po 1903 r., w ów czas, k ied y prace te
stanow ią rozw in ięcie i uzupełnienie poglądów w yrażanych przez autora w e w cześn iej
szym okresie jego tw órczości.
2 A. Lange, Studia z lite ratu ry francuskiej, L w ów 1897; A. Lange, Stu d ia i w r a 
żenia, W arszawa 1900.
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Niekonsekwencje i nieścisłości sform ułowań nie pozwalają uznać w y
powiedzi wymienionych, a także innych zbliżonych do nich twórców za
filozofię sensu stricto. A jednak to właśnie ich prace, w pierwszym rzędzie
Langego, Przybyszewskiego, także krytyków A rtu ra Górskiego i Zygmun
ta Feldmana, twórców zaliczonych przez Kazim ierza Wykę do pierwszej
formacji pokolenia Młodej P o lsk i3, zapoczątkowały na gruncie polskim
zmianę sposobu myślenia.
Dotarcie do właściwego znaczenia poglądów wyrażonych w ten charak
terystyczny do modernizmu w ogóle sposób (bo cechuje on także wypo
wiedzi takich autorów, jak M aurycy M aeterlinck, Stefan M alarmee czy
Ola Hansson) wymaga dokonania pewnego zabiegu interpretacyjnego, po
legającego na przełożeniu m etaforycznych wypowiedzi na język dyskur
sy wny. Dopiero wówczas staje się możliwa im m anentna analiza tekstów
i ocena ich historycznego znaczenia.
Poglądy Langego można uznać za szczególnie nadające się do przyjęcia
ich za punkt w yjścia do charakterystyki zasadniczych tendencji filozoficz
nych epoki. Z jednej strony stanowią one bowiem chronologicznie n aj
wcześniejszy i zarazem najpełniej wyrażony zestaw twierdzeń, z drugiej —
koncepcje jego, w każdym razie w zakresie teorii poznania, można uznać
za typowe dla tego kierunku, który najogólniej można nazwać „filozofią
polskiego m odernizm u”.
Z dość rozległej, jeśli idzie o zakres zainteresowań, filozoficznej tw ór
czości Langego przedstaw im y tu jeden jej aspekt — teorię poznania. Właś
nie bowiem na gruncie epistemologii dokonał się z końcem XIX w. prze
łom wyznaczający kres pozytywizmu i początek nowej epoki.
Przełom ten znalazł swój wyraz w odmiennej odpowiedzi na postawio
ne już przez pozytywizm pytanie o możliwość poznawania świata. W grun
cie rzeczy jednak — staje się to jasne już w filozofii Spencera — chodziło
tu nie tyle o odpowiedź na rudym entarne pytanie: „Czy rzeczywistość jest
poznawalna?”, lecz o stwierdzenie, jakiego rodzaju rzeczywistość jest do
stępna poznaniu ludzkiemu. Epistemologia m odernistyczna miała swoje
ugruntow anie w m etafizyce i podstawowe kwestie poznawcze były roz
strzygane na podstawie nowych przesłanek ontologicznych.
Równocześnie jednak, stanowiąc reakcję na filozofię pozytywistyczną,
myśl m odernizmu przejęła zarazem pew ną ilość tw ierdzeń będących bez
pośrednim dziedzictwem zanegowanej epoki. W filozoficznej refleksji Lan
gego te pozytywistyczne w ątki są szczególnie wyraźne. Patronem Lange
go, jak zresztą większości polskich filozofów-pisarzy tej epoki, był H er
bert Spencer i jego ewolucjonistyczna teoria Niepoznawalnego. Wzboga
cona o elem enty przejęte z nauk przyrodniczych i o pełniejszą niż u Spen
3 Wyka, M odern izm polski, s. 57.
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cera znajomość filozofii K anta, filozofia Langego przejęła także pew ne te
zy myśli Schopenhauerowskiej i Nietzscheańskiej. Poza nawiązywaniem
do polskiej filozofii rom antycznej dużą rolę odegrała też w jego filozofii
charakterystyczna dla całego modernizmu, ale wzbogacona o rzetelne stu
dia i bezpośrednią znajomość źródeł filozofia Wschodu, przede wszystkim
Indii. Synteza tych wszystkich wątków (lista bynajm niej nie została w y
czerpana) uzupełniona jeszcze o (przejęte prawdopodobnie poprzez myśl
francuską) pom ysły m istyka Swedenborga, dała koncepcję co praw da ekle
ktyczną i nie wolną od niekonsekwencji, ale tworzącą pewnego rodzaju ca
łość, którą można by nazwać „filozofią A bsolutu”.
Za punkt w yjścia rozważań Langego należy przyjąć ewolucyjny m onizm idealistyczny. Przeświadczenie o jednolitej naturze św iata stanowiło
dla niego nienaruszalny pewnik. Za przesłankę drugą można uznać tw ier
dzenie, że istota rzeczywistości, byt praw dziw y — Absolut jest ludzkiemu,
poznaniu niedostępny, pozostaje tajem nicą, do której umysł ludzki może się
zbliżyć w intuicyjnym poznaniu, którą przeczuwają i do której w nieskoń
czonym rozwoju zbliżają się nauka i religia, ale która nigdy nie zostanie
przeniknięta całkowicie. Rzeczywistość dana człowiekowi w poznaniu zm y
słowym ma charakter zjawiskowy, to złuda, Schopenhauerowska m a ja *
Inaczej jednak niż u Schopenhauera, w filozofii Langego owej pozornej
rzeczywistości przysługuje (taki wniosek nasuw ają w każdym razie nie
które wypowiedzi Langego) pewna realność, jest ona — jakby powiedział
Leibniz — „zjawiskiem dobrze ugruntow anym ”. Ponadto, chociaż świat
rzeczy, świat pozorów przesłania, ukryw a świat prawdziwy, to jednak
w nim właśnie objawia się Absolut. Świat noumenów przejaw ia się
w świecie fenomenów. Zjawiskowość świata jest w rozumieniu Langego
rezultatem świadomego aktu Absolutu — Boga, jest jakby językiem, któ
rym on przemawia, dając się człowiekowi poznać. Rzeczy są symbolami
idei, każda rzecz posiada sens dzięki uczestniczeniu w Absolucie.
Człowiek w takim ujęciu odgrywa we wszechświecie rolę szczególną —
jest w obrębie nieskończonej ilości form czymś przez Absolut wyróżnio
nym. Jest to moment, na który — jak się w ydaje — należy zwrócić uwagę,
bo właśnie w ten sposób w m odernizmie została przywrócona wartość czło
wieka, który nie jest już redukow alny do warunków naturalnych. Czło
wiek staje się wartością jako indywiduum , bo uczestniczy w Absolucie po
przez wysiłek zwrócenia się ku niem u w akcie poznawczym.
Wieloczłonowość i różnorodność świata w obrębie monistycznego po
glądu tłum aczy się cechą im m anentnie przysługującą rzeczywistości:
zmiennością, m ającą charakter nieskończonego rozwoju. W nieustannym
dialektycznym ścieraniu się przeciwieństw świat przyrody poprzez róż
norodność form zmierza do jednego celu, jakim jest Absolut, stanowiący
zarazem początek wszystkiego. Dzieje świata są dziejami narastającej sa-

208

Beata Szym ańska

moświadofności Absolutu. P rzy tym jednak, inaczej niż to było u Hegla,
zmienność jest właściwością tylko rzeczywistości pozornej, Absolut jest je 
den, nieruchom y, niezm ienny. Zmienność świata zjawisk — tak można, jak
się w ydaje, zinterpretow ać niezbyt jasny tok wywodów Langego — jest
w ynikiem pierwotnego rozłam u w obrębie Absolutu, wyłonienia się pod
m iotu poznającego i przedm iotu poznania, ducha i, jakby powiedział Hegel,
jego innobytu — przyrody. Tylko bowiem w ten sposób Absolut może po
znać sam siebie.
Dzieje człowieka to także dzieje stopniowego pogłębiania świadomości
wiodącego do coraz to silniejszego odczuwania własnej indywidualności.
Człowiek pierw otny nie odczuwał swojej odrębności od św iata przyrody,
był tożsam y z naturą, pozostawał z nią w pełnej harm onii. Zakłócenie tej
pierw otnej harm onii („raj utracony”) stało się dla człowieka źródłem cier
pień i zmusiło do walki z naturą. N atura „wyłoniwszy z siebie ducha, któ
ry ją rozwija, postaw iła człowieka naprzeciw siebie. Stanęła wobec niego
jako przedm iot, uczyniwszy z człowieka podmiot, w lała weń Ja, sama staw szy się n ie-Ja” 4. Działalność człowieka m a na celu zniesienie tej sprzecz
ności, pojednanie się z naturą. Przeciw staw ny biegun przyrody — k u ltu ra
tworzona przez człowieka jest zarazem tym, co człowieka przyrodzie przy
wraca; k u ltu ra jest ostatecznym celem przyrody.
Zasadniczym m om entem zw rotnym jest uznanie przez m odernizm obu
rodzajów rzeczywistości — rzeczywistości pozornej i „praw dziw ej” — za
przedm iot poznania. Przesłanki myślowe dla tego rodzaju koncepcji zna
lazły się już w filozofii pozytywizmu, jednak wówczas w ysnuwano z nich
odmienne wnioski.
Przedm iotem poznania dla pozytywistów jest „fakt”. Term in ten w róż
nych odmianach filozofii pozytywistycznej m iał najrozm aitsze znaczenia:
u Comte’a oznaczał rzeczywistość dostępną poznaniu empirycznem u, w sto
sunku do człowieka transcendentną, w rozum ieniu innych autorów obej
mował szerszy krąg zjawisk, zawsze jednak oznaczał jedynie, iż jest to
rzeczywistość p o z n a w a l n a , ale nigdy, że jest to rzeczywistość j e 
d y n a . Stanowisko takie jeszcze dobitniej niż Comte sform ułował Spen
cer: istnieje rzeczywistość empiryczna, dostępna poznaniu ludzkiem u i rze
czywistość drugiego rodzaju, dająca się zdefiniować jedynie jako niepozna
walna.
Istota m odernistycznego przełomu w yraża się w ogłoszeniu, m ającym
wszelkie cechy m anifestu, że za właściwy przedm iot poznania przyjm uje
się tę właśnie rzeczywistość dyskursyw nie niepoznawalną. „W yrażanie nie
w yrażalnego”, „poznawanie niepoznawalnego” — takim i paradoksam i po
sługiwano się często. Owym niepoznawalnym przedm iotem poznania miał
4

Lange, S tu d ia i w rażen ia, s. 9.
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być bądź to istotny składnik osobowości człowieka — „życie”, „wola” „na
ga dusza”, bądź to rzeczywista substancja św iata — „Nieświadome”, „Ab
solut”.
Większość modernistów, w tym również Lange, nie negowała przydat
ności badania empirycznych faktów, ale też nie sądziła, by wiedza o nich
miała być pełną o świecie.
Lange z całym naciskiem podkreślał, że człowiek jest przede wszystkim
istotą działającą i jego zdolności poznawcze są podporządkowane potrze
bie przekształcania świata, równocześnie jednak stwierdzał, iż umysł czło
wieka zawsze będzie się zwracał do podstawowych pytań m etafizyki, przy
czym odpowiedź na pytanie o istotę rzeczywistości będzie zarazem w yjaś
nieniem sensu człowieczego losu.
W sporach o rozdzielenie „praktycznego” i „czystego rozum u”, kulm i
nujących potem w Bergsonowskim dualizmie intelektu i intuicji, Lange
zajmował stanowisko m ediacyjne, przyznając każdemu z tych dwóch ro
dzajów poznania równie ważne miejsce w całości procesów poznawczych.
Pogląd taki wypowiedział we wczesnych swoich pracach, przy okazji cha
rakterystyki filozofii Kanta, a także później, prezentując polskiemu czy
telnikowi poglądy autora Ewolucji tw órczej 5. W codziennej postawie po
znawczej człowiek kieruje swoje zainteresowania na rzeczywistość, która
go otacza, na świat rzeczy. Poznawanie go jest koniecznością, jest w arun
kiem wszelkich działań. Równocześnie jednak tego świata w pełni poznać
nie można, gdyż, w przekonaniu Langego, nie można poznać tego, co jest
ruchom e i zmienne. A nie m a w zmysłowo poznawalnym świecie ani ele
mentów, ani stru k tur, które nie podlegałyby nieustannym przemianom.
,,[...]postęp — pisze Lange — to znaczy walka, to znaczy życie. Spokój
może istnieć jedynie tam, gdzie życia jeszcze nie ma, albo tam , gdzie się
już skończyło; tam, gdzie wszystkie pierw iastki są jednoznaczne. Pierw iast
ki są jednoznaczne w nie zapłodnionej komórce i w trupie. Dopóki życie
trw a, trw a różniczkowanie, trw a w alka jednych cząstek z drugimi. Odzy
skanie raju, upadek Jehow y — są to pojęcia identyczne z zakończeniem
w alk postępu i życia, ze zniknięciem człowieka, z unicestwieniem bytu.
Aby nieugięte praw o n atu ry przezwyciężyć, trzeba z nim zlać się, tj. prze
stać istnieć” 6. Sama więc dialektyczna stru k tu ra świata, w którym czło
wiek działa, samo pojęcie życia wyklucza możliwość doskonałego pozna
nia jego istoty jako tego, co wym yka się sprzecznościom. Ale można — tu
następuje paradoksalne odwrócenie postawy pozytywistycznej — próbo
5
A. Lange, Odrodzenie r o m a n ty zm u w filozofii, „Św iat”, 1910, nr 39; A. Lange,
Em m anuel Kant, „W ędrowiec”, 1904, nr 8.
• A. Lange, Studia z lite ratu ry francuskiej, s. 58.
14 A rchiw um H istorii F ilozofii
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wać dotrzeć poznawczo do tego drugiego świata, „prawdziwego”, tego, któ
ry znajduje się poza życiem, działaniem i zmianą, do Absolutu.
Taka wizja rzeczywistości nadała poglądom Langego cechę dwoistości,
która charakteryzow ała jego ontologię, a w epistemologii wiodła do dua
lizmu poznawczego, zgodnie z którym ostatecznie zostają uznane za rów
nowartościowe dwie całkowicie odrębne strefy poznania: świat rzeczy, bę
dący domeną działań człowieka, który zostaje objęty poznaniem intelektu
alnym, i świat prawdziwy, Absolut, do którego człowiek zbliża się poznaw
czo w akcie intuicyjnego oglądu. Sam Lange dostrzegał w tym poglądzie
moment zwrotny. W przyjęciu pozaintelektualnego sposobu poznawania
świata widział początek nowej drogi, jaka się otwierała przed jego pokole
niem, wyznaczenie nowych zadań i obietnice nowych możliwości. Moder
nizm to dla niego przede wszystkim kierunek zakładający rozszerzenie za
kresu pojęcia „poznanie” i zwiększenie zaufania w możliwości poznawcze
człowieka: „[...] przez w yraz poznanie należy rozumieć nie tylko nauki
przyrodnicze [...] ale też i wiele innych pierwiastków: tu przede wszystkim
należy zaliczyć życie samo, stosunki społeczne, coraz szersze grupy ludzi
wstępujących na scenę, a z drugiej naturę [...] dalej przeszłość, która się
coraz bardziej rozszerza na wieki przedhistoryczne, znajomość ludów naj
dalszych [...] znajomość psychologii i tajem nic ducha, do których nikt nie
docierał [...]” 7.
Jak widać z przytoczonych słów Langego, także dziedzina działalności
człowieka, którą można w sposób w pełni naukowy poznawać, jest pojęta
szerzej, niż było to np. u Augusta Comte’a, i obejm uje takie zagadnienia,
jak badanie samej istoty życia, psychologii grup społecznych itp. Przede
wszystkim jednak owe „tajem nice ducha, do których nikt nie docierał” sta
wiają poznaniu nowy cel, co stanowi w przekonaniu Langego naw rót do
epoki poprzedzającej pozytywistyczny sceptycyzm, do romantyzmu. Jesz
cze wyraźniej, sądził Lange, rodzący się nowy kierunek filozofii nawiązuje
do myśli rom antyzm u wówczas, kiedy wskazuje na źródła poznania.
Dał tem u w yraz wykładając w 1924 r. w artykule w stępnym do reda
gowanego przez siebie pisma „A strea” 8 swój stosunek do romantyzmu.
Za najistotniejszą cechę romantycznego światopoglądu uznał wysunięcie
w teoriopoznawczych koncepcjach na pierwszy plan elementów uczucia,
wyobraźni i intuicji jako tych władz, które są jedynie zdolne do stworzenia
prawdziwej wizji świata. Pozwoliło to rom antykom na ujm owanie zjawisk
w ich — jak pisze — niepowtarzalnej indywidualności, na niezafałszowane
spojrzenie na takie zjawiska, jak sztuka, jednostka, dzieje. Zwłaszcza
w nauce historii pozytywizm zm arnował najistotniejsze zdobycze rom an
7 A. Lange, P oezja przyszłości, „Gazeta P olska”, 1883, nr 192.
8 „A strea”, 1924, z 1.
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tyzmu: Pozytywizm „starał się wszystko ująć w form uły m atem atyczne,
naw et historii chciał narzucić pewne stałe i niezmienne praw a, na wzór
praw mechaniki, nie licząc się z tym, że historia jak życie daje nam właśnie
obraz działania dusz zawsze innych, nowych, nigdy się niepowtarzających,
nieprzewidzianych. Tę właśnie niepowtarzalność ujm uje wyobraźnia
i uczucie przenikając ich istotę za pomocą siły, którą nazwano intuicją,
gdy traktow anie zjawisk m atem atyczne jest dziełem intelektu” 9. Należy
w tym m iejscu zwrócić uwagę na fakt, że kiedy krytycy i teoretycy mło
dopolscy przedstaw iając swe stanowiska jako naw rót do rom antyzm u ak
centowali w rom antyzm ie takie wartości, jak indywidualizm , historyzm,
estety zm 10, Lange istotę neoromantycznego przełom u widział przede
wszystkim w uznaniu intuicji za pełnopraw ne źródło poznania. W arty 
kule pod znamiennym tytułem Odrodzenie rom antyzm u w filo zo fii 11 za
typowy przykład neoromantycznej refleksji uznaje filozofię Bergsona.
Prezentując ją polskiemu czytelnikowi podkreśla, iż Bergson dobitnie
wykazał, że „intuicja sięga w samą treść życia, intelekt roztacza m artw o
tę ” 12, i że to Bergson właśnie stworzył pełną teorię poznania intuicyjnego.
Jednak własne poglądy Langego nie kształtow ały się pod wpływem
autora Ewolucji twórczej. Jeszcze na wiele lat przed zapoznaniem się
z pismami Bergsona Lange zajął się rolą intuicji w całokształcie poznaw
czych procesów. Oczywiście nie podjął on tu żadnych bardziej samodziel
nych badań. Odwoływał się z jednej strony do osiągnięć współczesnych
sobie psychologów, z drugiej do koncepcji filozoficznych Schopenhauera,
a przede wszystkim C arlyle’a. Pewna oryginalność teorii Langego wyraziła
się w tym, że zarówno zajm ując się intuicją, jak i analizując poznawczą rolę
wyobraźni odwoływał się do polskiej filozofii rom antycznej, przede wszyst
kim do prac Libelta, ale także Trentowskiego i Cieszkowskiego.
Także sama m etoda ujm owania zagadnienia i form ułowania pytań jest
dla Langego charakterystyczna. W brew panującym w tym czasie tenden
cjom rzadko odwoływał się do szczegółowych badań rozwijającej się wów
czas psychologii eksperym entalnej. Rzadko też korzystał z ogólnie dostęp
nych i skądinąd znanych mu wyników badań z zakresu fizjologii mózgu.
W art uwagi jest fakt, iż Lange będąc tłumaczem popularnej w swoim cza
sie pracy Michaux O w y o b r a ź n i 13, z wyników badań tego autora nie ko
rzystał, kw itując je jedynie w swoim artykule pod analogicznym tytułem
9 A. Lange, Zastrzeżenia, loc. cit., z 2.
10 Zob. I. M atuszew ski, Słow acki i n o w a sztuka, W arszawa 1902.
11 Lange, Odrodzenie r o m a n ty z m u w filozofii.
12 Ibidem.
13 N. M ichaux, O w yobraźn i, przekł. A. Lange, W arszawa 1896.
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O w y o b r a ź n i 14 tylko kilkom a wzmiankam i o charakterze sprawozdawczym.

Celem refleksji Langego nad drogami ludzkiego poznania nie było w łaś
ciwie stworzenie nowej pozytywnej wiedzy w tym zakresie, choć po
trzeby stworzenia takiej wiedzy nie odrzucał. Zadaniem jednak zasadni
czym była negacja, obalanie przekonań, które zrodził scjentyzm. Posta
w a Langego jest w yrazem buntu i wobec tego aktu negacji potrzeba
twórczych propozycji schodzi na plan dalszy.
On sam nazw ałby takie stanowisko reakcją na poglądy, które „już się
w yczerpały”. Nowe teorie, które pow stają jako w yraz negacji poglądów
poprzednich, w okresie stanowiącym kres jakiejś jednej epoki, są tak da
lece przejaskraw ione, jednostronne, że pokolenie następne z kolei będzie
w sposób równie jednostronny musiało je odrzucić. „Nasi następcy — zau
w a ż a — równie znużą się m etafizyką, jak m y nadm iarem zdrowego roz
sądku” 15. W toku dialektycznych negacji, poprzez jakie kształtuje się wie
dza, pewne tezy generacji poprzednich zostaną w zmodyfikowanej formie
utrzym ane, ale całość koncepcji nowo powstającej m usi przyjąć formę
radykalnie odm ienną od poprzedzającej. Tak więc zgodnie z teorią Langego
jego koncepcja intuicji i wyobraźni jest przede wszystkim odpowiedzią na
poprzednie koncepcje priorytetu intelektu i tzw. zdrowego rozsądku.
Pojęcie intuicji stosował Lange dla oznaczenia rozm aitych sytuacji po
znawczych i, stosownie do tego, posługiwał się tym term inem w kilku
rozm aitych znaczeniach, nie troszcząc się zbytnio ani o precyzyjność, ani
o jednoznaczność wypowiedzi. Różnorakie były także źródła jego inspiracji
w tej mierze.
Próbując wprowadzić pewien porządek w wielość kontekstów znacze
niowych, w jakie uw ikłany jest w pracach Langego term in „intuicja”, na
plan pierwszy chcemy wysunąć taką charakterystykę intuicji, która w y
nika z opozycji: intuicja — intelekt jako dwóch odrębnych źródeł poznania.
W takim ujęciu intuicja może więc zostać scharakteryzow ana poprzez
sferę rzeczywistości, jaką obejm uje swym zasięgiem. Intuicja będzie to
więc taka zdolność poznawcza, która zwraca się do świata Absolutu, pod
czas kiedy intelekt obejm uje „świat pozorny” — świat rzeczy. Podział taki
nie jest jednak całkiem ścisły. Intuicja, stw ierdzał Lange, jest niezbędnym
składnikiem percepcji zmysłowej, nie m a też czystych aktów intuicji w y
zbytych współdziałania intelektu. Granica między intuicją a intelektem
nigdy nie została przez Langego przeprowadzona w sposób ostry.
Innym m om entem charakteryzującym intuicję jest jej powiązanie
z nieświadomymi sferam i osobowości człowieka, gdzie sytuował Lange rów 
nież wyobraźnię i instynkty. Zresztą niekiedy Lange utożsamiał całkowicie
intuicję z instynktem , w czym miał poprzedników zarówno wśród filozo
14 A. Lange, O w y o b ra źn i, „N iw a”, 1894, nr 18.
15 A. Lange, N ow a literatura francuska, „Bluszcz”, 1904, s. 162.
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fów (Schopenhauer), jak i psychologów (przede wszystkim Ribot). Z utoż
samienia tego w ynikają pewne istotne dla bliższego określenia intuicji
konsekwencje.
Jako instynkt intuicja należy, zdaniem Langego, do tych władz po
znawczych, które wykształciły się w przebiegu ewolucji w przedczłowieczym, jeszcze zwierzęcym stadium rozwoju. W ynika stąd, że w łaśnie in
tuicja, w przeciwieństwie do kształtującego się znacznie później poznania
intelektualnego, jest zdolnością przenikania ,,w głąb n atu ry ” i pełniejsze
go jej poznawania, poznawania w takim stopniu, w jakim instynkt jest
wyrazem pierw otnej zdolności człowieka do bezpośredniego utożsam iania
się z naturą, jej przeżywania, odczuwania.
Tak rozumiana intuicja byłaby więc taką zdolnością poznawczą czło
wieka, która w toku jego rozwoju uległa zanikowi. I rzeczywiście, Lange
wniosek taki przyjm uje głosząc, iż w m iarę rozwoju intelektu człowiek
oddalał się od natury, tracił pierw otną jedność z nią i chociaż poznanie
jego stawało się coraz doskonalsze w sensie uzyskiwania bogatszego, b ar
dziej zróżnicowanego obrazu świata, to jednak coraz bardziej kierowało
się na świat dany w postrzeżeniu zmysłowym, a więc świat pozorny. Osta
tecznym wnioskiem, jaki nasuw ałby się z takiego stwierdzenia, byłby obraz
stałego regresu w zakresie poznawczych możliwości człowieka. Chociaż
jednak Lange wzdycha niekiedy za „utraconym rajem ”, w ym arzonym
Edenem, kiedy to świat dany był człowiekowi w bezpośrednim przeżyciu,
daleki jest jednak od wyciągania tak pesym istycznych konsekwencji.
Przezwyciężeniem poznawczego pesymizmu jest tu przyznanie nie
którym jednostkom zdolności do przełam ania wytyczonych ewolucją ko
nieczności, do zachowania w stopniu większym niż inni owej pierw otnej
intuicji. Są to jednostki genialne. Im właśnie udaje się odrzucić poznanie
intelektualne i uzyskać w intuicji rzeczywistą, jedynie poprawną wizję
świata.
Jeszcze jeden wniosek można wysunąć z teorii, w której intuicję poj
m uje się jako zdolność do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z n atu 
rą. Przypom nijm y, że w monistycznej koncepcji Langego więź z naturą
to więź z całością świata, to docieranie do Absolutu. I chociaż intelekt jest
niezbędny w przebiegu kształtowania się kultury, to jednak intuicja, nie in
telekt dostarcza wiedzy o świecie takim, jakim jest on istotnie. Pozornie
takie ujęcie koncepcji Langego nasuwa na myśl podobieństwo z poglą
dami Bergsona. Należy jednak zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę między
poglądami obu tych autorów, różnicę tak istotną, że przeprowadzenie ana
logii budzi tu wiele zastrzeżeń. W ynika ona z całkowicie odmiennych wizji
świata. Zdaniem autora Ewolucji twórczej intelekt petryfikuje rzeczywi
stość, w swej istocie zmienną, różnorodną, zanurzoną w nieustannym prze
pływie czasu. Natom iast świat, na którym człowiek dokonuje działań,
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jest znieruchomiały, podzielony na odrębne wycinki i jakby pozbawiony
czasu. Tylko tak widziany św iat pozwala człowiekowi na działanie, ale
jest w swej pozaczasowości światem nieprawdziwym.
Langego wizja świata stanowi jakby negatyw tego obrazu. Rzeczywi
stość empiryczna, w której dokonuje się rozwój ludzkości i która podlega
przekształceniom, jest zmienna, ruchoma, zróżnicowana. Jako taka jest
bytem pozornym, przesłaniającym byt prawdziwy, który jest jeden, nie
ruchomy, niezmienny. Św iat jaw iący się w poznaniu intuicyjnym jest tu
światem Parm enidesa, nie H eraklita 16. Na tak ujęte zagadnienie poznawa
nia intuicyjnego w arto zwrócić uwagę, gdyż właściwe ono będzie poglądom
większości przedstawicieli Młodej Polski. M iriam -Przesm ycki pisząc o tę
sknocie człowieka do osiągnięcia Absolutu, T etm ajer i Kasprowicz w swych
poetyckich wizjach um ysłu poszukującego praw dy w yrażają podobne do
Langego przekonanie o tym , iż ostatecznym celem poznawczych wysiłków
człowieka jest uchwycenie, dostrzeżenie św iata jako tego, co jedno, nie
podzielne i nieruchome. Nieruchomość, odwieczny spokój to przym iot bytu
stanowiący bardzo często m otyw poetyckiej twórczości tej epoki. Z tego też
względu Bergsonowskie pojm owanie funkcji intuicji było dla pisarza-m odernisty czymś z samej istoty obcym i Lange w kilku artykułach z nim
polem izow ał17. Intuicja nie jest też zdaniem Langego — i w tym także
momencie jego koncepcja znacznie różni się od Bergsonowskiej — zdol
nością do pełnego docierania do „rzeczywistości praw dziw ej”, gdyż
(świadczy o tym całokształt wypowiedzi Langego) Absolut, będąc celem
aktju intuicyjnego, nigdy nie może być poznany do końca. Nawet jeżeli
spotyka się niekiedy uwagi Langego na tem at pełnego docierania do Abso
lutu, pełnego z nim obcowania (twierdzenia takie były zresztą w m oder
nizmie dość powszechne), trzeba uznać to albo za jedną z niekonsekwencji,
jakich wiele można znaleźć w jego pismach, albo — co bardziej praw do
podobne — za opis stanu idealnego, który ludzkość osiągnie dopiero u k re
su swych dziejów.
W myśl ogólnych założeń ontologicznych, u Langego wyraźnie sform u
łowanych, poznanie człowieka może bezpośrednio kierować się jedynie na
św iat rzeczy. Także więc intuicja m usi kierować się na świat rzeczy.
Wszelkie poznanie — stw ierdza Lange — rozpoczyna się od oglądu otacza
16 S. Sandler w e w stęp ie do M atuszew skiego O sztuce i k r y t y c e (W arszawa 1965,
s. 60) dopatruje się zasadniczej różnicy m iędzy poglądam i M atuszew skiego i Bergsona
w fakcie, iż M atuszew ski przyznaw ał, w przeciw ień stw ie do Bergsona, rów ne zna
czenie poznaniu intelektu aln em u i intuicyjnem u. N iew ątp liw ie podobnie ma się spra
wa w przypadku Langego, w yd aje się jednak, że różnice te szły znacznie dalej i za
rów no u Langego, jak i u M atuszew skiego dotyczą przede w szystkim odm iennego
pojm ow ania rzeczyw istości.
17 Zob. A. Lange, Pochodnie w m roku, W arszawa 1913.
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jących przedmiotów, co w ięcej— wszelkie poznanie jest oglądem. Pozna
wać, to znaczy widzieć.
Nie był Lange w tej tezie odosobniony. „Inteligencja — pisał Carlyle —
nie polega na tym , aby mówić i rozumować, lecz aby widzieć i mieć pew
ność” 18. Za zdolność bezpośredniego oglądu uważał intuicję Schopenhauer.
Doskonalący się proces poznawania polega, zdaniem Langego, zarówno
w porządku onto-, jak i filogenezy na stopniowym wyróżnianiu w wielości
zjawisk pew nych całości, analogicznie do tego, jak u małego dziecka kształ
tu je się stopniowo zdolność postrzegania wzrokowego. Dziecko i człowiek
pierw otny postrzegają początkowo świat jako chaos, jako niezróżnicowaną
całość bez form, bez odrębności szczegółów. Poznawanie rzeczywistości
polega na coraz większym różnicowaniu świata, na wyodrębnianiu szcze
gółów, a następnie — poprzez ustalanie różnic i podobieństw — na klasy
fikowaniu ich. „Widzieć — to rozróżniać, widzenie różnic — to wiedza” 19.
Na tym etapie poznania świadomość większości ludzi zatrzym uje się,
ponieważ taka wiedza jest dla nich zupełnie wystarczająca. Do praktycznej
działalności w kręgu własnego otoczenia i własnego losu szersze poznanie
nie jest potrzebne. I tylko niewielu ludzi przekracza ten elem entarny krąg
wiedzy. Człowiek jest w opinii Langego „leniwy ku widzeniu”. Zasób
przydatnej dla niego wiedzy jest ściśle określony przez partykularne in
teresy. Dodatkowym zawężeniem „widzenia św iata” jest pogłębiająca się
w ciągu rozwoju cywilizacji specjalizacja zawodowa, fakt, nad którym
Lange wielokrotnie ubolewał, a także doktryny, ideologie i wszystkie zja
wiska, które zabarw iają emocjonalnie procesy poznawcze. W ytwarza się
więc taka sytuacja, w której ogół ludzi widzi w stopniu coraz doskonal
szym wąski wycinek rzeczywistości, taki tylko, który jest m u potrzebny
do prawidłowego funkcjonow ania w społeczeństwie: „w elem entarnym ży
ciu, jakie większa część ludzi prowadzi, zupełnie w ystarczającym jest
widzenie tego ciasnego kręgu przedmiotów, w jakim postawiły nas lo
sy” 20— narzeka Lange. Na szczęście jednak „widzenie” niektórych je 
dnostek daleko wybiega poza przyziem ne utylitarne patrzenie ogółu. Eli
tarn a teoria poznania, tak charakterystyczna dla stanowisk antypozytywistycznych, pozwala grupie ludzi przyznać zdolność innego „patrzenia”.
Ich widzenie jest pełniejsze, przenika poprzez rzeczywistość przedmiotów
w samą „istotę rzeczy”. Jest czymś więcej niż tylko możnością bezpo
średniego obcowania ze światem zmysłowym. Jak w ynika z niektórych
wypowiedzi Langego, „widzenie” takie obejm uje np. możność całościo
wego, syntetyzującego ujęcia diachronii dziejów, znalezienie w ew nętrzne
18 Th. Carlyle, B ohaterowie, W arszawa 1892 s. 315.
19 A. Lange, O sztuce widzenia, „W ędrowiec”, 1904, nr 52.
20 Ibidem.

210

Beata Szym ańska

go sensu ich dialektyki, przy czym sens ten ujaw nia się niejako w jedno
razowym akcie dostrzeżenia i zrozumienia. Prawdopodobnie w tym właśnie
znaczeniu Lange posługuje się niekiedy C arlyle’owskim term inem insight.
,,W gląd” w koncepcji C arlyle’a ma charakter praw dy otrzym yw anej
w drodze olśnienia, ilum inacji, uzyskiwanej niejako z zewnątrz, opisy tego
przeżycia są bliskie opisom aktów mistycznego obcowania z Bogiem, do
czego zresztą Carlyle się p rz y z n a je 21. Lange nie odwołuje się do koncepcji
ilum inacji, zresztą nie byłoby to zgodne z jego założeniami, że człowiek
jako integralna część n atu ry wiedzę o niej otrzym uje od niej samej, a więc,
jakby można powiedzieć, „od w ew nątrz”. Podobnie jednak jak Carlyle
jest skłonny sądzić, że stan większego natężenia możliwości poznawczych
pojawia się (nawet u tych jednostek, które są szczególnie do niego predy
sponowane) tylko niekiedy i tylko w specjalnych w arunkach. Poszukiwa
nie tych warunków , w sposób charakterystyczny dla atm osfery m oder
nizmu, zmierzało na ogół do akcentowania czynników zakłócających nor
m alne funkcjonow anie umysłu. Odrzucając czynnik transcendentny jako
źródło wiedzy udostępnianej w akcie łaski, starano się zastąpić go czyn
nikam i pojaw iającym i się w sferze empirycznie dostępnego świata. Zaj
mowano się więc stanam i snu, choroby umysłowej (halucynacje), inte
resowano się hipnozą. Wreszcie w przeżyciach poetyckich, a niejedno
krotnie w osobistym doświadczeniu twórców Dajmonion bywał zastępo
w any przez haszysz, opium i alkohol. Co praw da sam Lange protestow ał
energicznie przeciw próbow utożsam iania „geniusza i obłędu”, w yrażał
się też krytycznie o ideale życia artystycznej bohemy, słowem nie przy j
mował z uznaniem owej zewnętrznej otoczki, jaką lubili stwarzać wokół
siebie współcześni m u artyści w rodzaju choćby Przybyszewskiego, ale
i dla niego raczej nie ulegało wątpliwości, że skoro istota poznania spro
wadza się do tego rodzaju oglądu, w którym świat em piryczny stanowi
zarazem punkt w yjścia i zasadniczą przeszkodę w docieraniu do praw dy,
to stan świadomości, w którym „norm alna” percepcja zmysłowa zostaje
zaburzona, może sprzyjać przenikaniu poza świat em pirycznych danych.
Próbował więc wskazać na w arunki, w jakich może pojawić się taki szcze
gólny stan poznawczy, zestawiał rozm aite poglądy, żeby dojść do wniosku,
iż opisywane przez zajm ujących się tym zagadnieniem teoretyków, a tak 
że przez samych „ludzi genialnych” — uczonych, poetów, filozofów — w a
ru n k i są bardzo rozm aite i że na razie zagadnienie to m usi pozostać
tajem nicą. W każdym razie także i w jego m niem aniu zwiększone zdol
ności poznawcze są, żeby użyć tu term inu K anta, „darem n a tu ry ” i nie
21
„To k n o w ; to get into the tru th oj anything, is e v e r a m istic act oj which the
best Logics can but babble on the su rja ce ” (Th. Carlyle, On Heroes, H er o -w o rsh ip and
Heroic in H isto ry, London 1936, s. 75).
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można ich osiągnąć w drodze świadomego wysiłku rozwijania i kształce
nia własnej osobowości.
Proces docierania do praw dy ma charakter nagłego olśnienia, inaczejjednak niż relacjonowali przeżycia takie m istycy widzi Lange przebieg
aktów poprzedzających uzyskanie iluminacji. Rozpoczyna się ona zawsze
od zwrócenia się na jakiś fragm ent empirycznie dostępnej rzeczywistości,,
od postrzeżenia. Tezy tej Lange nie rozwija, chociaż kilkakrotnie do niej
powraca. Aby zrozumieć jej znaczenie, trzeba odejść od bezpośrednich
wypowiedzi samego pisarza i odwołać się do zawartej w jego epistemo
logii koncepcji św iata-języka oraz do wyłożonej w obrębie jego estetyki
teorii symbolu. Uznając świat em piryczny za rodzaj kom unikatu, m ożna
łatwo stwierdzić, iż już w samej percepcji zmysłowej przedm iotu ujęty
zostaje jego sens wyznaczony przez Absolut. Osobliwością tego języka
byłby fakt, że wszystkie jego znaki odnoszą się do jednego tylko, wspól
nego, oznaczonego Absolutu.
Swedenborgiańska zasada korespondencji — źródło symbolizmu tej
epoki — pozwala na zrozumienie przekonania Langego o tym, że świat
rzeczy przesłaniając „prawdziwą rzeczywistość” równocześnie o niej ko
munikuje. Bardzo różnorodnie wyrażano tę zasadę, ustalającą metafizycz
ną rację istnienia św iata-kodu: „entre la naturę et nous il y a des correspondances, des affinites latentes, des identites m ysterieuses, et [...] nous
ne les saisissons que penetrant a Tinterieur des choses, nous en pouvons
vraim ent approcher l ’am e” 22. „Poeta nie porzuca świata zmysłowego dla
dziedzin nadzmysłowych, nie tonie ekstatycznie, lecz i obłędnie w w ym a
rzonym m orzu abstrakcyjnej nieskończoności, uważa oba światy za nierozdzielną całość, a jakkolw iek nadzmysłowemu jako wiekuistem u większe
nadaje znaczenie, w zmysłowym atoli jedynie śladów jego szuka i bada
je, aby w ten sposób — przez indukcję niejako — dojść do poznania za
sadniczych jego podstaw ” 23.
W jaki sposób odbywa się rozpoznanie sensu w drodze zmysłowej per
cepcji przedm iotu, Lange bliżej nie w yjaśniał, konstatując jedynie, iż in
tuicja jest to „jedność ześrodkowana duszy na przedmiocie, z którym ta
dusza zlewa się harm onijnie, przenika go do rdzenia i w końcu się z nim
utożsam ia” 24.
Zdanie to — jego rozwinięcie można spotkać w poetyckich utw orach
Langego — naprowadza na inne, znacznie obszerniejsze sform ułowanie
bliskiego Langem u Schopenhauera: „Kiedy człowiek z całej siły ducha
22 F. B runetiere, S y m b o liste s et Decadents, w: G. M ichaud, La doctrine s y m boliste. Docum ents, P aris 1947, s. 39.
23 Z. Przesm ycki, W y b ó r p ism kry ty c zn y c h , K raków 1968, t. I, s. 294.
24 A. Lange, Dzień trzeci. R zu ty, W arszaw a 1925.
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oddaje się oglądowi, kiedy całkiem się w nim pogrąża i pozwala, by świa
domość jego wypełniła bez reszty spokojna kontem placja naturalnego,
ak u rat obecnego przedm iotu, krajobrazu, drzewa, skały, budynku czy też
czegokolwiek; kiedy, wedle obrazowego określenia niemieckiego, g u b i się
zupełnie w tym przedmiocie, tj. zapomina właśnie o swej indywidualności,
o swej woli, a pozostaje już tylko jako podmiot czysty, jako przejrzyste
zwierciadło przedm iotu; na skutek czego jest tak, jakby przedm iot był
zupełnie sam, przez nikogo nie postrzegany i nie można już oddzielić oso
by oglądającej od oglądu, lecz oba stały się jednym, skoro całą świadomość
wypełnia i absorbuje bez reszty jeden jedyny obraz naoczny; kiedy więc
w ten sposób przedm iot przestaje wchodzić w jakąkolw iek relację z czymś
wobec niego zewnętrznym, podmiot w jakąkolwiek relację z wolą: w tedy
to, co tak zostaje poznane, nie jest już przedm iotem pojedynczym jako
takim , lecz jest i d e ą , wieczną formą, bezpośrednią przedmiotowością woli
na danym szczeblu; przez to zaś właśnie człowiek pogrążony w tym oglą
dzie nie jest już jednostką, bo jednostka zagubiła się w takim właśnie
oglądzie: lecz jest c z y s t y m , w yzbytym woli, w yzbytym cierpień, pozaczasowym p o d m i o t e m p o z n a n i a ” 25.
Przytoczony fragm ent można przyjąć za pewne uzupełnienie i w y
jaśnienie myśli Langego. Nie znaczy to, aby Lange ściśle trzym ał się kon
cepcji Schopenhauerowskiej. U Schopenhauera akt intuicji kieruje się na
idee stanowiące zasadę ujednostkowienia. Lange, w każdym razie wtedy,
kiedy wypowiada się na tem at zagadnień teoriopoznawczych, tak pojmo
wanego pojęcia idei nie wprowadza.
Ostatecznym, choć nieosiągalnym celem poznania jest dla Langego prze
życie bytu jako jednej całości. O ile intelekt porządkuje dane wrażeniowe
w pewne odrębne całości — przedm ioty, o tyle intuicja pozwala poza tak
uzyskaną wielością i różnorodnością przedmiotów postrzec to, co w nich
wspólne i niepodzielne, pozwala — posłużmy się tu term inem wziętym
z języka estetyki — ująć w jednym oglądzie byt w całej jego skompliko
wanej złożoności, postrzec go jako jedność w różnorodności. Przy tym
przeżycie tej jedności jest doznaniem szczególnego rodzaju: to nie sam
św iat jako przedm iot poznania jaw i się w swej jedności, lecz jest to, jak
w cytowanym fragm encie Schopenhauera, doznanie jedności podmiotu po
znającego z konkretnym jednym przedm iotem poznania, a poprzez ten
przedm iot — z całym światem. Może najdobitniej myśl, iż przeżycie po
znawcze jest odczuciem jedności ze światem, została wyrażona w filozofii
W edanty. Jej form ułą „tat tv a m asi” — „to ty jesteś” — posłużył się Scho
penhauer, znał ją, rzecz jasna, także Lange.
25
A. Schopenhauer, Die W e lt ais Wille und Vorstellung, t. I, Ph. Reclam Verlag,
Leipzig, b. r., s. 244 (przekł. J. G arewicz).
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Konsekwencją takiej koncepcji poznania był u Langego swoisty hedonizm poznawczy, wyrażony przede w szystkim w wizji ostatecznego celu,
do jakiego zmierza rozwój świata, ale także w częstych w jego twórczości
opisach stanu Nirwany. Lange jako pierw szy z poetów m odernistycznych
w Polsce wprowadził m otyw N irw any do p o ez ji20 i uczynił zeń jeden
z zasadniczych motywów swej twórczości literackiej.
Motywem Nirw any w poetyckiej twórczości Langego zajmowano się
k ilk ak ro tn ie27, wydaje się jednak, że pełniejszy obraz Langowskiego ro
zum ienia N irwany można uzyskać dopiero po skonfrontowaniu poetyckie
go opisu z całością jego twórczości teoretycznej. Wobec trudności in ter
p retacyjnych samego pojęcia N irw any już na gruncie filozofii hinduskiej,
gdzie w obrębie rozmaitych filozoficznych szkół nadano tem u terminowi
rozm aite znaczenia, można pogodzić się z faktem , że także u Langego nie
jest ono zbyt ścisłe. Można też jednak postawić tezę, że w każdym z uży
tych znaczeń Nirwana zawsze dla Langego wiąże się z przeżyciem o cha
rak terze poznawczym.
W pew nym uproszczeniu da się tu wyróżnić dwa sposoby, dwie per
spektywy, w jakich Lange widzi możliwość osiągnięcia Nirwany. Jedna —
można by ją nazwać eschatologiczną — oznacza doskonały kres poznania
ludzkości, zakończenie dziejowego cyklu w raz z osiągnięciem pewnego sta
nu poznawczego, który Lange nazywa „unieświadomieniem” lub „wszech
wiedzą przetworzoną w nieświadomość”. „N abyta wiedza staje się z wolna
przyrodzoną własnością ducha i zmienia się w nieświadomą: tak więc
treść ducha naszego wzbogaca się wiedzą i jednocześnie unieświadamia.
Naruszony samowiedzą instynkt, na nowo staje się instynktem i bezwiedzą.
Szczytem najwyższym tego procesu byłoby osiągnięcie wszechwiedzy i ta 
kie jej przyswojenie, aby stała się zupełnie nieświadomą i jakby autom a
tyczną albo raczej doskonale prężną i wszechogarniającą: w stanie tym
,nie m a cierpień ani dysonansów, nie ma walki ani niezadowolenia” 28.
Zatracenie własnej indywidualności na rzecz roztopienia się w świecie
jest tu środkiem do uwolnienia się od cierpienia związanego z sam ym fak
tem życia i posiadania świadomości, jest drogą prowadzącą do uzyskania
spokoju. Utożsamienie z Absolutem jest równoznaczne z zawieszeniem
wszelkiego poznania, wobec zaniku przeciwieństwa między podmiotem po
znającym a przedmiotem poznania. Zanik świadomości oznacza zarazem
zanik potrzeb i pożądań, a co za tym idzie uwolnienie się od tego, co jest
źródłem cierpienia. Opisany przez Langego stan przypomina może n aj
bardziej stoicki ideał apatii. Dla jego osiągnięcia nie zaleca autor żadnej
20 Zob. Wyka, M odern izm polski, s. 92.
27 Zob. Wyka, op. cit'.\ J. Tuczyński, Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969.
28 Lange, Studia i wrażen ia, s . 16, 17.
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szczególnej drogi. Ludzkość jako całość zmierza ku niem u (jak można
wnosić z całokształtu wypowiedzi Langego) raczej sam orzutnie, a realiza
cja jego nastąpi w nieskończenie odległym kresie dziejów. Jest to raczej
stan graniczny, ideał, „który rozmaite ludy rozm aitym nazywały im ieniem:
Nirwaną, Królestw em bożym, A tlantydą” 29. Skoro N irw ana jako rodzaj
doskonałego zjednoczenia się z Absolutem jest w aktualnym stadium roz
woju ludzkości niedostępna, jest raczej zrozumiałe, że Lange rzadko
i ostrożnie wypowiada się na tem at indyw idualnych możliwości jednostki
w osiągnięciu tego rodzaju stanu. Można jedynie stwierdzić, że w drugim
znaczeniu, nazwijm y je epistemologicznym, Nirwana oznacza dla niego
taki stan jednostkowej świadomości, w którym następuje opisane poprze
dnio przeżycie jedności swego istnienia z całością świata, przy tym świa
domość indyw idualna zanika, ulegając jakby roztopieniu się w „świado
mości powszechnej”. Celem tak rozumianego aktu jest szczególny stan
poznawczy, w którym jakby zanikało w świadomości poczucie własnego
istnienia, wiedza o w łasnym „ja”. Ponieważ Lange uważa pełne przeżycie
jedności ze św iatem za niemożliwe, a równocześnie uważa, że przeżycia
takie są dla pew nych jednostek dostępne, należy przyjąć, iż zakłada on
istnienie stanów zbliżonych do Nirwany, niedoskonałych, niepełnych.
Wszelkie tego rodzaju akty poznawcze są przeżyciem o doniosłym zna
czeniu dla jednostki, angażującym wszystkie jej władze um ysłowe prze
życiem przede wszystkim emocjonalnym. Koncepcja ta oznacza rezygnację
z tezy o bezinteresowności aktu poznawczego i nadanie m u znaczenia mo
ralnego. Przeżycie jedności ze światem jest w m odernistycznych opisach
podobne do takiego stanu, jaki m istycy nazywali przeżywaniem jedności
z Bogiem. Traktow anie intuicji jako doznania tożsamości z Absolutem -Bogiem nie było wyłączną własnością filozofii hinduskiej, posługującej
się pojęciem Nirwany. Opisy tego rodzaju można znaleźć w pism ach m isty
ków, takich jak Jakub Boehme, w tekstach E ckhardta czy Ploty na. Po
glądy takie właściwe były także filozofom rom antyzm u, opisywali tego
rodzaju przeżycia na gruncie myśli polskiej Hoene-W roński, Mickiewicz
i Słowacki.
Zwłaszcza w epoce Rom antyzm u akcentowano cechę przez Langego
także podkreślaną, iż poznanie intuicyjne dostępne jest tylko w ybranym
jednostkom. Bezpośrednie obcowanie z „rzeczywistością praw dziw ą” do
stępne jest jedynie geniuszom. Intuicja jest integralnym składnikiem de
finicji „w ybitnej osobistości”. „Nie każdemu, kto o intuicji słyszał, dane
jest mieć in tu icję” 30— stw ierdza kategorycznie Lange. Kategorycznie, ale
niekonsekwentnie. Bo oto w Studiach i wrażeniach czytam y: „Siła, która
29 Ibidem.
,0 Lange, Dzień trzeci. R zu ty , s. 112.
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umożliwia nam działanie bez refleksji (lub ściślej z refleksją utajoną) —
zowie się intuicją. Intuicja, razem bardzo pierw otna i ostateczna potęga
ducha, stoi jeszcze bardzo blisko instynktu; ona to rodzi się z owych Leibnizowskich percepcji nieskończenie małych, których ciągłemu działaniu
nadał Maudsley nazwę cerebracji bezw iednej” 31. Takie rozumienie intuicji
jako „bardzo pierwotnej potęgi ducha” stanowi nawiązanie do rozw ija
jącej się w tym okresie ewolucjonistycznej teorii instynktów . Jako przy
puszczenie, ponieważ Lange bliżej na ten tem at nie wypowiada się, można
by powiedzieć, że intuicja oznacza tu po prostu pewien rodzaj impulsu,
jest pierw otnym w arunkiem w ytw arzania się stereotypów motorycznych
zarówno wrodzonych, instynktow nych, jak i nabytych i utrw alonych w
życiu osobniczym 32. Oczywiście tak rozumiana intuicja musi zostać uzna
na za integralny składnik osobowości każdego człowieka, co stoi w sprze
czności z pierwszym, elitarnym jej rozumieniem i jest dalekim odejściem
od przyjm owanych poprzednio koncepcji romantycznych.
Można wymienić jeszcze trzecie rozumienie intuicji: intuicja oznacza
jedynie zdolność skrótowego m yślenia i przewidywania, leżącą u podstaw
wszystkich odkryć naukow ych i natchnień twórczych. Intuicja „opiera się
na doświadczeniach, które geniusz anticipando w skrócie jasnowidzeń
przeżył, wyłonił z jakiej półświadomej sfery ducha i znalazł dla nich słowo
odpowiednie” 33. Intuicja jest więc uzupełnieniem innych władz intelek
tualnych.
Na współważność intuicji i intelektu Lange kładł duży nacisk. Intuicja,
pisał, stworzyła m etafizykę, ale to intelekt, przy jej współudziale, stwo
rzył „m aszynę”. „Maszyna, w ytw ór m atem atyki, w ytw ór intelektu stano
wi część naszego życia: jest pomnożycielką naszych zmysłów i bez niej
nie możemy sobie istnienia naszego wyobrazić; owszem dążym y raczej do
tego, aby ją spotęgować — to znaczy zarazem spotęgować energię naszego
działania” 34. Te słowa pisał Lange w 1924 r. w artykule w stępnym do
redagowanej przez siebie „A strei”, stanowiącym credo autora, nie zmie
nione od najwcześniejszych lat twórczości. Rzecz charakterystyczna —
Lange uważał rozwój cywilizacji technicznej przede w szystkim za w yraz
rozwoju poznawczych możliwości człowieka. Wysoko ceniąc akcję podjętą
przez Ruskina, tego pioniera walki o zachowanie nie skażonego techniką
naturalnego środowiska, uważał jednak rozwój techniki za nieunikniony
składnik rozwoju kultury. „Uprzemysłowienie — pisał patetycznie — to
31
32
dzięki
żym y,
33
34

Ibidem., s. 20.
„[•••] w yobrażenia nasze są w szystk ie nabyte i w ten sposób unieśw iadom ione;
tem u przysw ojeniu w yobrażeń m ożem y m yśleć i poruszać się, zanim rozw a
jakby sylabizując, każdy członek m yślenia odd zieln ie” (ibidem).
Lange, Dzień trzeci. R zuty.
A. Lange, Zastrzeże nia, „A strea”, 1924, z. 2.
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p rąd fatalny, prąd zwycięski, który może się chwiać pod działaniem p rą 
dów pobocznych [...] aż się ostatecznie w regułę stanowczą przetworzy
i wszystkie inne prądy sam pochłonie” 3S. Chciał w jakiś sposób połączyć
ze sobą te dwie dziedziny, dla wielu jego współczesnych tak odległe: ars
i techne, szukając drogi tego połączenia w uznaniu równej wartości obu
dróg poznania: intelektu i intuicji.
Pełna sprzecznych dążeń i niekonsekwencji Langego teoria intuicji w a
ha się między myślą m istyków a tendencjam i scjentystycznymi.
Byłoby truizm em przypom inanie, jak żywym zainteresowaniem cieszy
ły się w okresie m odernizm u pism a mistyków. Sam Lange poświęcił m i
stycyzmowi obszerny artykuł, starając się znaleźć w yjaśnienie dla gwał
townego wzrostu zainteresowań zarówno dla pism mistyków chrześcijań
skich, jak i licznie pow stających grup neobuddystycznych. W ykazując
ogromne oczytanie i znakomitą orientację w program ach tych ugrupowań,
śledził ich poczynania z dystansem nie pozbawionym pewnej przychyl
ności. Zjawisko uznał za praw idłow ą reakcję na ograniczenia pozytywizmu
i za rodzaj w ypełnienia m oralnej pustki, jaka w ytw arza się w społeczeń
stwie w momencie, gdy jakiś prąd umysłowy, którym żyło ono dotych
czas, skończył się. „Znużony em piryczną wiedzą, duch ludzki rzuca się
w sferę wyobraźni, przekonany będąc przy tym, że stworzy syntezę swej
w iedzy”. Zaraz jednak dodaje nieco sceptycznie: „Synteza jest to dziś
bardzo modne hasło, które już w niejednej formie się ukazywało” 36.
W ydaje się, że stosunek Langego do mistycyzm u można uznać za cha
rakterystyczny i typow y dla tej epoki. Inicjatorzy modernistycznego spo
sobu myślenia mieli świadomość faktu, że tworzone przez nich teorie są
przede wszystkim reakcją na agnostycyzm ubiegłej epoki, że ich zadaniem
jest podjęcie nowych wysiłków tworzenia wiedzy naw et za cenę pomyłek,
przejaskraw ień, śmieszności. Jak wszelkie kierunki, których zadaniem jest
przede wszystkim negacja, modernizm formułował własne twierdzenia po
zytyw ne w sposób przejaskraw iony, zbyt krańcowy, lubował się w para
doksach i groteskowych wyolbrzymieniach.
Kazimierz Wyka w swej książce M odernizm polski zw racał uwagę na
ten jakby k arykatury żujący charakter myśli m odernistycznej, widząc w
niej moment charakterystyczny dla przechodzenia od jednej epoki do d ru 
giej. „W rzeczywistości ludzkiej, jak i w literaturze tak samo nie ostaje
się nic, co się nie poczęło z wielkiej przesady, z wyostrzonej intuicji i go
towości walki w imię w ybranej cząstki rzeczywistości, w imię jej prze
słaniającej roli nad wszelką resztą. Tę przesadę wnosił m odernizm i było
z czego rezygnować, by pozostało jeszcze w iele” 37.
35 A. Lange, recenzja z N a fty Sew era, „Przegląd T ygodn iow y”, 1894.
36 A. Lange, M i s t y c y z m francuski, „Tygodnik Ilustrow any”, 1899, nr 1.
37 Wyka, M odern izm polski, s. 253.
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Świadomość tego faktu mieli sami twórcy antypozytywistycznego
przełomu. Nie przypadkiem ten n u rt znajdował natychm iast swoich k ry 
tyków, szyderców, nie przypadkiem Młoda Polska sama wydała swego
własnego parodystę Boya-Żeleńskiego i tak wyczulonego krytyka, jak S ta
nisław Brzozowski.
Ale także sami twórcy manifestów modernistycznych, w każdym razie
wielu z nich, odznaczali się dużym krytycyzm em w stosunku do akcepto
wanych przez siebie haseł. Uwidaczniające się w epistemologii tej epoki
skłonności do mistycyzmu przy swym podobieństwie do koncepcji rom an
tycznych m iały równocześnie odmienne, jakby można powiedzieć, zabar
wienie emocjonalne, ich wyznawcy traktow ali je z pewnego rodzaju iro
nicznym sceptycyzmem. Poczucie schyłkowości — nastroje dekadenckie
powodowały, że wygłaszanym tezom brakowało siły przekonania. Tam
gdzie modernizm najbardziej zbliżał się do rom antyzmu, w zaufaniu do
intuicji, do twórczej roli wyobraźni, w poszerzeniu możliwości poznania
ludzkiego na dziedziny przez pozytywizm uznane za wyklęte, równocześnie
rysuje się najw yraźniejsza — bodajże — różnica, przypominająca, że po
równania między tym i okresami muszą być przeprowadzone z należytą
ostrożnością. Tezy rom antyzm u wypowiadane są w pełnym poczuciu rewelowania praw d niepodważalnych, ostatecznych. Bardzo podobne stw ier
dzenia w wykonaniu modernistów są wygłaszane jakby w cudzysłowie,
przeciwstawia się im twierdzenia antynomiczne, pam ięta się, że praw dy
głoszone na początku XIX wieku już raz zostały podważone. Pisarze epo
ki, którą Lange nazwał „wiekiem bez ideału, bez dyrektyw y” 38, nie byli
w gruncie rzeczy skłonni do przyjm ow ania bez zastrzeżeń tez, które ich
pozytywistyczni poprzednicy uważali za pozbawione, z punktu w idzenia
nauki, sensu. Epokę własną odbierali jako wiek sceptycyzmu. „Zdaje mi
się, że dotykasz tu palcem samego jąd ra bolączek świata, kiedy nazywasz
go światem sceptycznym ” — ubolewał Carlyle 39. „Większość z nas — kon
statuje Lange — ludzi dzisiejszych ma sposób myślenia pozytywny, uczu
cie zaś o charakterze rom antycznym , z tego połączenia wypływa scepty
cyzm, który przede wszystkim uderza w siłę tw órczą” 40. Wszystkie tw ier
dzenia, wszystkie teorie, które powstają, zostaną przez pokolenia następne
zanegowane i obalone, wszelka praw da m a charakter względny i musi
ustąpić przed praw dą nową. Poczucie relatywności wszelkich praw d tow a
rzyszy Langem u zawsze, także w stosunku do tez, które głosił on sam,.
38 A. Lange, Współcześn i poeci polsc y, „Tygodnik Ilustrow any”, 1899, nr 1.
39 Carlyle, On Heroes..., s. 230.
40 A. Lange, P oezja przyszłości, „Gazeta P olska”, 1883, nr 192.
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i kierunków, które wnosiła jego epoka 41. Przekonany był o „jednostronno
ści” um ysłu ludzkiego, o tendencji do przejaskraw iania głoszonych prawd,
dopóki w starciu się ze sobą nie dadzą początku tezom nowym. Dał tem u
w y raz w teorii, którą można by tu nazwać dialektyką procesu społecznego
Tcształtowania się prawdy.
„Praw da — mówi się zazwyczaj — jest jedna tylko, ale w istocie swej
nigdy ta jedyna praw da nie objawia się w masach ludzkich całkowita
i nieskażona [...] przechodząc przez tysiące mózgów ludzkich — załam uje
się w nich najrozm aiciej, ściera się, proszkuje i nieraz w zupełną odw rot
ność przechodzi; staje się zaprzeczeniem samej siebie [...]” 42. Proces nara
stan ia wiedzy postrzega Lange jako niezależny od woli tworzących kulturę
jednostek, jako wypadkową ścierania się sprzecznych interesów grup spo
łecznych.
W swojej wizji pow staw ania i kolejnego negowania poszczególnych
tw ierdzeń i teorii Lange zajm uje stanowisko bliskie uznania klasowego
charakteru praw dy (chociaż pojęciem klasy społecznej posługiwał się do
piero w swoich ostatnich pracach). „Gromady ludzkie dzielą się na grupy
w różny sposób zestawione, a każda grupa ma swoje stanowisko, swój
p u n k t widzenia, swoje interesa, swoje doktryny. Z kom binacji tych pier
w iastków pow staje cząstkowa, wyłączna praw da danej grupy ludzkiej.
Oczywiście kierow nikiem tej praw dy jest egoizm grupy: czy to interes
m oralny, czy m aterialny. Wszelki interes grupy odrębnej (narodu, w ar
stwy społecznej, grupy wyznaniowej itd.) — uważa się z góry za interes
wrogi, nieprzyjacielski, z którym należy bezwzględnie walczyć. Te czą
stkowe praw dy w życiu w ew nętrznym gromad ludzkich zowią się partiam i,
stronnictwam i. P artia każda m a zawsze dążność do jak najszerszego opa
nowania myśli ogółu i zazwyczaj rozlewa się tak daleko, póki nie napotka
lali sprzecznej, która ją powstrzym uje. Z tej gry stronnictw : grup ludz
kich — w ynika pewna wypadkowa, niepodobna do żadnej poszczególnej
teorii stronniczej i nie będąca zapewne m echanicznym połączeniem różnych
twierdzeń, ale raczej ich syntezą chemiczną. Oczywiście bowiem praw da
każdego stronnictw a zawiera w sobie nie tylko pierw iastki zaczerpnięte
z rzeczywistości bezpośredniej, ale też i pewne pragnienia, pewne mniej
41 Także Przesm ycki pisał: „W iedza ścisła dokonała na poezji sw ej negacyjnej
pracy. W ykazała błędność daw niejszych poglądów i m yśli [...] a now ej straw y nie
dostarczyła. Przede w szystkim , sam a nie doszła jeszcze w żadnym praw ie zakresie
do ostatecznie pozytyw n ych rezultatów , w ytw orzyw szy w zam ian tylk o m nóstw o
doktryn jednostronnych, czasem zbyt sprzecznych, aby m ogły istn ieć obok siebie [...]
N ic pew nego, nic określonego w naszych pojęciach: nie ma w iary, która by pozba
w ioną była w szelkich w ątp liw ości, nie ma zw ątpienia, które by nie m iało sw ych
ch w il w ia r y ” (M iriam -P rzesm ycki, op. cit., s. 48).
42 A. Lange, O nadużyciu słuszności, „Nowa R eform a”, K raków 1905, nr 172.
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lub więcej określone ideały z krainy możliwości” 43. W tym obrazie społecz
nego procesu powstawania przekonań przypom inającym najlepsze strony
Helwecjuszowskich rozważań O um yśle 44 Lange próbuje naw et ustalić coś
w rodzaju stałych prawidłowości, w yodrębniając trzy zasadnicze tendencje
każdego twierdzenia pretendującego do m iana praw dy: prawo jednostron
nego ograniczenia każdej praw dy, praw o dążenia tej praw dy „do maksy
malnego rozwoju i ogarnięcia całości b y tu ” i wreszcie prawo dialektycznego
starcia się dwóch praw d w dążeniu do syntezy.
Synteza zupełna to wiedza o całej rzeczywistości. Człowiek może jedy
nie tworzyć „syntezy cząstkowe” stanowiące wynik starcia jedynie dwóch
przeciwstawnych twierdzeń. Tymczasem stru k tu ra bytu w m niem aniu Lan
gego jest taka, że nie da się jej wyrazić w postaci jedynie twierdzenia i je
go zaprzeczenia. Jego uwagi na ten tem at można zawrzeć w stwierdzeniu,
że byt nie daje się wyrazić poprzez czyste logiczne antynomie. „Prawo
przeciwieństwa nie da się zredukować zawsze do dwóch zjawisk np. a i —a.
Bo a przeciwstaw ia się a2 i —a2, a3 i —a3 itd.” 45 Tak więc ludzkość nie
otrzyma pełnej syntezy — praw dy absolutnej, którą jest sam byt.
Tak więc praw da absolutna „polaryzuje się” — jak mówi Lange —
w poznających umysłach, zmienia w praw dy cząstkowe, „półprawdy”
i „półfałsze”. Człowiek nieustannie dąży do połączenia tych praw d, tworzy
ujęcia syntetyczne, ale sprzeczności, jakie zaw ierają one w sobie, prowadzą
do rozpadu, do nowej polaryzacji uzyskanych całości. Mimo to, w toku do
skonalenia się ku ltury nie ustaje dążenie do osiągnięcia pełnej wszech
ogarniającej wiedzy, człowiek bowiem posiada nieodparte przekonanie (w
każdym razie Lange nie wątpi, że przekonanie to — naw et jeśli jest nie
św iadom e— jest istotnym czynnikiem kształtującym osobowość człowie
ka), iż byt jest całością i wiedza powinna mieć syntetyzujący charakter.
Przekonanie to powoduje, że raz zdobytą praw dę człowiek uznaje za taką
właśnie syntezę. Sprawia to, iż staje się on niejako odporny na wszelkie
przeciwstawiające się jej twierdzenia. Obrona praw dy uznanej za swoją
przybiera w wizji Langego charakter gwałtowny, staje się w alką nie uzna
jącą przeciwstawnych racji. „[...] w starciu prawd, gdzie się rozpalają coraz
nowe problem aty danej zasady, z jednej strony każda z nich nabiera no
wych sił, z drugiej rozwija się po prostu taktyka wojenna, dążenie do zwy
cięstwa nad antagonistą — form a ostateczna walki grup ludzkich — nad
użycie słuszności czyli przem iana praw dy na nieświadomy, albo i świado
43 Ibidem.
44 O tym , że podobieństw o to nie b yło czystym przypadkiem św iadczy fakt, że
Lange był entuzjastą francuskiego filozofa i, jak wspom ina o tym w jednym z listów
do Henryka Struvego, chciał jego książkę tłum aczyć (Rękopisy B iblioteki Jagielloń
skiej, Przyb. 278/60).
45 A. Lange, Prolegom ena, „Tydzień P olsk i”, 1921, nr 25.
15 A rchiw um H istorii F ilozo fii
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my fałsz” 46. „Nadużycie słuszności”, jak widać z cytowanych wypowiedzi
Langego, jest nie tyle skutkiem pierw otnych „wrodzonych” właściwości
ludzkiego um ysłu, chociaż i one odgrywają tu pewną rolę, lecz przede
wszystkim w ynika z faktu, iż k u ltu ra jest faktem społecznym i takiż cha
ra k te r przysługuje prawdzie, zdobywanej przez ludzi w toku nieskończo
nego postępu. „Nadużycie słuszności” to stronniczy charakter, jaki nadają
przekonaniom nie indywidualności, lecz grupy społeczne. Poszczególne gru
py, uważając swoją praw dę za jedynie obowiązującą, usiłują w toku walk
społecznych i politycznych narzucić ją innym grupom. W tedy ich „praw da”
napotyka na opór innych grup i innych prawd, i tak w nieustannym dia
lektycznym ścieraniu się wąskich grupowych przekonań pow staje nowy
etap świadomości ludzkiej, o jeden szczebel bliższy praw dy absolutnej.
Lange, w ierny indywidualizm owi swej epoki, także w tej koncepcji spo
łecznego tworzenia wiedzy wyznacza jednostkom genialnym rolę szczegól
ną. E litarystyczne stanowisko znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż nie wszy
scy ludzie w jednakow y sposób są uzdolnieni do przysw ajania sobie stale
narastającej informacji. Z tego względu Lange przyjął pewien schem at po
działu społeczeństwa. K ryteria podobnych podziałów mógł znaleźć w nie
zmiernej ilości prac swojej epoki, wolał jednak odwołać się do... M aehiavellego. Cała ludzkość rozpada się na trzy kategorie: ludzi całkowicie obo
jętnych wobec wiedzy, ludzi zdolnych przyswoić sobie podawaną im wiedzę
oraz ludzi, którzy „bez nauki, intuicyjnie dochodzą do w iedzy” Ta ostat
nia grupa jest najm niej liczna. Ludzie do niej należący są obdarzeni szcze
gólnie rozwiniętą zdolnością „w idzenia” rzeczywistości i ich zadaniem jest
objawianie innym tego, co widzą. Oni jedni są zdolni do dostrzegania w rze
czywistości, jawiącej się innym jako chaos, jej ukrytego ładu i sensu. Są to
jednostki twórcze, geniusze. Zasadniczą kulturę właściwą danej epoce two
rzą jednak ludzie należący do drugiej z wymienionych kategorii. Oni bo
wiem są odbiorcami praw d objawianych przez jednostki genialne, oni uzy
skaną wiedzę przetw arzają, interpretują, poszerzają, oni ją wreszcie popu
laryzują wśród najszerszych kręgów ludzi grupy trzeciej. Ich więc stan
świadomości decyduje o zakresie wiedzy właściwym danej epoce, podczas
gdy jednostki twórcze raczej w łasną epokę wyprzedzają, należą do k u ltu ry
dnia jutrzejszego.
Upowszechnienie się praw d rewelowanych przez ludzi „widzących” jest
możliwe, sądzi Lange, dzięki pewnej szczególnej właściwości umysłów ludzi
należących do drugiej i trzeciej grupy. Właściwość tę Lange nazywa „bezkrytycznością”. Posiadają ją także jednostki twórcze. W ich w ypadku ozna
cza to „zawieszenie zmysłu krytycznego” w stosunku do własnych dzieł.
46 Lange, O nadużyciu słuszności.
47 Lange, O sztu ce widzenia.
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Tylko pod tym w arunkiem w ogóle możliwa jest twórczość. Ale szczególnie
ważna jest bezkrytyczność pozostałej części społeczeństwa. Jest to zdaniem
Langego potężna „siła socjalna”. Bezkrytyczność jest to zdolność społeczeń
stwa do przyjm owania głoszonych m u praw d i proponowanych dzieł bez
podawania w wątpliwość ich prawdziwości czy wartości. Bezkrytyczność
przejaw iana jest przede wszystkim w stosunku do twórców grupy drugiej,
a więc takich, którzy przekazują ogółowi praw dy mniej należące do przy
szłości niż dzieła geniuszy. Ci tw órcy w stosunku do geniuszy wtórni, na
śladowczy, na ogół trafnie w yczuwają istniejące potrzeby i przekonania
mas i dają im w yraz w swoich dziełach. Pow staje w ten sposób bliski zwią
zek między twórcam i a ogółem, w którym obie strony przyświadczają sobie
wzajem nie w atmosferze pełnego porozumienia. Tym tłumaczy Lange nie
pokojące go zjawisko ogromnej popularności literatu ry drugorzędnej, uzna
nia dla ludzi, którzy nic nowego w dorobek k u ltu ry nie wnoszą. Jednak —
tłumaczy Lange — chociaż bezkrytyczność nie może dotyczyć praw d no
wych i dzieł bardzo wybitnych, gdyż są one zbyt odległe od aktualnego
stanu wiadomości społeczeństwa, jest ona cechą konieczną do tego, aby kul
tu ra mogła się utrw alić i rozszerzyć na całe społeczeństwo. Rzeczą nato
m iast k rytyki jest tak zrozumieć i zaprezentować dzieła wielkie, by- także
w stosunku do nich mógł się wytworzyć stan bezkrytyczności.
Bezkrytyczność w stosunku do określonych praw d i dzieł jest czymś nie
stałym , przem ijającym . Siła przekonań przyjm owanych bezkrytycznie
płynie stąd, że jednostki, które je w yrażają, nie są świadome ich pochodze
nia i źródła, przekonania zostają uznane za własne, „zinternalizowane” —
jakby się dziś powiedziało. Uzyskany w ten sposób pogląd utrw ala się, staje
się doktryną utrudniającą przeniknięcie praw dy nowej, czyni umysł zamk
niętym wobec wszelkich faktów, które mogłyby mu zaprzeczyć. „D oktryna
staje się w prost ślepa, po okresie w alk świadomych staje się siłą instynkto
wą, bezwiedną. Staje się bezkrytyczną, naw et fanatyczną i tylko w takim
razie może działać skutecznie. Już ona dawno przestała być sama sobą, już
ona jest symbolem i przyjm uje w szystkie swoje najułudniejśze konsek
w encje” 48.
Stan taki nie trw a jednak długo. Na ogół w stosunku do danego twórcy
utrzym uje się przez okres jednego pokolenia. Pokolenie następne w sto
sunku do praw d akceptowanych przez swoich ojców jest krytyczne i przede
wszystkim odrzuca praw dy i twórców najbardziej do tej pory akceptowa
nych, bezkrytyczne jest natom iast w stosunku do tego, co dla pokolenia
poprzedniego było jeszcze zbyt nowe. Tak toczy się w alka pokoleń, w alka
„nowego ze stary m ”, dążąc w nieustannym postępie ku ciągle nowym
prawdom.
48

Lange, O nadu życiu słuszności.
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Przedstawiona tu Langego teoria społecznego form ułow ania się praw dy
została opublikowana w kilku artykułach drukow anych w rozm aitych la
tach, w czasopismach nie zajm ujących się specjalnie ani zagadnieniam i kul
tury, ani filozofii. Być może tym można w ytłum aczyć fakt, że ten jeden
z najciekawszych elem entów jego poglądów nie wzbudził dotąd zaintereso
w ania nikogo z badaczy tej epoki.
Prezentowana teoria zasługuje na uwagę przede w szystkim jako próba
• pogodzenia tego, co w poznaniu jest jednostkowe, z tym , co ogólne. Sprzecz
ność, jaka powstała m iędzy tezą o uzyskiwaniu wiedzy w aktach intuicyj
nego poznania a grom adzeniem się wiedzy drogą jej powolnej kum ulacji
w świadomości społecznej, próbował Lange przezwyciężyć, uznając jed 
nostkowe akty poznawcze dokonywane przez w ybrane jednostki za istotny
składnik świadomości powszechnej. Równocześnie elitaryzm zostaje ogra
niczony dzięki koncepcji przyjm ującej ważność w kładu wszystkich grup
ludzi w rozwój wiedzy ludzkości, naw et jeśli przyjm uje się, że nie w szyst
kim w procesie tym przypada jednakow a rola. Między jednostkam i w ybit
nymi a ogółem społeczeństwa w ytw arza się więź wzajem nej zależności
w procesie przekazyw ania inform acji. Jednostki w ybitne są jedynym i, któ
re m ają dostęp do najwyższej praw dy, ale wiedzę swoją przekazują dalej
i staje się ona własnością ogółu. Także zresztą osiągnięcia poznawcze jed 
nostki w ybitnej są, zdaniem Langego, uzależnione od świadomości pow
szechnej. Praw dy, które ujaw niają się przed „w ybitnym i osobistościami”,
są zawsze tylko krokiem naprzód w stosunku do całości wiedzy, jaką dy
sponuje społeczeństwo danej epoki. Tego rodzaju koncepcja stanowi dość
znaczne odejście od rom antycznej wizji geniusza-proroka, rewelującego
praw dy ogółowi.
Na podkreślenie zasługuje też próba pogodzenia teorii o indyw idualnym
zdobywaniu praw dy w drodze nagłych olśnień z przekonaniem , że w histo
rycznym procesie pow staw ania praw d uczestniczy każda jednostka, bez
względu na to czy jest, czy nie jest świadoma tego faktu. P artykularne in
teresy, które determ inują świadomość określonych grup społecznych, nie
ham ują kum ulacji wiedzy, każde bowiem powstające przekonanie rodzi
swoje zaprzeczenie i pow staje praw da nowa. A ntyteza (taką w każdym
razie interpretację nasuw a artykuł Langego P ro le g om e n a 49) jest zniesie
niem tezy, a więc zachowaniem tego, co pozytywne w tw ierdzeniu poprzed
nim. Jednostronność praw d, zawierając w sobie sprzeczność, jest zarazem
czynnikiem napędowym rozwoju wiedzy. Synteza wszystkich twierdzeń
jest na każdym etapie historycznego rozwoju bliższa praw dy absolutnej,
chociaż osiągnięcie takiej praw dy jest niemożliwe, gdyż stanowiłoby kres
rozwoju.
49 „Tydzień P olsk i”, 1921, nr 29.
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Zdobywanie wiedzy jest w yrazem czynnego stosunku do świata, także
sam indywidualny^ proces powstawania przekonań jest pewną aktyw noś
c ią — poznanie samo jest aktywnością.
Teza taka znalazła w yraz w Langego teorii wyobraźni. W yobraźnia jest,
zdaniem Langego, tego rodzaju władzą poznawczą, która w sposób naj
bardziej bezpośredni łączy człowieka z otaczającą rzeczywistością. Jest też
zasadniczym czynnikiem procesów twórczych, podczas gdy intelekt i intu
icja odgrywają rolę raczej biernego przyjm ow ania inform acji zaw artej w
samym świecie.
Pełny akt poznania polega, zdaniem Langego, nie na biernym postrze
ganiu, lecz na przetw arzaniu i selekcji danych, na układaniu ich w pewne
struktury, dzięki czemu um ysł przestaje jak gdyby podążać za natu rą i two
rzy świat własny, świat wyobrażeń, którego ekspresją jest sztuka.
Lange, jak wiemy, przyjm ow ał możliwość bezpośredniego docierania do
istoty rzeczywistości w akcie intuicji. A zarazem podtrzym yw ał tw ierdze
nie, że świat dany człowiekowi w poznaniu jest zawsze „naturą uczłowie
czoną’'. Czy jest to niekonsekwencja? Można przyjąć, że sprzeczność jest
pozorna, jeśli wziąć pod uwagę, że Lange proces poznawczy trak tu je całoś
ciowo, jako połączenie intelektu, intuicji i wyobraźni. Opisywany przez
niego czysty akt intuicji jest abstraktem , wizją poznania idealnego. W kon
kretnym poznaniu człowieka intuicja nigdy nie w ystępuje w stanie „czy
stym ”.
Poznanie intuicyjne (przypom nijm y, że Lange utożsamiał je z instynk
tem) było jakby punktem wyjścia rozwoju procesu poznawczego na takim
szczeblu ewolucji, w którym człowiek nie oddzielił się jeszcze od natury.
Jednak gdyby „umysł nasz był tylko wykonawczy, działalibyśmy wiecznie
instynktowo, ale instynkt człowieka różni się od instynktu m rów ki lub
pszczoły tym, że się rozdwaja, ściera sam 'ze sobą, zamiera i odradza na no
wo, coraz wyższy i doskonalszy” 50. Na wyższym szczeblu ewolucji człowiek
oddala się od świata i w poznawaniu narzuca m u coraz wyraźniej kategorie
własnej indywidualności. Im bardziej jego poznanie nabiera charakteru
antropomorfizującego, tym większą rolę w procesie kształtowania się jego
wiedzy zaczyna odgrywać wyobraźnia.
Człowiek — stw ierdza Lange — uczłowiecza naturę, widzi ją zawsze po
przez pryzm at swoich wyobrażeń. Nawiązanie do myśli Kantow skiej jest tu
oczywiste. Widoczne są także w pływ y przejm owanych przez modernizm
przekonań Spencera i kantystów , nie można też lekceważyć powiązań
z Schopenhauerem. Jednak, inaczej niż to było u Kanta, w koncepcji Lange
go umysł poznający nie jest rozumiany jako świadomość w ogóle, lecz* jest
konkretnym umysłem indyw idualnym , ośrodkiem, w którym akty poznaw50
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prąd fatalny, prąd zwycięski, który może się chwiać pod działaniem p rą
dów pobocznych [...] aż się ostatecznie w regułę stanowczą przetworzy
i wszystkie inne prądy sam pochłonie” 35. Chciał w jakiś sposób połączyć
ze sobą te dwie dziedziny, dla wielu jego współczesnych tak odległe: ars
i techne, szukając drogi tego połączenia w uznaniu równej wartości obu
dróg poznania: intelektu i intuicji.
Pełna sprzecznych dążeń i niekonsekwencji Langego teoria intuicji wa
ha się między myślą mistyków a tendencjami scjentystycznymi.
Byłoby truizm em przypominanie, jak żywym zainteresowaniem cieszy
ły się w okresie m odernizmu pisma mistyków. Sam Lange poświęcił mi
stycyzmowi obszerny artykuł, starając się znaleźć w yjaśnienie dla gwał
townego wzrostu zainteresowań zarówno dla pism m istyków chrześcijań
skich, jak i licznie powstających grup neobuddystycznych. W ykazując
ogromne oczytanie i znakomitą orientację w program ach tych ugrupowań,
śledził ich poczynania z dystansem nie pozbawionym pewnej przychyl
ności. Zjawisko uznał za prawidłową reakcję na ograniczenia pozytywizmu
i za rodzaj wypełnienia m oralnej pustki, jaka w ytw arza się w społeczeń
stwie w momencie, gdy jakiś prąd umysłowy, którym żyło ono dotych
czas, skończył się. „Znużony empiryczną wiedzą, duch ludzki rzuca się
w sferę wyobraźni, przekonany będąc przy tym, że stworzy syntezę swej
w iedzy”. Zaraz jednak dodaje nieco sceptycznie: „Synteza jest to dziś
bardzo modne hasło, które już w niejednej formie się ukazyw ało” 36.
W ydaje się, że stosunek Langego do m istycyzmu można uznać za cha
rakterystyczny i typow y dla tej epoki. Inicjatorzy m odernistycznego spo
sobu m yślenia mieli świadomość faktu, że tworzone przez nich teorie są
przede wszystkim reakcją na agnostycyzm ubiegłej epoki, że ich zadaniem
jest podjęcie nowych wysiłków tworzenia wiedzy naw et za cenę pomyłek,
przejaskraw ień, śmieszności. Jak wszelkie kierunki, których zadaniem jest
przede wszystkim negacja, modernizm formułował własne twierdzenia po
zytywne w sposób przejaskrawiony, zbyt krańcowy, lubował się w para
doksach i groteskowych wyolbrzymieniach.
Kazimierz Wyka w swej książce Modernizm polski zwracał uwagę na
ten jakby karykaturyzujący charakter myśli modernistycznej, widząc w
niej mom ent charakterystyczny dla przechodzenia od jednej epoki do d ru 
giej. „W rzeczywistości ludzkiej, jak i w literaturze tak samo nie ostaje
się nic, co się nie poczęło z wielkiej przesady, z wyostrzonej intuicji i go
towości walki w imię w ybranej cząstki rzeczywistości, w imię jej prze
słaniającej roli nad wszelką resztą. Tę przesadę wnosił modernizm i było
z czego rezygnować, by pozostało jeszcze wiele” 37.
35 A. Lange, recenzja z Nafty Sew era, „Przegląd T ygodniow y”, 1894.
36 A. Lange, M i s t y c y z m francuski, „Tygodnik Ilustrow any”, 1899, nr 1.
37 Wyka, M odern izm polski, s. 253.
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Świadomość tego faktu mieli sami twórcy antypozytywistycznego
przełomu. Nie przypadkiem ten n u rt znajdował natychm iast swoich k ry 
tyków, szyderców, nie przypadkiem Młoda Polska sama wydała swego
własnego parodystę Boya-Żeleńskiego i tak wyczulonego krytyka, jak Sta
nisław Brzozowski.
Ale także sami twórcy m anifestów modernistycznych, w każdym razie
wielu z nich, odznaczali się dużym krytycyzm em w stosunku do akcepto
wanych przez siebie haseł. Uwidaczniające się w epistemologii tej epoki
skłonności do m istycyzmu przy swym podobieństwie do koncepcji rom an
tycznych m iały równocześnie odmienne, jakby można powiedzieć, zabar
wienie emocjonalne, ich wyznawcy traktow ali je z pewnego rodzaju iro
nicznym sceptycyzmem. Poczucie schyłkowości — nastroje dekadenckie
powodowały, że wygłaszanym tezom brakowało siły przekonania. Tam
gdzie m odernizm najbardziej zbliżał się do rom antyzmu, w zaufaniu do
intuicji, do twórczej roli wyobraźni, w poszerzeniu możliwości poznania
ludzkiego na dziedziny przez pozytywizm uznane za wyklęte, równocześnie
rysuje się najw yraźniejsza — bodajże — różnica, przypom inająca, że po
równania między tym i okresam i muszą być przeprowadzone z należytą
ostrożnością. Tezy rom antyzm u wypowiadane są w pełnym poczuciu rewelowania praw d niepodważalnych, ostatecznych. Bardzo podobne stw ier
dzenia w wykonaniu m odernistów są wygłaszane jakby w cudzysłowie,
przeciwstawia się im tw ierdzenia antynomiczne, pam ięta się, że praw dy
głoszone na początku XIX wieku już raz zostały podważone. Pisarze epo
ki, którą Lange nazwał „wiekiem bez ideału, bez dyrektyw y” 38, nie byli
w gruncie rzeczy skłonni do przyjm ow ania bez zastrzeżeń tez, które ich
pozytywistyczni poprzednicy uważali za pozbawione, z punktu widzenia
nauki, sensu. Epokę własną odbierali jako wiek sceptycyzmu. „Zdaje mi
się, że dotykasz tu palcem samego jąd ra bolączek świata, kiedy nazywasz
go światem sceptycznym ” — ubolewał Carlyle 39. „Większość z nas — kon
statu je Lange — ludzi dzisiejszych m a sposób myślenia pozytywny, uczu
cie zaś o charakterze rom antycznym , z tego połączenia wypływa scepty
cyzm, który przede wszystkim uderza w siłę twórczą” 40. Wszystkie tw ier
dzenia, wszystkie teorie, które powstają, zostaną przez pokolenia następne
zanegowane i obalone, wszelka praw da ma charakter względny i musi
ustąpić przed prawdą nową. Poczucie relatywności wszelkich praw d towa
rzyszy Langemu zawsze, także w stosunku do tez, które głosił on sam,.
38 A. Lange, Współcześn i poeci polsc y, „Tygodnik Ilustrow any”, 1899, nr 1.
39 Carlyle, On Heroes..., s. 230.
40 A. Lange, P oezja przyszłości, „Gazeta P olska”, 1883, nr 192.
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i kierunków, które wnosiła jego epoka 41. Przekonany był o „jednostronno
ści” um ysłu ludzkiego, o tendencji do przejaskraw iania głoszonych prawd,
dopóki w starciu się ze sobą nie dadzą początku tezom nowym. Dał tem u
w y raz w teorii, którą można by tu nazwać dialektyką procesu społecznego
Icształtowania się prawdy.
„Praw da — mówi się zazwyczaj — jest jedna tylko, ale w istocie swej
nigdy ta jedyna praw da nie objawia się w m asach ludzkich całkowita
i nieskażona >[...] przechodząc przez tysiące mózgów ludzkich — załam uje
się w nich najrozm aiciej, ściera się, proszkuje i nieraz w zupełną odw rot
ność przechodzi; staje się zaprzeczeniem samej siebie [...]” 42. Proces n ara
stan ia wiedzy postrzega Lange jako niezależny od woli tworzących k ulturę
jednostek, jako wypadkową ścierania się sprzecznych interesów grup spo
łecznych.
W swojej wizji pow staw ania i kolejnego negowania poszczególnych
tw ierdzeń i teorii Lange zajm uje stanowisko bliskie uznania klasowego
charakteru praw dy (chociaż pojęciem klasy społecznej posługiwał się do
piero w swoich ostatnich pracach). „Grom ady ludzkie dzielą się na grupy
w różny sposób zestawione, a każda grupa m a swoje stanowisko, swój
p u n k t widzenia, swoje interesa, swoje doktryny. Z kom binacji tych p ier
w iastków pow staje cząstkowa, wyłączna praw da danej grupy ludzkiej.
Oczywiście kierownikiem tej praw dy jest egoizm grupy: czy to interes
m oralny, czy m aterialny. Wszelki interes grupy odrębnej (narodu, w ar
stw y społecznej, grupy wyznaniowej itd.) — uważa się z góry za interes
wrogi, nieprzyjacielski, z którym należy bezwzględnie walczyć. Te czą
stkowe praw dy w życiu w ew nętrznym gromad ludzkich zowią się partiam i,
stronnictwam i. P artia każda m a zawsze dążność do jak najszerszego opa
nowania myśli ogółu i zazwyczaj rozlewa się tak daleko, póki nie napotka
fali sprzecznej, która ją pow strzym uje. Z tej gry stronnictw : grup ludz
kich — w ynika pew na wypadkowa, niepodobna do żadnej poszczególnej
teorii stronniczej i nie będąca zapewne mechanicznym połączeniem różnych
twierdzeń, ale raczej ich syntezą chemiczną. Oczywiście bowiem praw da
każdego stronnictw a zawiera w sobie nie tylko pierw iastki zaczerpnięte
z rzeczywistości bezpośredniej, ale też i pewne pragnienia, pewne mniej
41 Także Przesm ycki pisał: „Wiedza ścisła dokonała na poezji sw ej negacyjnej
pracy. W ykazała błędność daw niejszych poglądów i m yśli [...] a now ej straw y nie
dostarczyła. Przede w szystkim , sam a nie doszła jeszcze w żadnym praw ie zakresie
do ostatecznie pozytyw n ych rezultatów , w ytw orzyw szy w zam ian tylko m nóstw o
doktryn jednostronnych, czasem zbyt sprzecznych, aby m ogły istn ieć obok siebie [...]
N ic pew nego, nic określonego w naszych pojęciach: nie m a w iary, która by pozba
w ioną była w szelkich w ątp liw ości, nie ma zw ątpienia, które by nie m iało sw ych
ch w il w iary” (M iriam -Przesm ycki, op. cit., s. 48).
42 A. Lange, O nadu życiu słuszności, „Nowa R eform a”, K raków 1905, nr 172.
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lub więcej określone ideały z krainy możliwości” 43. W tym obrazie społecz
nego procesu powstawania przekonań przypom inającym najlepsze strony
Helwecjuszowskich rozważań O um yśle 44 Lange próbuje naw et ustalić coś
w rodzaju stałych prawidłowości, w yodrębniając trzy zasadnicze tendencje
każdego tw ierdzenia pretendującego do m iana praw dy: prawo jednostron
nego ograniczenia każdej praw dy, prawo dążenia tej praw dy „do m aksy
malnego rozwoju i ogarnięcia całości b ytu” i wreszcie prawo dialektycznego
starcia się dwóch praw d w dążeniu do syntezy.
Synteza zupełna to wiedza o całej rzeczywistości. Człowiek może jed y 
nie tworzyć „syntezy cząstkowe” stanowiące wynik starcia jedynie dwóch
przeciw staw nych twierdzeń. Tymczasem stru k tu ra bytu w m niem aniu L an
gego jest taka, że nie da się jej wyrazić w postaci jedynie tw ierdzenia i je 
go zaprzeczenia. Jego uwagi na ten tem at można zawrzeć w stwierdzeniu,
że byt nie daje się wyrazić poprzez czyste logiczne antynomie. „Prawo
przeciw ieństwa nie da się zredukować zawsze do dwóch zjawisk np. a i —a.
Bo a przeciw staw ia się a2 i —a2, a3 i —a3 itd.” 45 Tak więc ludzkość nie
otrzym a pełnej syntezy — praw dy absolutnej, którą jest sam byt.
Tak więc praw da absolutna „polaryzuje się” — jak mówi Lange —
w poznających umysłach, zmienia w praw dy cząstkowe, „półpraw dy”
i „półfałsze”. Człowiek nieustannie dąży do połączenia tych prawd, tw orzy
ujęcia syntetyczne, ale sprzeczności, jakie zaw ierają one w sobie, prowadzą
do rozpadu, do nowej polaryzacji uzyskanych całości. Mimo to, w toku do
skonalenia się k u ltury nie ustaje dążenie do osiągnięcia pełnej wszech
ogarniającej wiedzy, człowiek bowiem posiada nieodparte przekonanie (w
każdym razie Lange nie wątpi, że przekonanie to — naw et jeśli jest nie
św iadom e— jest istotnym czynnikiem kształtującym osobowość człowie
ka), iż byt jest całością i wiedza powinna mieć syntetyzujący charakter.
Przekonanie to powoduje, że raz zdobytą praw dę człowiek uznaje za taką
właśnie syntezę. Sprawia to, iż staje się on niejako odporny na wszelkie
przeciwstaw iające się jej twierdzenia. Obrona praw dy uznanej za swoją
przybiera w wizji Langego charakter gwałtowny, staje się w alką nie uzna
jącą przeciwstaw nych racji. „[...] w starciu prawd, gdzie się rozpalają coraz
nowe problem aty danej zasady, z jednej strony każda z nich nabiera no
wych sił, z drugiej rozwija się po prostu taktyka wojenna, dążenie do zwy
cięstwa nad antagonistą — form a ostateczna walki grup ludzkich — nad
użycie słuszności czyli przem iana praw dy na nieświadomy, albo i świado
43 Ibidem.
44 O tym , że podobieństw o to nie b yło czystym przypadkiem św iadczy fakt, że
Lange był entuzjastą francuskiego filozofa i, jak w spom ina o tym w jednym z listó w
do H enryka Struvego, chciał jego książkę tłum aczyć (Rękopisy B iblioteki Jag iello ń 
skiej, Przyb. 278/60).
45 A. Lange, Prolegom ena, „Tydzień P olsk i”, 1921, nr 25.
15 A rch iw um H istorii F ilozofii
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m y fałsz” M. „Nadużycie słuszności”, jak widać z cytowanych wypowiedzi
Langego, jest nie tyle skutkiem pierw otnych „wrodzonych” właściwości
ludzkiego umysłu, chociaż i one odgryw ają tu pewną rolę, lecz przede
wszystkim wynika z faktu, iż k u ltu ra jest faktem społecznym i takiż cha
rak ter przysługuje prawdzie, zdobywanej przez ludzi w toku nieskończo
nego postępu. „Nadużycie słuszności” to stronniczy charakter, jaki nadają
przekonaniom nie indywidualności, lecz grupy społeczne. Poszczególne gru
py, uważając swoją praw dę za jedynie obowiązującą, usiłują w toku walk
społecznych i politycznych narzucić ją innym grupom. W tedy ich „praw da”
napotyka na opór innych grup i innych prawd, i tak w nieustannym dia
lektycznym ścieraniu się wąskich grupowych przekonań pow staje nowy
etap świadomości ludzkiej, o jeden szczebel bliższy praw dy absolutnej.
Lange, w iem y indywidualizmowi swej epoki, także w tej koncepcji spo
łecznego tworzenia wiedzy wyznacza jednostkom genialnym rolę szczegól
ną. Elitarystyczne stanowisko znalazło w yraz w stwierdzeniu, iż nie wszy
scy ludzie w jednakow y sposób są uzdolnieni do przysw ajania sobie stale
narastającej informacji. Z tego względu Lange przyjął pew ien schem at po
działu społeczeństwa. K ryteria podobnych podziałów mógł znaleźć w nie
zmiernej ilości prac swojej epoki, wolał jednak odwołać się do... Machiavellego. Cała ludzkość rozpada się na trzy kategorie: ludzi całkowicie obo
jętnych wobec wiedzy, ludzi zdolnych przyswoić sobie podawaną im wiedzę
oraz ludzi, którzy „bez nauki, intuicyjnie dochodzą do w iedzy” 47. Ta ostat
nia grupa jest najm niej liczna. Ludzie do niej należący są obdarzeni szcze
gólnie rozwiniętą zdolnością „widzenia” rzeczywistości i ich zadaniem jest
objawianie innym tego, co widzą. Oni jedni są zdolni do dostrzegania w rze
czywistości, jawiącej się innym jako chaos, jej ukrytego ładu i sensu. Są to
jednostki twórcze, geniusze. Zasadniczą kulturę właściwą danej epoce two
rzą jednak ludzie należący do drugiej z wymienionych kategorii. Oni bo
wiem są odbiorcami praw d objawianych przez jednostki genialne, oni uzy
skaną wiedzę przetw arzają, interpretują, poszerzają, oni ją wreszcie popu
laryzują wśród najszerszych kręgów ludzi grupy trzeciej. Ich więc stan
świadomości decyduje o zakresie wiedzy właściwym danej epoce, podczas
gdy jednostki twórcze raczej własną epokę wyprzedzają, należą do kultury
dnia jutrzejszego.
Upowszechnienie się praw d rewelowanych przez ludzi „widzących” jest
możliwe, sądzi Lange, dzięki pewnej szczególnej właściwości umysłów ludzi
należących do drugiej i trzeciej grupy. Właściwość tę Lange nazywa „bezkrytycznością”. Posiadają ją także jednostki twórcze. W ich w ypadku ozna
cza to „zawieszenie zmysłu krytycznego” w stosunku do własnych dzieł.
48 Lange, O nadużyciu słuszności.
47 Lange, O sztuce widzenia.
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Tylko pod tym w arunkiem w ogóle możliwa jest twórczość. Ale szczególnie
ważna jest bezkrytyczność pozostałej części społeczeństwa. Jest to zdaniem
Langego potężna „siła socjalna”. Bezkrytyczność jest to zdolność społeczeń
stwa do przyjm ow ania głoszonych m u praw d i proponowanych dzieł bez
podawania w wątpliwość ich prawdziwości czy wartości. Bezkrytyczność
przejaw iana jest przede wszystkim w stosunku do twórców grupy drugiej,
a więc takich, którzy przekazują ogółowi praw dy m niej należące do przy
szłości niż dzieła geniuszy. Ci tw órcy w stosunku do geniuszy wtórni, na
śladowczy, na ogół trafnie wyczuwają istniejące potrzeby i przekonania
mas i dają im w yraz w swoich dziełach. Pow staje w ten sposób bliski zwią
zek między twórcam i a ogółem, w którym obie strony przyśw iadczają sobie
wzajem nie w atm osferze pełnego porozumienia. Tym tłum aczy Lange nie
pokojące go zjawisko ogromnej popularności lite ratu ry drugorzędnej, uzna
nia dla ludzi, którzy nic nowego w dorobek k u ltu ry nie wnoszą. Jednak —
tłumaczy Lange — chociaż bezkrytyczność nie może dotyczyć praw d no
wych i dzieł bardzo w ybitnych, gdyż są one zbyt odległe od aktualnego
stanu wiadomości społeczeństwa, jest ona cechą konieczną do tego, aby kul
tu ra mogła się utrw alić i rozszerzyć na całe społeczeństwo. Rzeczą nato
m iast kry ty k i jest tak zrozumieć i zaprezentować dzieła wielkie, by- także
w stosunku do nich mógł się wytworzyć stan bezkrytyczności.
Bezkrytyczność w stosunku do określonych praw d i dzieł jest czymś nie
stałym , przem ijającym . Siła przekonań przyjm ow anych bezkrytycznie
płynie stąd, że jednostki, które je w yrażają, nie są świadom e ich pochodze
nia i źródła, przekonania zostają uznane za własne, „zinternalizow ane” —
jakby się dziś powiedziało. Uzyskany w ten sposób pogląd utrw ala się, staje
się doktryną utrudniającą przeniknięcie praw dy nowej, czyni um ysł zam k
niętym wobec wszelkich faktów, które mogłyby m u zaprzeczyć. „D oktryna
staje się wprost ślepa, po okresie w alk świadomych staje się siłą instynkto
wą, bezwiedną. Staje się bezkrytyczną, naw et fanatyczną i tylko w takim
razie może działać skutecznie. Już ona dawno przestała być sam a sobą, już
ona jest symbolem i przyjm uje wszystkie swoje najułudniejśze konsek
w encje” 48.
Stan taki nie trw a jednak długo. Na ogół w stosunku do danego tw órcy
utrzym uje się przez okres jednego pokolenia. Pokolenie następne w sto
sunku do praw d akceptowanych przez swoich ojców je s t krytyczne i przede
wszystkim odrzuca praw dy i twórców najbardziej do tej p o ry akceptow a
nych, bezkrytyczne jest natom iast w stosunku do tego, co dla pokolenia
poprzedniego było jeszcze zbyt nowe. Tak toczy się w alk a pokoleń, w alka
„nowego ze stary m ”, dążąc w nieustannym postępie k u ciągle now ym
prawdom.
48

Lange, O nadu życiu słuszności.
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Przedstaw iona tu Langego teoria społecznego form ułowania się praw dy
została opublikowana w kilku artykułach drukow anych w rozm aitych la
tach, w czasopismach nie zajm ujących się specjalnie ani zagadnieniam i k u l
tury, ani filozofii. Być może tym można wytłum aczyć fakt, że ten jeden
z najciekawszych elem entów jego poglądów nie wzbudził dotąd zaintereso
w ania nikogo z badaczy tej epoki.
Prezentow ana teoria zasługuje na uwagę przede wszystkim jako próba
pogodzenia tego, co w poznaniu jest jednostkowe, z tym, co ogólne. Sprzecz
ność, jak a pow stała m iędzy tezą o uzyskiwaniu wiedzy w aktach intuicyj
nego poznania a grom adzeniem się wiedzy drogą jej powolnej kum ulacji
w świadomości społecznej, próbował Lange przezwyciężyć, uznając jed 
nostkowe akty poznawcze dokonywane przez w ybrane jednostki za istotny
składnik świadomości powszechnej. Równocześnie elitaryzm zostaje ogra
niczony dzięki koncepcji przyjm ującej ważność w kładu wszystkich grup
ludzi w rozwój wiedzy ludzkości, naw et jeśli przyjm uje się, że nie w szyst
kim w procesie tym przypada jednakow a rola. Między jednostkam i w ybit
nym i a ogółem społeczeństwa w ytw arza się więź w zajem nej zależności
w procesie przekazyw ania inform acji. Jednostki w ybitne są jedynym i, któ
re m ają dostęp do najwyższej praw dy, ale wiedzę swoją przekazują dalej
i staje się ona własnością ogółu. Także zresztą osiągnięcia poznawcze jed 
nostki w ybitnej są, zdaniem Langego, uzależnione od świadomości pow 
szechnej. Praw dy, które ujaw niają się przed „w ybitnym i osobistościami”,
są zawsze tylko krokiem naprzód w stosunku do całości wiedzy, jaką dy
sponuje społeczeństwo danej epoki. Tego rodzaju koncepcja stanowi dość
znaczne odejście od rom antycznej wizji geniusza-proroka, rewelującego
praw dy ogółowi.
Na podkreślenie zasługuje też próba pogodzenia teorii o indyw idualnym
zdobywaniu praw dy w drodze nagłych olśnień z przekonaniem , że W histo
rycznym procesie pow staw ania praw d uczestniczy każda jednostka, bez
względu na to czy jest, czy nie jest świadoma tego faktu. P artykularne in 
teresy, które determ inują świadomość określonych grup społecznych, nie
ham ują kum ulacji wiedzy, każde bowiem powstające przekonanie rodzi
swoje zaprzeczenie i pow staje praw da nowa. A ntyteza (taką w każdym
razie interpretację nasuw a artykuł Langego P rolegom ena 49) jest zniesie
niem tezy, a więc zachowaniem tego, co pozytywne w tw ierdzeniu poprzed
nim. Jednostronność praw d, zaw ierając w sobie sprzeczność, jest zarazem
czynnikiem napędowym rozwoju wiedzy. Synteza w szystkich twierdzeń
jest na każdym etapie historycznego rozwoju bliższa praw dy absolutnej,
chociaż osiągnięcie takiej praw dy jest niemożliwe, gdyż stanowiłoby kres
rozwoju.
49 „Tydzień P o lsk i”, 1921, nr 29.
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Zdobywanie wiedzy jest w yrazem czynnego stosunku do świata, także
sam indywidualnym proces powstawania przekonań jest pewną aktyw noś
c ią — poznanie samo jest aktywnością.
Teza taka znalazła w yraz w Langego teorii wyobraźni. Wyobraźnia jest,
zdaniem Langego, tego rodzaju władzą poznawczą, która w sposób n aj
bardziej bezpośredni łączy człowieka z otaczającą rzeczywistością. Jest też
zasadniczym czynnikiem procesów twórczych, podczas gdy intelekt i intu
icja odgryw ają rolę raczej biernego przyjm ow ania inform acji zawartej w
sam ym świecie.
Pełny akt poznania polega, zdaniem Langego, nie na biernym postrze
ganiu, lecz na przetw arzaniu i selekcji danych, na układaniu ich w pewne
struktury, dzięki czemu um ysł przestaje jak gdyby podążać za naturą i two
rzy świat własny, świat wyobrażeń, którego ekspresją jest sztuka.
Lange, jak wiemy, przyjm ow ał możliwość bezpośredniego docierania do
istoty rzeczywistości w akcie intuicji. A zarazem podtrzym yw ał tw ierdze
nie, że świat dany człowiekowi w poznaniu jest zawsze „naturą uczłowie
czoną”. Czy jest to niekonsekwencja? Można przyjąć, że sprzeczność jest
pozorna, jeśli wziąć pod uwagę, że Lange proces poznawczy trak tu je całoś
ciowo, jako połączenie intelektu, intuicji i wyobraźni. Opisywany przez
niego czysty akt intuicji jest abstraktem , w izją poznania idealnego. W kon
kretnym poznaniu człowieka intuicja nigdy nie w ystępuje w stanie „czy
stym ”.
Poznanie intuicyjne (przypomnijmy, że Lange utożsamiał je z instynk
tem) było jakby punktem w yjścia rozwoju procesu poznawczego na takim
szczeblu ewolucji, w którym człowiek nie oddzielił się jeszcze od natury.
Jednak gdyby „umysł nasz był tylko wykonawczy, działalibyśm y wiecznie
instynktowo, ale instynkt człowieka różni się od instynktu m rówki lub
pszczoły tym, że się rozdwaja, ściera sam 'ze sobą, zam iera i odradza na no
wo, coraz wyższy i doskonalszy” 50. Na wyższym szczeblu ewolucji człowiek
oddala się od świata i w poznawaniu narzuca mu coraz wyraźniej kategorie
własnej indywidualności. Im bardziej jego poznanie nabiera charakteru
antropomorfizującego, tym większą rolę w procesie kształtow ania się jego
wiedzy zaczyna odgrywać wyobraźnia.
Człowiek — stwierdza Lange — uczłowiecza naturę, widzi ją zawsze po
przez pryzm at swoich wyobrażeń. Nawiązanie do myśli Kantowskiej jest tu
oczywiste. Widoczne są także wpływy przejm ow anych przez modernizm
przekonań Spencera i kantystów , nie można też lekceważyć powiązań
z Schopenhauerem. Jednak, inaczej niż to było u Kanta, w koncepcji Lange
go umysł poznający nie jest rozum iany jako świadomość w ogóle, lecz jest
konkretnym umysłem indywidualnym , ośrodkiem, w którym akty poznaw50

Lange, S tu dia i w rażen ia, s. 48.
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cze kształtują m ateriał doświadczenia w jeden jedyny, niepowtarzalny spo
sób. Ta swoista interpretacja podmiotu odegra decydującą rolę w estetyce
Langego: istotną cechą dzieła sztuki, pozwalającą na wyróżnienie go spo
między innych tworów ludzkiej aktywności, jest jego oryginalność, nie
powtarzalność, co uw arunkow ane jest faktem , iż czynnikiem najistotniej
szym w procesie twórczym jest wyobraźnia. Jej antropom orfizujący cha
ra k te r uwidacznia Lange najw yraźniej wówczas, kiedy dokonuje cha
rakterystyki wyobraźni zestaw iając opozycję: wyobraźnia — intelekt.
Intelekt — pisze Lange — podąża za w ew nętrznym porządkiem rzeczy
wistości, w ykryw a praw a powszechnie ważne, ujm uje świat w kategorie
identyczne dla każdego poznającego umysłu. W yobraźnia nadaje tym kate
goriom indyw idualną form ułę, jest sposobem, w jaki realizują się one
w poszczególnych umysłach. W ykrywane przez intelekt fakty i związki
między nimi istnieją obiektywnie, niezależnie od poznającego je podmiotu.
Dla intelektu charakterystyczne jest więc działanie odtwórcze; w zakresie
jego możliwości leży jedynie ustalanie rzeczy już istniejących, myślowa
rekonstrukcja św iata fenomenów, ale fenomenów istniejących obiektywnie,
niezależnie od zwróconych na nie czynności myślowych. Co więcej, Lange
wprawdzie przypisuje poznaniu intelektualnem u zdolność odtwarzania ca
łych stru k tu r istniejących w rzeczywistości, jednak wiele jego wypowiedzi
świadczy o tym , że zdolność tworzenia syntez posiada jedynie wyobraźnia,
intelekt to tylko zdolność analizy. „Wiedza idzie tylko krok w krok za na
turą, odkrywa istniejące związki, takowe stwierdza i o bytności ich oznaj
mia. Wiedza jest to sfera oznajm ująca, wyobraźnia łączy, splata, tworzy.
Ona to w krainie wiedzy buduje wnioski, hipotezy, teorie, ona układa syn
tezy i całokształty nauk, bez niej byłaby niemożliwą filozofia” 51.
Już sam sposób definiowania, czy raczej określania czym jest wyobraź
nia, odróżnia Langego od współczesnych m u autorów. Ambicją badaczy
drugiej połowy XIX w. było uzyskanie wiedzy o wyobraźni poprzez odwo
łanie się do psychologii eksperym entalnej. Jedynie może późniejsze prace
Ribota zm ierzały do uchwycenia funkcji poszczególnych zdolności poprzez
wskazanie ich w zajem nych powiązań strukturalnych i określenie ich roli
w całości psychicznego życia człowieka. Prawdopodobnie z jego też prac
Lange korzystał, chociaż bezpośrednio na autora tego nie powoływał się.
Jeszcze mniej jednak niż Ribota, który bądź co bądź był uczniem ekspery
m entalnej szkoły wundtow skiej, interesował Langego fizjologiczny aspekt
powstawania wyobrażeń.
Bezpośrednie inspiracje do swej teorii wyobraźni czerpał Lange nie
z myśli swoich współczesnych, lecz przede wszystkim z polskiej filozofii
rom antycznej. Niew ątpliwy w pływ 'w yw arł na niego Karol Libelt, autor
51 A. Lange, O wyobraźn i, „N iw a”, 1894, nr 18.
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tezy, że obok „pierwiastka ducha myślącego, pojmującego, sądzącego, rozu
m ującego w ogólności, postawiony został pierw iastek tegoż ducha innej
natury, oblekający myśl w ciało, dający jej w yraz zewnętrzny — pierw ia
stek kształcący, formujący, obrazujący, twórczy w ogólności — płodna matrzyca wszystkich pomysłów, wszelakich pojawów, w których się myśl
ducha wtłacza. Myśl pojęta dotąd w oderwaniu swoim (w abstrakcji) zna
lazła żywioł ku rzeczywistości, stała się zdolną pojawu, uzewnętrznienia,
k ształtu ” 52.
Szczególnie dobitnie akcentuje Libelt tezę (zresztą Kantowskiej pro
weniencji) o syntetyzującej funkcji wyobraźni. O tym, że Lange korzystał
bezpośrednio z rozważań Libelta, świadczy wiersz, jaki poświęcił autorowi
S y ste m u u m n ic tw a :
Rozum jeno rozdziela tajem nice pnączy,
W yobraźnia zaś rzeczy rozdzielone łączy,
Bo rozum jeno śledzi, w yobraźnia tworzy.
Bóg, tworząc, w yobraził naprzód św iat i rzeczy,
Podobnież w yobraźnią tw orzy duch człow ieczy
i m ocą w yobraźni jest najbardziej boży 53.

Przym iotnikiem „boski” szafowali moderniści nader chętnie. Lange
w tym duchu poetycko referow ał pogląd Libelta, sam jednak wykazywał
znacznie większą wstrzemięźliwość. Wyobraźnia, jego zdaniem, nie jest
czystą kreacją. Co prawda, ilość skojarzeń, jakim i może się posługiwać,
jest teoretycznie nieskończona, ale ich tworzywo nie przynależy do niej
samej, lecz do rzeczywistości, która dostarcza danych postrzeżeniowych,
będących wyłącznym źródłem wyobrażeń. „Ani wiedza, ani wyobraźnia
więc i sztuka nic nie stwarzają. Wiedza odkrywa związki zachodzące w na
turze, wyobraźnia układa nowe kom binacje tonów i barw istniejących
w natu rze” 54.
Lange nie był więc skłonny do absolutyzowania twórczych możliwości
ludzkiego umysłu. K reatorski akt człowieka jest zawsze czymś względnym
wobec możliwości twórczych Absolutu i człowiek jest zawsze tylko natura
naturata, chociaż w takiej zdolności m anewrowania rzeczywistością, jaką
jest wyobraźnia, w yraża się przysługująca człowiekowi pew na część mocy
twórczej, którą w pełni dysponujem y natura natur ans.
Nie na tworzeniu więc rzeczy nowych, ale na odrębnym sposobie po
strzegania świata polega siła wyobraźni. Można by powiedzieć, że wyobraź
nia jest językiem, którym człowiek wyraża świat, ale gram atyka tego języka
i jego słownik są narzucane przez rzeczywistość.
52
zumu,
53
54

K. Libelt, S y ste m um n ictw a, c zy li filozofii u m y sło w e j, w: S a m o w ł a d z t w o ro 
W arszawa 1967, s. 446.
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Na względną tylko samodzielność wyobraźni zwracano w ciągu historii
badania tego pojęcia w ielokrotnie uwagę. „Wyobrażać sobie możemy to
tylko, co spostrzegamy zmysłami [...] żaden jeszcze m alarz nie nam alował
nigdy innej rośliny albo zwierzęcia niż je stworzyła natura, bo naw et uro
jone chimery, centaury i gryfy są to prawdziwe elem enty n atu ry z do
mieszką fałszyw ych” 55— pisał Vico (ten — jak go nazwał Lange — „Jan
Chrzciciel filozofii ducha” S6), podążając w tym stwierdzeniu w ślad za m y
ślą K artezjusza 57.
Także i K ant mówił o wyobraźni twórczej, w której przecież, w przeci
wieństwie do wyróżnionej przezeń wyobraźni odtwórczej, zawiera się ele
m ent czystej kreacji: „Ale wyobraźnia produktyw na nie jest jeszcze by
najm niej tym samym twórcza, nie może, mianowicie, wytworzyć w yobra
żenia zmysłowego, które nie byłoby dane przedtem naszym władzom zmy
słowym, lecz zawsze można wskazać na tworzywo, które jej posłużyło” 58.
W ierny daw nym m istrzom Lange nie akceptował poglądów inicjatorów
przekonania o demiurgicznej roli wyobraźni, takich jak Baudelaire, i w
swej wstrzemięźliwości w tej m ierze odbiega od przesadnego entuzjazm u,
jaki dla możliwości wyobraźni żywił modernizm.
Materiał, którym wyobraźnia mogłaby dysponować, jest nieskończenie
obszerny i w badaniach nad zakresem czynności wyobraźni nie można po
minąć zagadnienia, w jaki sposób i wedle jakich zasad odbywa się
jego selekcja. Uwagi Langego na ten tem at nie są zbyt liczne: „W yobraźnia
jest to siła plastyczna ducha ludzkiego; jest to połączenie rozumu z uczu
ciem, albo rozum wzruszony i w ew nętrznie p arty ku objaw ieniu się na
zewnątrz w formie ru ch u ” 59. „Logika — czytam y w innym m iejscu — obo
jętnie przechodzi od faktu do faktu i dopiero zajęcie się sam ym faktem ,
interes, jaki odczuwamy w jego treści [...] em ocjonalny stosunek do faktu
wysuwa go na pierwszy plan i czyni wyraźniejszym . To wzruszenie rozum u
albo rozum wzruszony, siła w tórna i do pewnego stopnia pozalogiczna
nadaje rozumowi władzę i znaczenie” 80. Tyle Lange. Jest to niewątpliwe
nawiązanie do dość rozpowszechnionej wśród psychologów jego epoki tezy,
iż stany uczuciowe decydują o przebiegu procesu kojarzenia wyobrażeń 81.
U krytym założeniem takiej koncepcji jest stwierdzenie, iż określony stan
55 Cytat za: S. K rzem ień, Vico, W arszawa 1971, s. 196.
56 A. Lange, przedm owa do: G. Vico, N o w a nauka, t. I, W arszawa 1916.
57 Zob. R. D escartes, M e d y ta c je o p ie r w sze j filozofii, W arszawa 1958, s. 25.
58 I. Kant, Anthropologie, B erlin 1869, s. 59.
50 Lange, S tu dia i wrażenia, s. 29.
80 Lange, O w yobraźni.
61
Poglądy takie, co prawda w form ie dość ostrożnej, g łosił Ribot, ale w yp ow ia
dali je także, w cześn iej, Spencer, w spółcześnie z R ibotem , czytyw an y przez Langego
H offding i w ielu innych.
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emocjonalny zawsze poprzedza wyobrażenie. Uczucie byłoby wówczas tym ,
co kieruje się jedynie samo na siebie. Nie stanowiło to problem u dla auto
rów, którym obce było pojęcie intencjonalności świadomości. Natom iast
na ogół zdawano sobie sprawę z tego, że taka teoria nasuwa wniosek
o zdeterm inowaniu procesu kojarzenia wyobrażeń przez czynniki nieza
leżne od woli człowieka.
Ribot, ale także i inni wyznawcy teorii asocjacji, którzy obok form u
łowania praw kojarzenia starali się wskazać na przyczynowe uw arunko
wania procesów kojarzeniowych, odwoływali się do koncepcji, iż sfera
uczuć wiąże się z nieświadomą w arstw ą psychicznego życia człowieka.
Idący ich śladem Lange staje przed koniecznością przyjęcia tezy, że gra
fantazji twórczej jest ściśle zdeterm inowana czynnikami nie podporządko
wanymi aktom wolicjonalnym. Równocześnie niewątpliwą intencją całej
Langego teorii wyobraźni jest wykazanie, że właśnie w wyobraźni mieści
się m oment swobodnej twórczej działalności człowieka. Ambiwalencja tych
dążeń dała w rezultacie szereg wypowiedzi zm ierzających w zależności od
kontekstu, w jakim się pojawiają, bądź to w kierunku uznania wyobraźni
za spontaniczny akt woli, bądź to w kierunku determ inizm u. „W yobraź
nia [...] bez woli, półnieświadomie ulatuje gdzie zechce” 82— pisze w jed
nym z artykułów. W innym zaś miejscu stwierdza: „Akt tworzenia jest
nie tylko dziełem wyobraźni, ale też dziełem woli [...] Jedność natchnie
nia jest jednością woli. Dlatego każdy twórca jest to człowiek o woli po
tężnej, zjednoczonej, choć może jednostronnej, wyspecjalizowanej,
zamkniętej. Siła woli przede wszystkim ocugla wyobraźnię” 63.
Niewątpliwie emocjonalnie była Langem u bliższa rom antyczna kon
cepcja wyobraźni, uznająca jej aktywność za wolicjonalnie kierowane akty
kreacji. „Rozum, wyobraźnia i wola jest trójcą władz duchowych, sta
nowiących jednego'ducha” — pisał L ib e lt64. To wola, tw ierdził Libelt, po
woduje, iż wyobraźnia jednostki tworzy z m ateriału „wyobraźni boskiej”
swój własny, świadomie kształtowny świat. Sytuację, w której wyobraźnia
jest strum ieniem aktów co praw da niepowtarzalnych i zindywidualizowa
nych, ale nie poddanych świadomej kontroli, Lange dopuszcza jedynie
w w ypadku um ysłu rozkojarzonego, w fantazji „obłąkanej”, jak to stw ier
dza w rozważaniach nad klasycznym w tej epoce tem atem , w yrażonym
w tytule książki Lombroso Geniusz i obłąkanie 65. W yobraźnia szaleńca jest
ślepym pędem, niezorganizowanym w irem wyobrażeń. W umyśle „nor
m alnym ” tok wyobrażeń jest przede wszystkim nieustannie poddawany
62 Lange, O w yobraźni.
63 Lange, Studia i wrażenia, s. 78.
84 Libelt, op. cit., s. 438.
85 Zob. A. Lange, T w órczość i obłęd, w: Studia i wrażenia, s. 85.

'234

Beata Szym ańska

kontroli intelektu i podczas tej kontroli dokonuje się konfrontacja z korelatem świata wyobrażeniowego — z rzeczywistością. „A rtysta nad rzeczy
wistość się unosi, ale pozostaje w granicach wrażeń zm ysłowych” 6G. „G ra
nice wrażeń zmysłowych” to jeszcze jedno zawężenie zakresu możliwości
działań wyobraźni, i jeszcze jedna sprzeczność pomiędzy uznaniem fantazji
za w yraz nieograniczonych możliwości psychicznego życia człowieka a zde
term inowaniem jego przebiegu przez czynniki zewnętrzne, przez możliwości
wyznaczane przez świat.
Nie pierwszy to raz przedstawiciel m odernizmu popadł w konflikty
wynikłe z chęci pogodzenia ze sobą dwóch wizji świata: skrajnie determ i
nistycznej, za którą stał autorytet dziewiętnastowiecznego scjentyzmu,
i indeterm inistycznej, odczuwanej jako obrona zagrożonej wolności ludz
kiej. Liczne przykłady świadczą, że twórcy tej epoki stojąc przed taką
alternatyw ą rezygnowali, choć z pew nym żalem, z determ inizm u. Lange
jednak prawdopodobnie sytuacji takiej wcale nie odczuwał jako koniecz
ności wyboru. I w sumie, chociaż nie wypowiadał tego expressis verbis,
sprzeczność między przekonaniem o nieświadomym, emotywnym zdeter
m inowaniu wyobraźni, a określeniem jej jako spontanicznego aktu woli
Lange będzie starał się przezwyciężyć w kierunku przyznania wyobraźni
cech swobodnego czynu, szukając warunków twórczości w dialektycznym
ścieraniu się elementów świadomych i nieświadomych, wolności i koniecz
ności.
W podobny sposób wyjaśnić można by jeszcze jedną pozorną sprzecz
ność, jaką zawiera Langego teoria poznania, a którą również można uznać
za charakterystyczną dla filozofii modernizmu. Jest to sprzeczność między
przekonaniem o nieprzekazywalności wiedzy uzyskanej w intuicyjnym
oglądzie a tezą o komunikowalności języka wyobraźni.
Czysty akt intuicyjny dociera do sensu ukrytego poza światem postrzeżeń, ale zrozumienie tego sensu jest przeżyciem o charakterze niedyskur.sywnym i, jak niekiedy w ydaje się sądzić Lange, jest raczej sam ym tylko
uczuciem, pozawyobrażeniowym i pozasłownym. Intuicja ma przy tym
charakter biernego przyjm ow ania rewelowanej praw dy, jest nieekspansywna i nietwórcza. Inaczej można by powiedzieć, że w takim ujęciu in
tuicja daje zrozumienie, ale nie tw orzy wiedzy.
W yobraźnia nie tylko kreuje najszerzej pojętą wiedzę człowieka, ale
konstruuje wiedzę przekazywalną — w sposób mniej lub bardziej adek
w atn y można ją wyrazić w słowach, lub w innego rodzaju symbolach, jak
dzieła sztuki. (Wyobraźnia „tworzy języki”, napisze Lange). Pow stają dwa
odmienne rodzaje poznania: poznanie „prawdziwe”, niedyskursyw ne i po
znanie przekazy walne, ale zawierające zniekształcenia narzucońe przez
68
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subiekty wizujący charakter wyobraźni. Dualizm ten zostaje ostatecznie
przezwyciężony w tak istotnej partii rozważań Langego, jak teoria dzieła
sztuki. Sztuka zostaje w nich scharakteryzow ana jako w yraz „poznania
prawdziwego”, a wyobraźnia jako język tego poznania. Jeszcze raz można
bronić autora przed zarzutem niekonsekwencji, wskazując na jego prze
świadczenie o dialektycznym charakterze procesu poznawczego. Wypada
jedynie żałować, iż zostało ono sform ułowane tak niejasno, że w próbie
referow ania go ma się poczucie dalekiego wykraczania poza im m anentną
analizę tekstu. Poznanie, jak to Lange w yraźnie zaznaczał, jest współgra
niem intelektu, intuicji i wyobraźni (niekiedy jeszcze dodawał Lange:
i uczucia). Nie podejm uje się jednak autor wyjaśnienia, jak wygląda diachronia procesu poznawczego, który nie jest, w myśl całej jego koncepcji,
jednorazowym aktem równoczesnego współgrania wszystkich elementów.
W yręczając go w tej mierze, można by stwierdzić, iż pierw otnym jest tu
akt intuicji. Uzyskana wiedza zostaje poddana opracowaniu wyobraźni. Nie
jest ona przekazana wprost, ale zabarw ia jakby wiedzę wrażeniową —
m ożna by tu użyć bardzo łubianego przez modernistów, chociaż przez Lan
gego nie stosowanego, słowa „nastrój”. W yobraźnia nie posługuje się tym i
symbolami, które stanowiły punkt w yjścia dla intuicyjnego aktu (dozna
nie jedności przedmiotem), gdyż przeżycie tego rodzaju ma charakter in
tym ny, zrozumiały tylko dla jednego podmiotu, ale dobiera taki zestaw
symboli, aby zachowane zostało „zabarwienie poznawcze”, właściwe sta
nowiącemu punkt wyjścia aktowi intuicyjnem u. (Lange pisze wyraźnie
0 wybiórczym działaniu wyobraźni.) Oczywiście pozostaje zniekształcenie,
wynikłe z antropom orfizującego działania wyobraźni. W ten sposób intuicja
1 wyobraźnia zarazem dopełniają się i usuw ają powodowane przez siebie
deform acje poznawcze. Poznanie indyw idualne ma zawsze charakter nie
pełny, ale w powolnym narastaniu wiedzy ludzkiej, w stałym ścieraniu się
sprzecznych tendencji procesu poznawczego istota rzeczywistości staje się
coraz bardziej przenikalna. Tego rodzaju interpretacja jest, jak się wydaje,
zgodna z intencjam i autora dostrzegającego dialektyczny rozwój w każdym
procesie składającym się na całość działania społecznego.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na sprawę, która staje się wi
doczna dopiero po ustaleniu roli wyznaczonej w poznaniu połączonemu
działaniu i wyobraźni. Otóż sposób, w jaki Lange, ale także i inni przed
stawiciele modernizmu trak tu ją proces poznawczy, można uznać za w łaś
ciwy nie tyle lub nie tylko dla charakterystyki poznawczej funkcji um y
słu, ale także dla twórczości. Można by postawić tu tezę, że czysty akt
kreacji jest już tylko samą artykulacją tego, co jest rezultatem pełnego
procesu poznawczego. Szczególna rola wyznaczana przez m odernizm artyś
cie to uznanie wyjątkowości człowieka, „który w ie”. W pełnych emfazy
epitetach, jakich moderniści nie szczędzą twórcom, nad „boskim kreato-
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rem ” przeważa „mąż w iedzący”, „twórczość [...] to tylko wskazanie tego
co jest, objawienie rzeczywistości w ew nętrznej i zewnętrznej, uświado
m ienie tych, którzy nie w iedzą” 67.
Zrozumienie epistemologicznych założeń filozofii m odernizm u może
więc stanowić punkt w yjścia dla w yjaśnienia tych wszystkich jego prze
świadczeń, często m ających charakter haseł i poetyckich manifestów, które
w dziele sztuki widzą przede wszystkim jego w alory rewelatorskie, a w
kulcie arty sty — hołd złożony człowiekowi, który wie więcej niż inni
i wiedzę swą może przekazać innym w tej najstosowniejszej dla kom uni
kowania wiedzy niedyskursyw nej formie, jaką jest sztuka.

Beata Sz ym a ń s k a
IN TUITIO N ET IM AGINATION
(UNE THEORIE DE LA CONNAISSANCE: ANTO NI LANGE)

Resume
Cet article offre la presentation des idees philosophiąues d’A ntoni L ange (1863—
1929), poete, traducteur et critiąue polonais, representant du courant dit «moderniste».
L’auteur s’est assigne une double tache: d’abord, elle vise a rappeler les idees de
cet auteur presąue entierem ent oub lie et dont les ecrits avaien t pourtant joue jadis
un role im portant dans 1’elaboration de cet ensem ble des attitudes qui form aient la
«philosophie du m odernism e polonais»; en^uite, elle se propose de m ontrer cette
philosophie a travers son rep resentant typiąue, a m ettre en r elief les traits caracteristiąu es d’une faęon de penser au x confins du X IX e et du X X 0 siecles.
Parm i 1’ensem ble des idees p h ilosophiąu es de Lange, l’auteur choisit celles qui
perm ettent de reconstruire sa theorie de la connaissance; en effet, c’est la le terrain
propre sur leąu el s’est effe c tu e ce tournant decisif dans la m aniere de penser, par
leą u el se definissait la crise antipositiviste. Dans ses analyses, l’auteur insiste tout
particulierem ent sur des th eses n ou velles a l ’epoque et qui s’averent nettem ent
etrangeres a 1’esprit p ositiviste: c’est ainsi que la connaissance in tu itive n ’est plus
consideree com m e inferieure a la connaissance intellectu elle; l’im agination se trouve
plaaeie' a un rang tres eleve; une theorie elitariste de la connaissance est en train
de s’elaborer, en n ’attribuant q u ’aux ind ividu s elus la facu lte d’acceder a la con
naissance de la «realite veritable», de l’Absolu.
D ’autre part cependant, Lange, tout en s’inspirant de la pensee philosophique du
rom antism e polonais, n’a jam ais renonce a ce procede nettem en t p ositiviste qui
consiste dans la faęon de docum enter les affirm ations enoncees par reference aux
sciences naturelles.
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L’auteur presente egalem ent une conception caracteristiąue de Lange: sa notion
de la «Nirvana», interpretee dans la presente etude com m e une theorie specifiąue
de la connaissance; il s ’agit d’une connaissance qui ne vise pas tant a chercher la
yerite, m ais plu tót a acąuerir, dans l ’activite cognitive, l ’etat de l ’union parfaite
du su jet et de l’objet, de l ’hom m e et de 1’A bsolu — etat qui s’id en tifie avec la formę
la plus parfaite du bonheur.
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