
A R C H I W U M  H I S T O R I I  F I L O Z O F I I  1 M Y Ś L I  S P O Ł E C Z N E J ,  T. 22, 1976

A ndrze j Kołakowski

ŻYCIE — KULTURA — CYWILIZACJA
HISTORIOZOFIA OSWALDA SPENGLERA JAKO WYRAZ KRYZYSU

I KRYTYKI KULTURY

W latach 1918—1923 ukazało się dwutomowe dzieło Oswalda Spengle- 
ra  zatytułowane Zmierzch Zachodu. Całość nosi podtytuł: Zarys m orfo
logii dz iejów  powszechnych, poszczególne zaś tomy: Forma i rzeczywistość  
oraz P ersp ek tyw y  dziejów  powszechnych. Książka pisana przed i podczas 
I wojny światowej, zrobiła zawrotną karierę nie tylko w Niemczech, lecz 
także poza ich granicami \  Nazwisko autora i tytuł jego dzieła zyskały 
charakter symboli określających swoiste zjawiska w kulturze zachodnio
europejskiej XX w.

Szkic ten stanowi przede wszystkim analizę wymienionego dzieła, ale 
uwzględnia także inne pisma Spenglera. Zamiarem autora jest prezenta
cja historiozofii Spenglera, która — jako przejaw kryzysu i krytyki kul
tu r y — potraktowana zostanie w perspektywie aksjologicznej. Oznacza to, 
że zasadniczymi będą tu pytania o to, co uznaje się za wartości kultury, 
których zanik powoduje jej kryzys, i w imię jakich to wartości dokonuje 
się jej krytyki. Inspiracją do przyjęcia przeze mnie takiej perspektywy 
była rozprawa T. Krońskiego F aszyzm  a tradycja  europejska, a w szcze
gólności zawarta w niej idea „horyzontu wartości wyabsolutnionych”, bę
dącego cechą światopoglądu narodowego socjalizmu2. Sądzę bowiem, że 
pomysł interpretacyjny Krońskiego może być tu płodny podwójnie: Jako

* Szkic ten  je s t sk ró tem  w iększej całości, co w płynęło  zapew ne n a  jego p rz e j
rzystość , lecz spow odow ało też og ran iczen ie  dok u m en tac ji zaw arty ch  w  n im  tez. 
A u to r sk ład a  podziękow anie prof. B ron isław ow i B aczce za opiekę n au k o w ą  w  t r a k 
cie  stud iów  n ad  S peng lerem  oraz  d r A n drze jow i L ubom irsk iem u, k tó rego  p rz y ja 
cie lsk ie j w spó łp racy  zaw dzięcza szereg  pom ysłów .

1 In fo rm ac je  o recepcji, po lem ikach , p rzek ład ach  m ożna znaleźć m .in. w : H.
S. H ughes. O sw ald  Speng ler . A  critica l estim a te . N ew  Y ork  1962; Z. Ł em pick i. O s
w a ld  S p en g ler”, „P rzeg ląd  F ilozoficzny” z. II I , 1936, p rz e d ru k  w : W ybór p ism , W a r
szaw a, 1966, t. I.

2 Por. T. K rońsk i, F a szyzm  a tra d yc ja  europejska  w : R ozw ażan ia  w o kó ł Hegla, 
W arszaw a 1960.
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ogólna dyrektywa metodologiczna dla badania tekstów historiozoficznych 
oraz jako punkt wyjścia do analizy poglądów Spenglera — umieszczanych 
przecież nierzadko w nurcie myśli prefaszystowskiej — a mogących być 
dobrą ilustracją procesu „wyabsolutniania wartości”.

Przeżycie współczesności jako zmierzchu, zagłady czy schyłku było 
jedną z istotnych cech epoki, w której tworzył swój Zmierzch  Spengler. 
Ale ten typ tekstów — wyrastających z owego przeżycia, które można za 
Mannnheimem nazwać „diagnozami własnego czasu”, odnajdujemy wiele 
lat wcześniej w pismach J. Burckhardta i F. Nietzschego, a także później 
w twórczości Sorokina, Ortegi y Gasseta, Huizingi, Znanieckiego, Freuda, 
Fromma, Toynbee’ego i wielu innych. Na szczególnie wyróżnioną pozycję 
Spenglera złożyło się wiele, czasem marginesowych czynników kulturo- 
wo-społecznych. Atoli jedną ze swoistości jego diagnozy jest, występująca 
raczej rzadko w tego typu tekstach, explicite wyłożona historiozofia (im
plicite zawiera się w każdym tekście diagnostycznym) podana w formie 
ogromnej konstrukcji mającej uchwycić całość dziejów świata.

M ETODA SPEN G LER A

Zabaczmy więc, przy pomocy jakich metod buduje Spengler konstruk
cję fundującą — w jego mniemaniu — diagnostyczne i profetyczne spoj
rzenie na przeszłą, współczesną mu i przyszłą historię świata. Swe wielkie 
zadanie widzi on w stworzeniu nowej filozofii: „idei morfologii dziejów 
powszechnych (Weltgeschichte, W elt als Geschichte) [...] która w prze
ciwieństwie do morfologii natury [...] ogarnie świat raz jeszcze w jego 
najgłębszym i ostatecznym znaczeniu, lecz w całkiem innym porządku, 
nie jako całościowy obraz tego, co poznane, lecz jako obraz^życia; nie tego, 
co się stało, lecz tego, co się staje” 3. Chce zatem Spengler uzyskać obraz 
„świata, w którym się żyje, a nie systemu, w którym można się grzebać” 4, 
co też brane dosłownie zaliczyć by trzeba w poczet nie spełnionych ma
rzeń naszego autora, czytane zaś w kontekście całego dzieła ujawnia war
tość „życia” i nicość tego, co nim nie jest. Nie przywołując wielu krzykli
wych i zadufanych deklaracji Spenglera dokonującego „przewrotu koper- 
nikańskiego” w filozofii historii, możemy powiedzieć, że celem tego au

3 O. S peng ler, D er U ntergang  des A bend landes. U m risse e iner M orphologie der 
W eltgesch ich te , B. I. G esta lt un d  W irk lich ke it, M ünchen  1923, B. II, W eltgesch ich tliche  
P e rsp ek tiv en , M ünchen  1922 por. B. I, s. 6. P rzy  dalszym  cy tow an iu  tego te k s tu  p o 
sług iw ać się będę  sk ró tem : U dA, tom , strona . W szystkie cy ta ty  z tek s tów  S peng le ra  
po d a ję  w e w łasn y m  tłum aczeniu .

4 O. S pengler, P essim ism us? , B erlin  1922, s. 4. W oryg ina le  g ra  słów , grübeln  
oznacza bow iem  zarów no szperać, g rzebać  ja k  też m ędrkow ać, filozofow ać.
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tora jest uchwycenie z dystansu całości dziejów świata, znalezienie me
chanizmu nimi rządzącego, aby móc przewidzieć ich dalszy tok.

Badanie i poznawanie świata zjawisk mechanicznych i przestrzennych 
oraz jego budowy, czyli morfologię, określi Spengler mianem systematy
ki, która choć konieczna, nie jest wystarczająca. Jego dziełem ma być 
morfologia dziejów nazwana fizjonomiką, która ma dokonać tego, czego 
rozpanoszona systematyka zrobić nie potrafi: wyjaśnić sens i zrozumieć 
zjawiska świata organicznego, świata „życia”, dotrzeć do nich przez po
wierzchnię rozproszonych faktów, badanych dotychczas ze względu na nie 
same, bez próby ich dogłębnego zrozumienia. Ostre ataki Spenglera kie
rowane przeciw bezmyślnej systematyce, wciskającej się także do bada
nia dziejów, przywodzą na myśl krytykę, jakiej poddał Nietzsche metodę 
pojmowania i nauczania historii, ową „chorobę historyczną”, kształtującą 
„dekoratywną kulturę” 5. Spengler zaś pisać będzie o „ilustratorskiej” 
pracy współczesnych mu historyków 6.

Zasadniczymi narzędziami Spenglerowej fizjonomiki mają być homo- 
logie i analogie używane w znaczeniu takim, jak w biologii, bowiem 
„środkiem poznania form martwych jest prawo matematyczne, środkiem 
rozumienia form żywych jest analogia” 7. Z obu tych pojęć wywiedzie on 
pojęcie „równoczesności”, powiadający że „równoczesnymi są dwa fakty 
historyczne, które — każdy w swojej kulturze — występują w tym sa
mym względem siebie położeniu, a więc posiadają dokładnie odpowiada
jące sobie znaczenie” 8. Przykładami zjawisk homologicznych będą np.: 
epopeja homerycka i germańska, plastyka grecka i muzyka instrumen
talna Zachodu, Homologiczny będzie także nurt dionizyjski i Renesans, 
analogiczny natomiast prąd dionizyjski i Reformacja. Płytkimi analo
giami byłoby zestawienie Chrystusa i Buddy, Cezara i Wallensteina. Spo
rządził on także tabele równoczesności epok, w których spotykamy mię
dzy innymi takie oto zestawienia: epoka dorycka — gotycka, jońska — ro
koko i tp .9

Przeciwstawiając fizjonomikę i systematykę, mówić będzie Spengler
o znawstwie ludzi (Menschenkenntnis) i poznawaniu natury, o doświad
czaniu życia (Lebenserfahrung) i doświadczeniu naukowym 10. Pojęciom 
przyczyny i przestrzeni stanowiącym domenę systematyki przeciwstawi 
pojęcia losu (Schicksal) i kierunku (Richtung) będące elementami uniwer
salnej symboliki, jaką jest fizjonomiką, pozwalająca czytać wszelkie dane

5 Por. F . N ietzsche, N iew czesne  rozw ażania , W arszaw a 1912, s. 199.
6 P or. U dA, I, 8.
7 U dA, I, 4.
8 U dA. I, 152.
9 Por. U dA, I, 151—152, oraz tabele , ib idem , s. 70.
10 P or. U dA, I, 136.
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jako symbole ukrywające głębszy sens. Rozróżni on także fakty i prawdy, 
twierdząc, że pierwsze są donioślejsze i powiadając, że „to, co znajduje się 
w filozoficznej rozprawie doktorskiej, to są prawdy. To, że ta rozprawa 
ponosi fiasko, jest faktem. Tam, gdzie zaczyna się rzeczywistość, tam koń
czy się królestwo myśli” n. Ujawnia się tu nie tylko opozycja wobec me- 
chanicyzującej systematyki i tzw. nauk pozytywnych, lecz także daleko 
idący antyintelektualizm Spenglera. Wielokrotnie będzie też powtarzał 
sformułowania typu: „Przyrodę powinno się traktować naukowo, o dzie
jach powinno się tworzyć poezję.”, „artysta, prawdziwy historyk, dostrze
ga jak coś się staje” 12. /

We wstępie do Zmierzchu  pisze Spengler, że „ludzkość nie ma żadne
go celu, żadnej idei, żadnego planu [...] „ludzkość” jest pojęciem zoolo
gicznym albo pustym słowem” 13. Natomiast tym, co pozwala uchwycić 
i uporządkować zjawiska historyczne są fenomeny wielkich kultur. Dzieje 
świata są ich sumaryczną biografią. K ultury są, wedle niego, organizmami, 
żywymi ciałami odrębnych dusz, realizacjami ich możliwości. Jako żyjące 
organizmy mają one swe narodziny, rozkwit i zgon, zawarte w przedziale 
czasowym liczącym przeciętnie tysiąc lat. K ultur tych wyróżnia Spengler 
osiem: antyczną, babiliońską, egipską, chińską, hinduską, meksykańską, za
chodnioeuropejską oraz rodzącą się kulturę rosyjską. Są to organizmy nie 
pozostające ze sobą w żadnym związku, wzajemnie nieprzenikliwe ■— moż
na ustalać między nimi tylko stosunki homologiczności i równoczesności. 
Każdy z nich przechodzi przez te same stadia rozwoju, ma swoją wiosnę, 
lato, jesień i zimę, czy też okres wstępny (Vorzeit), pełnię rozkwitu i cy
wilizację, czyli okres więdnięcia. Poszczególne okresy danej kultury: np. 
epoki baroku, gotyku posiadają swe homologony w pozostałych kulturach, 
każda z nich dysponuje również swoimi własnymi, odrębnymi formami 
wyrazu w nauce, sztuce, literaturze. Całość dziejów świata wyposażona 
jest w mechanizm cykliczny ciągłego rodzenia się i zamierania kultur, po
wtarzających z koniecznością poszczególne stadia rozwoju. Zachodzi tu 
także odpowiedniość faz życia jednostki ludzkiej i kultury, każdy bowiem 
człowiek powtarza, w sposób konieczny, wszystkie okresy kultury, do któ
rej należy.

Już ta pobieżna charakterystyka metody Spenglera ujawnia jedno 
z wielu wewnętrznych pęknięć jego doktryny. Tak bowiem mocno akcen
towane przezeń morfologiczne, homologiczne, fizjonomiczne badanie ca
łości, jakie stanowią kultury, odnajdywanie ich wewnętrznej budowy, do
cieranie do ich sensu przez odczytywanie znaczeń dostępnych badaczowi 
elementów, stanowiących pozorny chaos, jest niewątpliwie refleksem hu

11 O. S pengler. P essim ism u s?, s. 7.
12 U dA , I, 131, 139.
13 V d A , I, 28.
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manistyki rozumiejącej Diltheya, a tyrady kierowane przeciw mechanis- 
tycznemu, powierzchownemu traktowaniu zjawisk humanistycznych wią
żą się z Diltheyowskim i Rickertowskim ujęciem nauk humanistycznych 
jako swoistych i odrębnych od nauk przyrodniczych.

Ale przecież w tym samym trybie postępowania zawiera się również 
ogromny ładunek biologizującego i naturalistycznego podejścia do przed
miotu badania. Świadczy o tym nie tylko wiele tez wygłaszanych przez 
Spenglera, lecz także rola pojęć morfologii i homologii, których sens jest 
w jednakiej mierze biologiczny — dobitnie świadczą o tym ciągłe porów
nania i przenośnie -— i nawiązujący do pomysłów typologicznych Diltheya. 
Zastąpienie zaś pozytywistycznego fizykalizmu przez biologizm, tak jas
krawy u Spenglera, wiąże się nie tylko z osiągnięciami biologii (darwi- 
nizm), lecz także ukazuje charakterystyczną cechę „filozofii życia” : to, co 
biologiczne zda się stać bliżej „życia”, jego jednostkowości, niepowtarzal
ności, swoistości, a więc tego, czego się chciało bronić przed pozytywistycz
nym redukowaniem świata zjawisk humanistycznych do świata zjawisk 
przyrodniczych. Widać zatem u Spenglera — co prawda w karykaturalnej 
formie — elementy takiego badania, które od Diltheya prowadziło do 
współczesnej humanistyki rozumiejącej i jej strukturalizującego aspektu, 
ale zarazem uderza pozytywistyczny naturalizm i to mocno zwulgaryzo
wany. W dziele tego epigona Lebensphilosophie ujawnia się więc wyraziś
cie to, co było zawarte w samej tej filozofii, lecz przesłaniane potęgą wy
siłku intelektualnego jej czołowych przedstawicieli i dramatyzmem poszu
kiwań.

W warstwie metodologicznej dzieła Spenglera daje się także uchwy
cić rzecz istotna zarówno dla zrozumienia całości jego poglądów, jak też 
dla dalszego toku prezentowanych tu rozważań. Jest to mianowicie para 
pojęć, wokół których można spróbować uporządkować całość — uznawa
nego za niezmiernie chaotyczny — Zmierzchu  — a także całość poglądów 
jego autora. Sygnalizowane już pojęcia: fizjonomiki i systematyki, czasu 
i przestrzeni, kierunku i rozciągłości, losu i przyczynowości, faktów 
i prawd, kultury i cywilizacji i inne, dadzą się zorganizować wokół dwóch 
pojęć centralnych: istnienia pierwotnego (das Dasein) i istnienia złożonego 
(das Wachsein) 14.

14 W  zw iązku  z b rak iem  zręcznych  i o p e ra tyw nych  odpow iedników  te rm in ó w  
n iem ieck ich  w  języ k u  polskim , posług iw ać się będę  te rm in am i „ is tn ien ie  p ie rw o tn e”
i „ is tn ien ie  złożone”, k tó re  n ie  są  tłum aczen iem  te rm in ó w  niem ieckich . O ile  bow iem  
te rm in  D asein  po siad a  boga tą  trad y c ję  filozoficzną i tłum aczony  b y w a przez  „ is tn ie 
n ie ”, „b y t”, „egzystenc ja”, o ty le  tru d n ie j znaleźć po lsk i odpow iedn ik  te rm in u  W a ch 
sein , a  jeszcze tru d n ie j — odpow iedn ik i d la  ich zestaw ien ia . D osłow ne tłum aczen ie  
pow inno  brzm ieć: „ is tn ien ie” i „ is tn ien ie  rozbudzone”, zaś ich zestaw ien ia  racze j: 
„ is tn ien ie  senne, d rzem iące” i „ is tn ien ie  rozbudzone, czuw ające”, lub  w  fo rm ie  sw o-
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ŻY C IE — K U LTU R A

Sens pojęć das Dasein i das Wachsein daje się wyłowić niemal wyłącz
nie przez śledzenie kontekstów, w jakich są one umieszczane. Oto kilka 
przykładów: „Istnienie pierwotne (Dasein) posiada takt i kierunek, istnie
nie złożone (Wachsein) jest napięciem i rozciągłością. Pierwsze znajduje 
się we władaniu losu, drugie wyróżniają przyczyny i skutki. Jednego do
tyczy pierwotne pytanie Kiedy i Dlaczego, drugiego Gdzie i Jak” 15. „Tyl
ko roślina jest w całości tym, czym jest. W istocie zwierzęcia tkwi roz
dwojenie. Roślina jest tylko rośliną, zwierzę jest rośliną i jeszcze czymś 
poza tym ” lc. Roślina żyje i nie wie o tym. Zwierzę żyje i wie, że żyje. 
Człowiek dziwi się swemu życiu i pyta” 17. „Istnienie pierwotne może być 
pomyślane bez istnienia złożonego. Istnienie złożone nie może być pomy
ślane bez istnienia pierwotnego” 18.

Na podstawie tych i wielu podobnych sformułowań można powiedzieć, 
że istnienie pierwotne jest wewnętrznie jednolite, charakteryzuje je takt, 
pęd, kierunek czy też los, przeznaczenie, brak mu natomiast elementu 
samoświadomości. Istnienie złożone wiąże się z napięciem, biegunowoś
cią, rozciągłością — jest pojęciem dwoistym, składają się nań człony opo- 
zycyjne napięciowe i jest ono wyposażone w nadbudowę świadomości. 
Pierwsze określać będzie czasem Spengler mianem „życia”, drugie — bo
daj raz — określi terminem „świadomość” użytym w nawiasie i cudzy
słowie19. Powie też, że oba są ulepszoną wersją „bycia” (Sein) i „stawania 
się” (W er den) właściwego fizykalnemu, przyrodniczemu widzeniu świa
t a 20.

Stosunek wzajemny obu tych sposobów istnienia jest następujący: 
w rzeczywistości nie dają się one odnaleźć w stanie czystym, zawsze bo
wiem praktycznie mamy do czynienia z ich nader skomplikowanym splo
tem, ale nie są one ani opozycyjne, ani równorzędne. Pierwszy jest bez
względnie koniecznym warunkiem i częścią składową drugiego, ale za
razem pierwszy jest logicznie pierwotny i nadrzędny wobec drugiego,

bodn ie jsze j: „b y to w an ie” i „ rozbudzen ie” („czuw anie”). Tym , co n a jw y raźn ie j o d 
różn ia  n iem ieck i te rm in  d rug i od pierw szego, je s t w łaśn ie  e lem en t rozbudzen ia , czu 
w an ia , sam ośw iadom ości, bycia  w  nap ięc iu , a  także  fa k t, że d ru g i ty p  is tn ie n ia  n ie  
m oże być pom yślany  bez p ierw szego, n a  czym  o p a rta  je s t uży ta  p rzeze m n ie  te rm in o 
logia po lska, 

i« U dA, II , 8. 
i» U dA, II , 3.
17 U dA, II , 15. N ie chodzi tu  je d n a k  o człow ieka p rym ityw nego  i dziecko, k tó rzy  

są  w łaśc iw ie  n a  poziom ie zw ierzęcia.
18 U dA , II , 137. W  sp raw ie  po jęć  D asein  i W achsein  por. tak że : U dA , II, 4, 9, 13, 14.
i» Por. U dA , I, 74.
20 P o r. U dA, I, 73.
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i takiż jest genetycznie, co wyraziście występuje u narodzin i schyłku da
nej kultury.

W podanym dalej schemacie po lewej stronie umieszczę charakterysty
ki istnienia pierwotnego i te związane z nim zjawiska, które akceptować 
będzie Spengler jako wartości fundamentalne. Natomiast po stronie pra
wej umieszczę dwuczłonowe opozycje właściwe istnieniu złożonemu, 
w których pierwszym członem będzie pojęcie znajdujące się już po stro
nie lewej, drugim zaś będą określenia nowych własności i zjawisk poja
wiających się dopiero na poziomie istnienia złożonego 21.

Zanim przejdziemy do analizy wybranych elementów podanego sche
matu, wyjaśnijmy kwestię dotyczącą pojęć „kultura” i „cywilizacja” — 
które chyba najbardziej zrosły się z nazwiskiem Spenglera — oraz ich 
stosunku do pojęć istnienia pierwotnego i istnienia złożonego. Pojęcia 
„kultura” używa tedy Spengler w dwóch zasadniczych znaczeniach: po 
pierwsze jako całości, organizmu, historii rodzącej się i zamierającej z nie
odpartą koniecznością. Niezbywalną podstawą, warunkiem sine qua non 
tak rozumianej kultury, są wartości istnienia pierwotnego, lecz nie stano
wią one jeszcze k u ltu ry 22. W dalszym ciągu procesu rozwoju kultury jako 
całości pojawiają się owe napięcia między wartościami istnienia pierwot
nego i zjawiskami nowymi, powstającymi w tym procesie, konstytuujące 
właściwą kulturę. Rozłożenie akcentów między członami tych napięć, zra
zu ujawniające przewagę wartości istnienia pierwotnego, dochodzi do sta
nu równowagi w momencie szczytowego rozkwitu kultury, następnie 
przewagę uzyskują drugie człony, aż do zupełnego zaniku pierwszych, 
właściwego okresowi cywilizacji23.

21 W iększość ob ję tych  ty m  schem atem  pojęć je s t w ieloznaczna. J e d n a k  sp o rzą 
d zan ie  pełnego  in d ek su  ich znaczeń  n ie  je s t konieczne ze w zględu  n a  m ożliw ość z n a 
le z ien ia  każdorazow o tak ich  znaczeń, k tó re  u za sad n ia ją  ta k ie  w łaśn ie  u p o rząd k o w a
n ie  tych  pojęć, n aw e t w tedy , gdy w y stęp u ją  one w  pozornie sprzeczny sposób (por. 
d a lsze  an a lizy  pojęć „ k u ltu ra ”, „ re lig ia”, „h is to ria”). S ch em at ten  pozw ala  — jak  s ą 
d z ę — uchw ycić i i lu s tru je  naczelną  in ten c ję  i  zasadę  k o n s tru k c ji pozorn ie  chao tycz
nego dzie ła  S p en g lera  oraz um ożliw ia dostrzeżen ie  dyn am ik i procesów , k tó re  chciał 
on  opisać — w idać  to  będzie  p rzy  analiz ie  p rze jśc ia  od ,,życia” przez k u ltu rę  do cy 
w ilizacji.

22 W arto  zw rócić uw agę, że po jęc ia  z ko lum ny  „ is tn ien ie  p ie rw o tn e” są w łaśc iw e 
całym  dziejom  pow szechnym , a  w ięc w szelk im  ku ltu ro m , zaś po jęc ia  z ko lu m n y  „ is t
n ie n ie  złożone”, w  k tó re j po jaw ia  się po jęc ie  k u ltu ry  w łaściw ej, odnaleźć m ożna na  
zasadzie hom ologii w  każdej k u ltu rz e  z osobna. S peng le r jed n ak , m im o obszerności 
sw ego dzie ła  i bogactw a zaw artego  w  n im  m a te ria łu , n ie  ch a rak te ry zu je  i n ie  egzem 
p lif ik u je  ty ch  pojęć n a  te ren ie  w szystk ich  w yróżn ianych  k u ltu r.

23 Sądzę, że sp o ty k an e  w śród  in te rp re ta to ró w  tw ierdzen ie , że w ed le  S peng lera  
k u ltu ry  .są ro ś linam i, je s t  n ieścisłe (por. np. Z. Ł em picki. O sw ald Speng ler , s. 431.) N ie 
w zięto  tu  pod uw agę dw óch znaczeń  te rm in u  „ k u ltu ra ” w  tekśc ie  S peng lera . Je ś li 
d o  p ierw szego  z w yróżnionych  p rzeze m n ie  znaczeń  teza  ta  m oże się odnosić, choć
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Istnienie pierwotne

ro ś lin a
kosm os
ta k t
cykliczność 
p erio d y zac ja  
życie p re re flek sy jn e  
dzie je  św ia ta
trw an ie , tw órczość, d y n a 
m izm , ak tyw izm , p rzy roda  

ożyw iona

staw an ie  się 
czas
k ie ru n e k
przeznaczen ie
p rzy p ad ek
sub iek tyw ność
organiczność
in s ty n k t
tę sk n o ta
k re w  i ziem ia (B lu t u.

B oden ) 
czucie
p rzeżyw an ie
w ola
au to te liczność  

(apraktyczność) 
dz ia łan ie  (czyn) 
m łodość
dośw iadczen ie  życia 
znaw stw o  (K e n n tn is ) 
k sz ta łt (G esta lt) 
sym bol, ob raz 
fak ty
w ielkość (liczby, p ien iądza)
fiz jonom ika
h is to ria

„ ja ”
dziecko, człow iek 

p ry m ity w n y  
k ob ie ta  
ra sa
obyczaje  (S it te ) 
to tem
dom , rodz ina  
re lig ia
sz lach ta  (A d e l) 
zam ek  
p o lityka  
w o jna  
działacze 

('T a tsa ch en m en sch en ) 
p lem ię  (S ta m m ) 
w ieś, ch łopstw o 
n a ró d  
państw o

k u ltu ra  w  m om encie 
narodz in

Istnienie złożone

zw ierzę, człow iek w  ogóle 
m ikrokosm os, m akrokosm os 
nap ięc ie
całości skończone
biegunow ość
życie św iadom e
dzieje poszczególnej k u ltu ry

s taw an ie  się 
czas
k ie ru n ek
przeznaczen ie
p rzy p ad ek
sub iek tyw ność
organiczność
in s ty n k t
tę sk n o ta
k rew  i ziem ia

— to, co się sta ło
— p rze s trzeń
— rozciągłość
— przyczynow ość
— przyczyna, sk u tek
— ob iek tyw ność
— nieorgan iczność
— in te lig en c ja
— lęk
— m yśl

czucie
p rzeżyw anie
w ola
auto teliczność

dzia łan ie  
m łodość 
dośw iad, życia 
znaw stw o 
k sz ta łt
sym bol, obraz
fak ty
w ielkość
fizjonom ika
h is to ria

„ ja ”
dziecko

k o b ie ta
ra sa
obyczaje
to tem
dom, rodz ina
re lig ia
sz lach ta
zam ek
po lityka
w o jn a
działacze

p lem ię
w ieś
naród
p aństw o

— rozum ien ie
— m yślen ie
— m yślen ie
— p rak tyczność  (techn ika)

— p raca
— starość
— m etody  naukow e
— poznaw an ie
— pojęcie, p raw o
— liczba, pojęcie
— p raw dy
— fu n k c ja
•— sy s tem aty k a
— n a tu ra

— obcy,otoczenie,„nie — ja ”'
— dorosły

— m ężczyzna
— m ow a (S prache )
— m oralność  (Morał)
— ta b u
— m etropo lia  (W elts tad ty
— m yślen ie
•— duchow ieństw o
— tum
— relig ia
— dyp lom acja
— m yślicie le

— s tan  (Stand)
— m etropo lia , p row inc ja
— m asa
— m asa

k u ltu ra  p rzechodząca w  cyw ilizację
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Po drugie, używa Spengler pojęcia „kultura” w znaczeniu części, eta
pu obejmującego okres od powstania właściwych jej napięć do momentu 
równowagi między ich członami. Okres zaniku wartości istnienia pierwot
nego jest okresem więdnięcia kultury w obu wyróżnionych tu sensach. 
Kultura w drugim znaczeniu jest więc całością napięciową, dynamiczną. 
Gdy istnieją człony pierwsze bez drugich, kultury jeszcze nie ma, gdy 
istnieją tylko drugie bez pierwszych, kultury już nie ma.

Zatem stosunek pojęć kultury i cywilizacji kształtuje się następująco: 
kultura w pierwszym znaczeniu (jako całość) zawiera w sobie cywilizację 
jako konieczne stadium schyłkowe, w drugim zaś znaczeniu kultura (jako 
część) jest przeciwstawieniem cywilizacji jako okresu zaniku fundamen
talnych wartości, dającego się określać w historycznych granicach, np. 
w kulturze zachodnioeuropejskiej lata 1800—2000. Pisząc o kulturze 
w pierwszym z omówionych tu znaczeń, używać będę terminu „kultura 
w szerszym sensie”, przy drugim zaś terminu „kultura”.

Jak więc widać, problem przeciwstawienia kultury i cywilizacji bądź 
diagnozy i krytyki współczesności jest — w wypadku Spenglera.— bardziej 
złożony niż się go potocznie ujmuje w postaci dychotomicznego rozkładu 
wartości, w którym po jednej stronie zbiega się wszystko to, co zdrowe, 
białe, dobre, po drugiej zaś to, co chore, czarne, złe. W konstrukcji Spen
glera uznaje się bowiem pewien zespół wartości za fundamentalny dla 
kultury, ale tworzący ją dopiero w napięciach z tymi nowo wytworzonymi 
w toku jej rozwoju zjawiskami, które zostały potępione dopiero wtedy, 
gdy poczynając funkcjonować samoistnie, zlikwidowały napięcia, będące 
istotą kultury.

Wytłumaczyć jednak wypada, dlaczegóż to praktycznie postępować 
będę wedle podziału dychotomicznego, omawiając kolejno wartości ist
nienia pierwotnego, które jeszcze nie stanowią kultury, i zjawiska cywili
zacji, które już nie stanowią kultury. Sądzę, że wyjście od tych elementów 
daje większą przejrzystość toku analizy tekstów Spenglera niż wyjście od 
pojęcia „kultury”, choć takie podejście jest także możliwe, a nawet bar
dziej uzasadnione treścią jego doktryny. Nie chciałbym jednak wywołać 
wrażenia, że daje się ona całkowicie odczytać wedle upraszczającej za
sady: białe — czarne.

Już pobieżne przyjrzenie się przedstawionemu zestawieniu nasuwa 
refleksję, że można pojęciom z lewej kolumny przypisać określenie „ży
cie”, a więc kategorię, która w nurcie Lebensphilosophie była programowo 
wieloznaczna, najczęściej nie definiowana w ogóle lub określana nega
tywnie przez to, co „życiem” nie jest. Natomiast u Spenglera zatraca się

ty lko  n a  zasadzie przenośn i, to  w  sto su n k u  do drugiego je s t ona ca łkow itym  n iep o 
rozum ieniem . K u ltu ra  bow iem  m a c h a ra k te r  napięciow y, ro ś lin a  zaś je s t całkow icie 
pozbaw iona ow ej „napięciow ości”.



112 Andrzej Kołakowski

ta swoista jej nieokreśloność, pozwalająca na wypełnianie jej rozmaitymi 
sensami, polemicznymi i krytycznymi wobec zjawisk ówczesnego świata. 
Choć proces ukonkretniania tej kategorii zaczął się niewątpliwie już wcześ
niej, to wydaje się jednak, że casus Spenglera pokazuje, jak przez nadawa
nie jej coraz bardziej sprecyzowanego sensu dokonać się musi jej wul- 
garyzacja i brutalizacja, której możliwości tkwiły już w myśli Nietzsche- 
ańskiej. Obfitość jej pozytywnych charakterystyk jest u Spenglera wi
doczna już na pierwszy rzut oka, inne cechy ujawnią się przy dalszych 
analizach.

Owe pozytywne charakterystyki kategorii istnienia pierwotnego lub 
„życia” (termin ten budzi więcej skojarzeń) odsyłają nas do sił i wartości 
biologicznych (roślina, kosmos, organiczność itp.), pozbawionych samo
świadomości, wolicjonalnych, a także rządzonych wyłącznie przez „orga
niczną logikę” 24 przeznaczenia i przypadku (w sensie „zrządzenia losu”)
i całkowicie przez nią zdeterminowanych jako nieuchronna konieczność 
„życia”. Jego właściwością jest również rytmiczne pulsowanie (takt, perio- 
dyzacja, cykle) w ciągłym aktywnym „byciu” (czas, kierunek, stawanie 
się). Rzekłbym, że są to siły „nagorzeczywiste”, przejawiające się tylko 
w owych faktach (Tatsachen), które, jak wszystkie rzucane tu pojęcia, 
powtarzać się będą niczym echo, na kartach książki o dźwięcznym tytule 
Der Untergang des Abendlandes. Ogromna rola dynamizmu w koncepcji 
Spenglera widoczna jest już na poziomie istnienia pierwotnego, ale także 
w napięciach właściwych poziomowi istnienia złożonego. Wszystkie te siły 
„życiowe” dostępne są jedynie w głębokim przeżyciu, tęsknocie lub 
przez — odczytywane fizjonomicznie — symbole i kształty. Tymi wreszcie 
właściwościami są nacechowane i dzięki nim są wartościowe: ja, kobieta, 
rasa, wieś itp. Zanalizujmy więc niektóre z tych wartości.

Do ja odnosi Spengler przeznaczenie, czas, kierunek, podczas gdy prze
strzeń, przyczynowość będą przynależne nie-ja, otoczeniu, obcemu. Ja jest 
rozumiane jako wola, wewnętrzność, cielesność, ale przede wszystkim jako 
bezrefleksyjne poczucie najgłębszych sił „życia”, jego organiczna część. 
Jako pierwocina kulturowa jest ono wtopione w procesy „życiowe”, sta
nowi część plemienia, rodziny, wspólnoty. Pisze bowiem Spengler, że 
„istnieje wielka różnica pomiędzy tym, czy ktoś żyje ze świadomością, że 
jego życie jest elementem daleko szerszego przebiegu życiowego (Lebens
lauf)i, czy też odczuwa je jako coś w sobie ograniczonego i zamkniętego” 25. 
Właściwości istnienia pierwotnego przynależne ja, kończą się już w mo
mencie pojawienia się napięcia z nie-ja, co zakłada komunikację, ta zaś

24 P o r. U dA, I, 154: „Es g ib t e ine  o rgan ische  Logik, e ine in s tin k th a fte , t r a u m s i
ch e re  L ogik  a llen  D aseins”.

25 U dA, I, 10.
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właściwa jest istnieniu złożonemu i jako wyraz rasy stanowi w napięciu 
z nią element rozwiniętej już kultury.

Ja nie jest natomiast rozumiane przez Spenglera jako osobowość, in
dywidualność, autonomiczna jednostka ludzka z poczuciem własnej od
rębności, kartą praw itp., nie jest także tym, co w tradycji filozofii euro
pejskiej zwykło się określać mianem podmiotowości. Brak również u nie
go opozycji jednostki i masy, zbiorowości, społeczeństwa 26. Wydaje się, że 
na wszystkich etapach rozwoju kultury w szerszym sensie przypisuje on 
większą rolę ja zbiorowemu, grupowemu. Charakterystyczne również, że 
tzw. wielkie jednostki historyczne (Aleksander Wielki, Cezar, Napoleon) 
pojawiają się, według Spenglera, dopiero na przełomie kultury i cywili
zacji i są właściwie zwiastunami, a potem zjawiskami tej ostatniej.

Wspomniane pojęcie rasy, będącej wartością istnienia pierwotnego, 
przypomina dość obszerny worek, który sam w sobie nieforemny, daje się 
określić przez to, co zostało do niego wrzucone. Tak więc wśród kojarzo
nych przez Spenglera z rasą rozmaitych pojęć biologicznych, wyliczonych 
w podanym schemacie, sporą rolę odgrywa krążenie krwi i rozmnażanie 
się (Zeugung) 27. Ale kojarzyć się także z nią będzie plemię, rodzinę, dom, 
czy też wieś, ojczyznę, szlachtę lub w końcu totem jako znak więzi ple
miennej 2S. Sądzę, że pojęcie rasy spełnia u Spenglera rolę uogólniającą, 
symbolizującą więź przenikającą różne niewielkie wspólnoty połączone 
niezmiernie ścisłymi, trwałymi zależnościami; wspólnoty, które są najbliż
sze „życiu”, najpełniej zawierają i realizują jego wartości oraz działają 
pod naciskiem jego sił, stając się same wartościowymi.

Tak szerokie pojmowanie rasy przez Spenglera stanowiło jeden z punk
tów jego doktryny, atakowanych przez narodowy socjalizm. W nim bo
wiem pojęcie rasy było ukonkretnione i osadzone w realiach społecznych, 
a także stało bliżej pojęcia narodu. Spengler zaś uznawał za wartościowe 
małe wspólnoty; rasa była dlań w większym stopniu łącznikiem, w mniej
szym wspólnotą realną. Inaczej też wyglądało u niego zagadnienie narodu, 
który pojawia się w zasadzie dopiero w kulturze. Jest to dla Spenglera 
wspólnota zbyt duża, by mogła się znaleźć wśród wartości istnienia pier
wotnego, natomiast naród w opozycji do kosmopolitycznego zlepka ludzi 
zamieszkujących wielkie metropolie i otaczającą je prowincję, jest niewąt
pliwie nośnikiem tych wartości. Podobnie ma się rzecz z państwem, które 
jako wspólnota zbyt obszerna nie zakorzenia się w „życiu” samym, nato
miast inaczej wartościowane jest państwo szlachty i chłopstwa w opozycji 
do państwa burżuazji czy mieszczaństwa. Ów stan trzeci bowiem, związa-

20 N a an ty in d y w id u a lizm  S peng lera  zw raca  uw agę Z. Ł em pick i por. O sw ald  
Speng ler , s. 436.

2’ Por. U dA, II, 133.
*8 P o r. U dA , II, 137.

8 A rchiwum  Hist. Fil. 22
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ny tylko pieniądzem jako abstrakcyjną wielkością, nie może takiej wspól
noty stanowić, w przeciwieństwie do stanu szlacheckiego. Pełniejsza cha
rakterystyka szlachty, dokonywana jest jednak w opozycji do duchowień
stwa 29.

Szlachta więc (a może lepiej byłoby powiedzieć — ziemiaństwo) jest 
stanem przenikniętym cechami rasowymi, związanym z krwią i ziemią. 
Jest uosobieniem zmysłowości i aktywności, tkwi w organicznym świecie 
faktów, w którym trzeba działać, nie zaś rozmyślać, jak to czyni ducho
wieństwo, żyjące w sztucznym świecie prawd. Po takiej charakterystyce 
tego stanu można postawić tezę, że ideałem społecznym Spenglera było 
tradycyjne, feudalne państwo pruskie, choć nie był to ideał do realizacji, 
lecz wartość, która pośród innych, wyznaczała jego koncepcję kultury, 
a także rzutowała niewątpliwie na stanowisko polityczne Spenglera wo
bec współczesnej mu rzeczywistości republiki weimarskiej, a później Trze
ciej Rzeszy oraz ujawniła jego społeczne usytuowanie w owej rzeczywis
tości. Do spraw tych wypadnie jeszcze powrócić.

Wspólnotą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wieś i chłopstwo (Spen
gler używa terminów: Dorf, Landschaft, Bauerntum), jest ona bowiem 
wartością „życia” w koncepcji tego autora, ale odgrywa również poważną 
rolę w rozmaitych krytykach kultury posługujących się opozycją wieś — 
miasto. Pojawiają się tedy u niego dywagacje o ziemi-matce, o „chłops
kim domu — symbolu osiadłości”, o „chłopie — wiecznym człowieku, nie
zawisłym od wszelkiej kultury” 30. A także takie oto sielankowe obrazki: 
„W czasach najdawniejszych jedynie pejzaż włada ludzkim wzrokiem. 
Kształtuje dusze ludzkie, porusza je. Jednakim taktem płyną ludzkie uczu
cia i szum lasów, ludzkie postacie, ruchy, a nawet strój przylegają do łąk
i zarośli. Wieś ze swoimi cichymi, łagodnie opadającymi dachami, dymem
o wieczorze, studniami, płotami i zwierzętami, spoczywa całkowicie za
gubiona i uśpiona w krajobrazie” 31. Punktem zaś wprowadzającym w taką 
wieś właściwy jej ruch i jednoczącym ją — jest targ 32.

Wieś stanowi więc dla Spenglera jeden z najistotniejszych nośników 
wartości „życia”, jest właściwie samym „życiem” płynącym, pulsującym, 
powracającym, a także biologicznym, jest właściwie stanem prekulturo- 
wym; z niej wywodzi się kultura, którą tworzy w napięciach z miastami 
wczesnego stadium, z niej wreszcie wywodzi się ziemiaństwo, owo „wyż
sze chłopstwo”, tak głęboko „życiowe” i istotne dla kultury. Jest niewiel-

29 Por. U dA, II, 413—414, 424. W ym ow ne je s t także  zdanie : „Z am ek z jego k o m 
na tam i, w ieżam i, w a łam i i fosam i g ad a  (re d e t) o potężn ie  p łynącym  bycie .” U dA,
II, 416.

30 P or. U dA, II, 104— 105, 113.
31 U dA , II, 111.
32 P o r. U dA, II , 602.
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ką, ściśle powiązaną wspólnotą, samowystarczalną, zakorzeniającą się 
wśród najgłębszych wartości „życia” i właściwie sama stanowi taką 
wartość.

Jednym z czynników wyznaczających stosunki międzyludzkie w ob
rębie takich wspólnot i spajających je, są obyczaje przeciwstawione mo
ralności. Pisze Spengler: „Obyczaj nie jest tym, co prawdziwe, lecz tym, 
co aktualne [...] Moralność jest [...] wiecznym żądaniem zawisłym od świa
domości [...] Moralność jest przecząca, obyczaj zaś twierdzący. Brak ho
noru jest w nim czymś najgorszym, w niej bezgrzeszność czymś najwyż
szym. Podstawowym pojęciem każdego żywego obyczaju jest honor. 
Wszystko inne: wierność, pokora, rycerskość, dzielność, opanowanie, sta
nowczość tkwią w nim. Honor jest rzeczą krwi, nie zaś rozumu [...] S tra
cić honor — znaczy być straconym dla życia, czasu, historii. Honor stanu, 
rodziny, mężczyzny i kobiety, ludu i ojczyzny, honor chłopa, żołnierza 
a także bandyty oznacza po prostu, że życie jest dla kogoś czymś w ar
tościowym, posiadającym historyczne znaczenie i szlacheckość (das A d 
lige). Obyczaj należy do ukierunkowanego czasu; grzech zaś do bezczaso- 
wej przestrzeni. Mieć we krwi honor, znaczy tyle, co być rasowym” 35 
Zaś o dobru i złu powie: „Godziwie i niegodziwie (gut u. schlecht) — to po
jęcia szlacheckie, dobrze i źle (gut u. böse) — to rozróżnienia duchownych. 
Godziwość i niegodziwość nie oznaczają przekonań, lecz ludzi, a mianowi
cie ich pełnię życia. Dobro i zło wartościują ludzi ze względu na ich roz
budzone (wachen) przekonania i świadome postępowanie” S4.

Zatem znaleźliśmy się w kręgu wartości spontanicznych, konkretnych, 
nieabstrakcyjnych, prerefleksyjnych, aintelektualnych, funkcjonujących 
z wielką siłą obligującą w niewielkich wspólnotach. Wartości, które nie 
są intelektualnym wymysłem i formalną igraszką rozumu, lecz niezby
walnym jądrem „życia”. Ono zaś —, to aktywne działanie, któremu trzeba 
dyrektyw postępowania opartych na nakazie, nie na zakazie; brak dzia
łania, wstrzemięźliwość jest w nim hańbą, nie zaś cnotą. Żyć i działać 
nie można wedle abstrakcyjnych kategorii dobra i zła, lecz zgodnie lub 
niezgodnie z honorem i „życiem”, godziwie lub niegodziwie, właściwie lub 
niewłaściwie; „życie” stawia nas „poza dobrem i złem”. Wiele tu z Nietz- 
scheańskiego Jenseits von G ut und Böse, lecz jakże daleko zarazem od 
jego dramatycznego rozsadzania hierarchii wartości ówczesnego świata
i prób poszukiwania odrodzenia w swoistej wizji Renesansu, a jakże blisko 
ideału feudalnego, pruskiego społeczeństwa stanowego.

W krąg tych samych wartości wprowadza nas kobieta, o której „złote 
myśli” Spenglera głoszą m.in., że jest „podłożem włączania w wielki obieg

33 U dA , II, 423—424.
U dA , II , 422.

8*
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natury”, jest losem, czasem, organiczną logiką, stawaniem się, historią, w 
odróżnieniu od mężczyzny — swobodnego, zwierzęcego, czuwającego i na
piętego, który robi historię. Kobieta swój triumf odnosi w połogu. Kobie- 
ta-m atka jest historią, przestaje nią być nie chcąc lub nie mogąc mieć 
dzieciS5. Jest więc istotą spontaniczną, aintelektualną, działającą ins
tynktownie, niosącą najgłębsze wartości „życia”, którego ukonkretnianie
i dookreślanie jest coraz wyraźniejsze.

Przewijają się też w doktrynie Spenglera charakterystyczne wartości 
krwi i ziemi (Blut u. B oden )36, ale pojawia się także znacząca opozycja: 
młodość — starość, właściwa różnym okresom przełomów czy schyłków. 
Los bowiem „jest zawsze młody” i „tylko młodzież ma przyszłość, jest 
przyszłością” 37. Będzie Spengler pamiętał o tym, gdy w 1924 r. wygłosi 
mowę o obowiązkach politycznych młodzieży niemieckiej, do tej młodzie
ży skierowaną. Zresztą właśnie dziecko i człowiek prymitywny są znako
mitymi „znawcami żywej historii, widowiska narodzin i śmierci, choroby
i starości”, a widzenie fizjonomiczne właściwe jest „duszy wiecznego dziec
ka, tak jak poznawanie rozumowe duszy wiecznego starca” 3S. Kultura 
wreszcie rodzi się przecież w momencie przebudzenia duszy z owego wie
cznego dzieciństwa i powstania właściwych jej napięć. Dziecko bowiem
i człowiek prymitywny mają status istnienia pierwotnego.

Ponieważ w podanym zestawieniu pojęcie religii występowało raz jako 
człon pierwszy, raz jako drugi człon opozycji, nadto w niektórych inter
pretacjach można spotkać tezę, że istotą kultury jest religia, a istotą cy
wilizacji areligijność, wyjaśnijmy wieloznaczności związane z tym poję
ciem 39. Sądzę, że w Zmierzchu  występują trzy jego znaczenia:

35 Por. U dA, I, 180, II, 403—405.
36 W edług in te rp re ta c ji  H. S. H ughesa, k tó ry  zw raca  uw agę głów nie na  k u ltu ro -  

w o-spo łeczne  ch a ra k te ry s ty k i rasy  i rozm aitych  w spó lno t oraz op ie ra  się n a  jed n e j 
d ek la rac ji S peng lera , wrarto śc i B lu t u n d  B oden  n ie o dg ryw ają  dla a u to ra  Z m ierzchu  
w iększe j ro li i w  tym  punkcie  tkw i, w ed ług  H ughesa, jed n a  z różn ic  m iędzy  p o g lą 
dam i S peng lera  a d o k try n ą  narodow ego socjalizm u. P or. tenże, O sw ald Spengler, 
s. 124— 127. W brew  tem u  sądzę, że w arto śc i te  są n ieod łączne od is tn ien ia  p ie rw o t
nego. W idać to n ie  ty lko  w  cy tow anych  dotychczas tek s tach , lecz w y n ik a  to także  
z ch a ra k te ry s ty k  sz lach ty  rodow ej, osiad łej w  sw ym  zam ku, ch łopstw a o rganiczn ie  
zw iązanego z ziem ią, czy też  k o b ie ty -m a tk i w ła sn ą  k rw ią  zrośn ię te j z „życiem ”. 
W skazu ją  n a  to  rów nież in n e  w ypow iedzi Speng lera . P or. np. U dA , II, 6, 56.

«  U dA , I, 200.
38 P or. U dA, II, 26, I, 208.
39 P or. Z. Ł em pick i, O sw ald Speng ler , s. 432, A, R ogalski, O sw ald  Speng ler , 

„P rzeg ląd  Z achodn i” nr. 6, 1958, tegoż, D ram at naszego czasu. S zk ice  o k u ltu rze  i c y 
w ilizacji, W arszaw a 1959, s. 28. S tw ierd zen ia  tak ie  o p ie ra ją  się n a  n iem al id en ty cz
n ie  b rzm iącym  sfo rm u łow an iu  S p en g lera  — jednym  z n ie licznych  zresztą  m ających  
ta k i w łaśn ie  sens. P or. U dA , I, 461. W ydaje  m i się, że g rzechem  obu po lsk ich  in te r 
p re ta to ró w  S peng le ra  je s t  zb y t dosłow ne tra k to w a n ie  jego d e k la rac ji i fo rm u ło w a
n ie  n a  te j podstaw ie  tez  dotyczących całości jego poglądów .
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Po pierwsze, pisze Spengler o myśleniu religijnym, o religii jako spo
sobie poznawania świata, formie wiedzy o n im 40. W tym znaczeniu reli- 
gia to kanon poglądów i sposobów postępowania nacechowany w wielkim 
stopniu steoretyzowaniem, dogmatycznością, formalizmem, a także podle
gający daleko posuniętym próbom racjonalizacji. Religia w tym sensie 
jest właściwie czymś przeciwstawnym temu, co decyduje o żywotności 
kultury, a pozostawszy sama na placu byłaby znamieniem cywilizacji.

Po drugie, pisze on o religii serca, religii prymitywnej, organicznej,
o chłopskiej wierze i symbolice religijnej życia codziennego, a wreszcie
0 formule credo, quia a b su rd u m 41. W tym drugim znaczeniu pojmować 
będzie Spengler religię jako zespół wczesnych, prymitywnych wierzeń lu
dowych, pozbawionych odrobiny zracjonalizowania. Będzie to religia an- 
tydogmatyczna, nie sformalizowana, nie dająca się rozumieć, lecz odczu
wać i przeżywać — religia serca, nie umysłu, organiczna i związana z wsią
1 ziemią, życiem codziennym; religia działania i życia w religijnym świe- 
cie, a nie zbiór regułek umoralniających i werbalnych rozumowań. Byłaby 
więc ona mistycznym łącznikiem (podobnie jak rasa, która jest poza tym 
więzią biologiczną) w obrębie owych niewielkich wspólnot ludzkich. I jako 
taka może być umieszczana wśród wartości istnienia pierwotnego fundu
jących kulturę, w przeciwieństwie do religii w pierwszym znaczeniu, nie
wiele właściwie odbiegającej od braku religijności, będącej oznaką 
schyłku. Tak więc tylko o religii w drugim znaczeniu można mówić jako
o jednej z istotnych wartości kultury.

Po trzecie, występuje w tekście Spenglera pojęcie „drugiej religijności” 
(zweite Religiosität) 42. Pojęcie to bywało wykorzystywane do uzasadnia
nia tezy o możliwości wyjścia z kryzysu przez odrodzenie religijności43. 
Tezy takie były rzeczywiście stawiane przez rozmaitych krytyków kultury 
(np. przez Sorokina), lecz próba doszukiwania się ich u Spenglera nie może 
się powieść. Owa „druga religijność” bowiem, pojawiając się w okresie 
cywilizacji, nie jest odrodzeniem tej religii, o której pisałem jako o za
korzenionej w „życiu”, lecz jest związana z masowymi, zatomizowanymi 
społeczeństwami „fellachów” i stanowi spłycony i zwulgaryzowany zlepek 
(Synkretismus) elementów pierwotnej religijności, nie zaś organiczną wia
rę stopioną z „życiem”. Jako taka jest ona symptomem schyłku kultury

40 Por. U dA, I, 492, II, 166, 330.
41 Por. U dA, I ,45, II, 263—264, 337— 338, 343.
42 Por. U dA, II, 383.
43 P isze o tym  H. S. Hughes, O sw ald  Spengler, s. 85, 90, 144, sprzeciwiając się for

m ułow aniu takiej tezy w  odniesieniu do Spenglera, w  czym się z nim  zgadzam. 
B łędnie interpretuje to pojęcie A. Rogalski. D ram at naszego czasu, s. 64, choć jego 
teza jest łagodniejsza i głosi, że narodziny kultury dokonują się wraz z odrodzeniem  
religijności, nie neguje on natom iast konieczności upadku kultury w  teorii Spen
glera.
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w szerszym sensie i nie może być zinterpretowana jako możliwość prze
zwyciężenia kryzysu, nieuchronnego przecież w Spenglerowej koncepcji.

„Polityka jest życiem, a życie jest polityką” 44 — powiada Spengler. 
Polityk zaś, który ma w sobie coś szlachetnego i szlacheckiego (adliges) 
jest ogrodnikiem swojego lu d u 45. Polityka jest zatem formą działania 
w „życiu samym”, wśród wartości istnienia pierwotnego z jego biologicz
nymi, jak też społecznymi odniesieniami. Nie jest natomiast tym, co nazy
wa Spengler „polityką gabinetową” — wykwintną, elegancką, uprzejmą
i wyrafinowaną, lecz sztuczną i martwą zabawą ludzi schyłku kultury. 
Bo też jest ona „walką nie zasad, lecz ludzi, nie ideałów, lecz popędów ra 
sowych” 40. Podstawowym środkiem uprawiania polityki jest, wedle Spen- 
glera, wojna (zgodnie z jego dewizą: więcej działać, mniej myśleć) -— za
prezentujmy więc przykłady jego męskich, „życiowych” wynurzeń: „Woj
na jest prapolityką wszystkiego, co żyje aż do tego stopnia, że walka i ży
cie są w swej najgłębszej istocie tym samym, a wraz z wygaśnięciem woli 
walki zamiera istnienie” 47. „Życie musi być twarde, jeśli chce być wiel
kie. Pozostawia ono wybór tylko między zwycięstwem i klęską, nie zaś 
między wojną i pokojem, a ofiara zwycięstwa należy do zwycięzcy” 48. 
„Wojna jest twórcą wszelkich rzeczy wielkich. Wszystko, co znaczące 
w nurcie życia powstało wśród zwycięstw i klęsk” 49.

Warto zwrócić uwagę na dwa konkretniejsze odniesienia tak ogólnie 
charakteryzowanej wojny, ukazanej jako wszechogarniająca i wszechobec
na forma ludzkiego działania, istota ludzkiej aktywności (tak, jak istotą 
więzi wszelkich wartościowych wspólnot były: rasa i religia). Byłoby to 
znów odniesienie społeczno-kulturowe i biologiczne. Otóż zwracając uwagę 
na rolę, jaką w prowadzeniu wojny odgrywają udogodnienia techniczne 
(a w stadium cywilizacji jest ona decydująca), ubolewa Spengler, że wy
kluczają one „osobiste bohaterstwo rasowych ludzi i etos szlachecki” £0. 
Natomiast w innym dziele, uznawszy technikę (rozumianą już inaczej) za 
taktykę wszelkiego „życia”, w którym działa się walcząc, postawi on tezę, 
że „człowiek jest zwierzęciem drapieżnym” 51; ba! technika urośnie tam 
niemal do postaci pazurów owego drapieżcy! A zatem wojna jest zarówno 
rzeczą rasowych i szlacheckich bohaterów, jak też krwawych drapieżców.

Ale są też inne formy ludzkiej aktywności, które będzie Spengler ak
44 U dA, II, 419.
45 W spraw ie pojęcia „polityka” por. U dA , II, 549, 560.
4« U dA , II, 550.
47 U dA, II, 550.
«  U dA , II, 538.
49 U dA , II, 448.
50 Por. U dA , II, 526.
61 Por. O. Spengler, Der M ensch u n d  die T ech n ik . B eitrag  zu  e iner P hilosophie  

d e s  Lebens, München, 1931, s. 14.
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ceptował jako wartości. Zalicza do nich działania takich ludzi czynu jak: 
chłop, wojownik, mąż stanu, wódz armii, kupiec, wszyscy ci, którzy bo
gacą się, rozkazują, walczą, ryzykują, a więc organizatorzy i przedsiębior
cy, awanturnicy, szermierze i gracze. Przeciwstawi ich „ludziom ducho
wym”, świętym, klechom, uczonym, idealistom i ideologom 52. Zatem ludzie 
czynów i faktów, a nie myśli i prawd, owi uprawiacze polityki, wojny i go
spodarki są z „życiem” najsilniej związani, są nosicielami i realizatorami 
jego wartości. Przysługuje im też specjalny — bynajmniej nie tradycyj
n y — status-aksjologiczny. Ludzie czynu bowiem „stoją poza prawdą i fał
szem, myślą według logiki wydarzeń, nie zaś logiki systemu” 53. Na tere
nie ich działalności nie obowiązuje moralność, lecz obyczaje 54.

Tak więc stoją oni poza prawdą i fałszem, poza dobrem i złem; nie są 
to kategorie, w których można ująć „życie” i to, co jest w nim zakorze
nione. Dla Nietzschego takie dotarcie do ekstremów ludzkiej myśli było 
dramatycznym wyzwaniem rzuconym współczesnej mu kulturze, dla 
Spenglera jest to już właściwie banalna oczywistość, tak jak naturalny był 
dlań skonstatowany upadek własnej kultury. Na pewną wieloznaczność 
postawy Spenglera zwrócę uwagę w ostatniej części szkicu.

Pojęcia „czynu”, „pracy”, „techniki” spotyka się często w różnych kry
tykach kultury. Spengler pojmuje czyn jako spontaniczny wyraz ludzkiej 
aktywności, wielką, z „życia” zrodzoną działalność, nacechowaną auto- 
telicznością, apraktycznością przeciwstawną utylitarnemu, pragmatycz
nemu postępowaniu. Powiada, że czyn i cywilizacyjne pojęcie pracy mają 
się do siebie tak, jak postawa Prometeusza i Diogenesa 5S. Praca byłaby 
więc przeciwstawieniem czynu, lecz z pewnym zastrzeżeniem —- rękodzieło 
(Handwerk), praca twórcza, wynalazcza, kierownicza (Fiihrerarbeit) daje 
się jeszcze pomieścić wśród wartości istnienia pierwotnego, a na pewno 
należy do kultury, natomiast współczesna zmechanizowana, automatycz
na, kierowana praca odtwórcza (ausfiihrende Arbeit) jest właściwa cywi
lizacji, społeczeństwom masowym, i jako taka stanowi zaprzeczenie czy
nu 56.

Dwuznaczne jest u Spenglera pojęcie „techniki”. Technikę maszynową 
uzna on za wyraz cywilizacji i powie, że przedsiębiorca i robotnik „są nie
wolnikami, nie zaś panami maszyny, która rozwinęła dziś swą diabelską 
moc” 57. Natomiast w pracy Człowiek i technika  podtrzymując tezę powyż
szą, nada temu pojęciu takie elastyczne i szerokie znaczenie, które umo

“  Por. U dA , II, 20—21.
53 Por. U dA, II, 552.
s* Por. U dA, II, 591.
55 „Pierw szy jest m ęczennikiem  (Dulder), drugi leniem  (faul) U dA , I, 457.
56 Por. U d A , I, 446, II, 405, 619; także: Der M ensch un d  die T ech n ik , s. 49.
67 UdA, II, 631.
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żliwi mu określenie techniki jako „taktyki całego «życia», niejako prze
dłużenia gatunkowego wyposażenia ludzi” 53. W tym też znaczeniu tech
nikę właściwą „życiu” i kulturze przeciwstawi technice maszynowej tzw. 
społeczeństw industrialnych, właściwych cywilizacji i upadkowi kultury. 
Ów zabieg rozszerzania znaczeń rozmaitych istotnych pojęć, umożliwiają
cy włączanie różnych zjawisk, potępionych pierwotnie jako cywilizacyjne, 
do zakresu pojęć „życia” i kultury, jest nie tylko przejawem uwieloznacz- 
niania pojęć i tworzenia pomostów między tym, co właściwe „życiu” i kul
turze oraz tym, co właściwe cywilizacji, lecz także przykładem projek
cji elementów swojej epoki wstecz i wykorzeniania ich z naturalnego kon
tekstu. Jest więc ten zabieg jednym z przykładów jednoczesnego bycia 
w ramach „horyzontu wartości wyabsolutnionych” oraz procesu posze
rzania tego horyzontu.

Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Jest rzeczą zrozumiałą, że w krę
gu wartości takich, jak omawiane dotychczas, pojawiają się pojęcia „siły”, 
„potęgi”, „mocy” (K ra ft , Macht). Są przecież same również określeniami 
tego typu wartości i powtarzają się w tekście Spenglera w najrozmaitszych 
uwikłaniach (w dywagacjach o rasie, ale też o fizyce). Może natomiast nie
co zaskakiwać fakt, że pojawiają się one również w znanym Nietzscheańs- 
kim sformułowaniu Wille zur M a ch t50, jeśli się zważy,  że samego Nietz
schego zalicza Spengler do myślicieli wyrażających epokę cywilizacji. Są
dzę, że ta niekonsekwencja autora Zmierzchu Zachodu jest symptomem 
ogólniejszej sprzeczności w jego dziele — głoszenia relatywizmu kulturo
wego i zajmowania absolutnego stanowiska, bycia „w” swojej własnej kul
turze i jej określonym stadium oraz prób wykraczania „poza” nią, a nawet 
poza wszelkie kultury, do punktu, z którego całość dziejów powszechnych 
staje się przejrzysta. Widać tu także możliwość akceptacji tych wartości, 
które skądinąd umieszcza on w ramach cywilizacji (w danym wypadku 
wraz z całością myśli Nietzschego) i razem z nią powinien je potępić. Ale 
przecież żyje i tworzy Spengler właśnie w tej epoce, wśród wartości 
w niej obowiązujących i z tej perspektywy ustanawia pewne wartości, 
jako wartości „życia”; jednak przy bliższej analizie ujawniają one swe 
pochodzenie z epoki autora.

Intuicje i skojarzenia Spenglera, według których grupują się pojęcia, 
cechy i wartości, jeszcze bardziej może uwypuklić występująca często opo
zycja liczby jako wielkości i liczby jako funkcji. Wielkość i funkcja poja
wiają się w wielu sferach jego rozważań dotyczących m.in. matematyki, 
fizyki, psychologii, pieniądza. Wielkość jest tym, co konkretne, rzeczywis
te, faktyczne, niejako trwałe; funkcja zaś tym, co abstrakcyjne, niekon-

58 Por. O. Spengler, Der M ensch u n d  die T ech n ik , s. 7. 
5» Por. V d A , II, 635.
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kretne, płynne, dające się uchwycić tylko rozumowo, a nie doświadczeniem 
zmysłowo-życiowym.

Ostatnią sprawą, którą w tej części chcę przedstawić, jest stosunek<■ 
dziejów i natury. Jedno ze sformułowań Spenglera głosi, że „dzieje są 
pierwotne, natura zaś późniejsza” (;0, ale wieloznaczności są tu znów potęż
ne. Oba te pojęcia mają po dwa znaczenia, by więc przedstawić ich wza
jemne stosunki posłużę się schematem analogicznym do przedstawionego 
poprzednio:

1. natura (ujm owana fizjonom icznie) natura (u.f.) — dzieje (ujm owane system atycznie)
2. dzieje(ujm owane fizjonom iczne) dzieje (u.f.) — natura (ujm owana system atycznie)

Tak więc natura może być pojmowana fizjonomicznie jako los, czas, 
przyroda żywa (Lebendige Netur) itd., i systematycznie jako przedmiot 
przyczynowo-skutkowej wiedzy o zmechanizowanym świecie rządzonym 
określonymi prawami. Dzieje mogą być również pojmowane fizjonomicz
nie jako domena dziania się indywidualnych, niepowtarzalnych faktów 
itd. Mogą one jednak być również pojmowane systematycznie, jak to czy
nią owi „historycy-ilustratorzy” i ci, którzy te same kategorie, jakimi 
ujm ują naturę w drugim znaczeniu, stosują do dziejów. Najczęściej 
w tekście Spenglera występuje uporządkowanie takie, jak w pozycji dru
giej tego schematu i do niego właśnie odnosi się cytowana teza o pierwot- 
ności dziejów 61.

Podany schemat upraszcza jednak tekst Spenglera i zaciera ważną 
płynność znaczeń poszczególnych pojęć. W tym bowiem wypadku mamy 
do czynienia nie tylko z ich wieloznacznością, lecz także — i co ważniej
sze — zachodzi tu coś, co można nazwać historyzacją natury i naturalizacją 
historii. Jest to widoczne w całej koncepcji tego autora, w której pojęcie 
przyrody żywej zbliża się bardzo, a nawet bywa utożsamiane z pojęciem 
świata jako dziejów (W elt ais Geschichte). Ale też pojęcie dziejów zbliża 
się do pojęcia natury, co widoczne jest nie tylko w biologiczno-naturalis- 
tycznej terminologii, przenośniach i porównaniach, które zdają się mieć 
sens nie tylko porównań, lecz także w charakterystykach kategorii istnie
nia pierwotnego, którego wartości są podstawą kultury i jej częścią; a pa
miętajmy, że kultura w szerszym sensie stanowi autonomiczny fragment 
dziejów powszechnych. Obserwujemy więc proces wyobcowywania w ar
tości z ich ludzkiego kontekstu, ich dehumanizację dokonywaną zarówno 
przez naturalizację dziejów, jak też przez wprowadzanie ich do natury 62.

6» Ud A , I, 133.
61 W spraw ie pojęć „dzieje” i „natura” por. U dA, I, 10, 129, 131, 133, 202.
62 Zbyt jednostronnie ujął ten problem G. Lukacs zw racając głów nie uw agę na 

dokonyw aną przez Spenglera historyzację natury i w yciągając w niosek, że jego za
sadniczym  celem  było zanegow anie obiektyw nego charakteru praw natury. Sądzę,
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Jak można zatem podsumować dotychczasowe rozważania dotyczące 
istnienia pierwotnego czy „życia” i co w nim okazało się wartościowe? Na 
plan pierwszy wybija się wręcz irracjonalność, prerefleksyjność, antyin- 
telektuainość, spontaniczność; nie uświadamianie, lecz odczuwanie i prze
żywanie nie wymagające w zasadzie komunikacji werbalnej. Zasygnali
zujmy rzecz, do której wypadnie powrócić — wszak cała działalność 
Spenglera jest całkowicie temu przeciwstawna: intelektualna i komuniko- 
walna, wyrażona w potężnej, ociężałej konstrukcji, a daleka od wszelkiej 
spontaniczności. Na planie następnym stoi dynamizm, aktywizm; działa
nie, lecz w formie instynktownego czucia i wypełniania irracjonalnego 
przeznaczenia, stopienia się z nim i w nim. Aktywizm to także siła i wal
ka, ale nie pomnożona technicznym, racjonalnym postępem, lecz wyko
rzystująca to, w co natura i „życie” wyposażyły ciała i wole, jest bowiem 
Spengler nastawiony antytechnicystycznie i antyutylitarnie.

Uwidocznił się także antyindywidualizm i antyhumanizm Spenglero- 
wego istnienia pierwotnego. Ludzkość bowiem zastępuje się dziejami po
wszechnymi, indywiduum — wsią, stanem, plemieniem, rodziną, a nawet 
narodem i państwem (z podanymi wcześniej zastrzeżeniami). Indywi
duum zakorzenia się, roztapia we krwi i ziemi, w niewielkich, ale wew
nętrznie stotalizowanycn wspólnotach, połączonych irracjonalną religią 
i rąsowością (zawierającą też elementy biologiczne); wspólnotach powią
zanych nie regułami moralnymi, lecz obyczajami opartymi na absolutnie 
obligującym poczuciu honoru, godziwości bądź niegodziwości, właściwości 
bądź niewłaściwości postępowania, nie zaś na abstrakcyjnym odróżnieniu 
dobra i zła.

Zaznaczyła się także elitarność wartości istnienia pierwotnego; nie
chęć i pogarda dla masy, motłochu jest u Spenglera bardzo silna, lecz 
elitami nie są wybrane zbiory jednostek mogą je natomiast tworzyć owe 
aindywidualne, stotalizowane wspólnoty, przy czym szczególną rolę przy
znaje on starej feudalnej, rodowej szlachcie i z nią wiąże swe emocje i sym
patie. Aura skojarzeń Spenglera wskazuje, że chodzi mu nie tyle o kon
kretną i Społecznie zlokalizowaną warstwę, lecz raczej o jej wyidealizo
wany obraz, dający się określić jako „ziemiaństwo” i przywodzący na 
myśl te sielankowe sensy, które nadawały temu terminowi tzw. nurty 
konserwatywne w romantyzmie. Lecz w wizji Spenglera zatarła się już 
owa sielankowość, a pojawia się akcent jej przeciwstawny — brutalność, 
siła czy bezwzględność, właściwe „życiu” samemu.

iż pom inięcie problem u naturalizacji dziejów  spłyca całość zagadnienia, tym  bardziej, 
że ta w łaśnie jego strona ukazuje w yraziście proces w yobcow yw ania w artości z ich 
ludzkiego kontekstu, ich dehum anizację, a obie strony problem u stosunku dziejów  
i  natury ukazują w  pełni ów  proces. Por. G. Lukäcs, Die Z ers tö rung  der V e rn u n ft.  
D er W eg des Irra tio n a lism u s vo n  S ch e llin g  zu  H itler, Berlin 1955, s. 377— 378.
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Cały zaś zespół omówionych dotychczas wartości zanurzony został 
w kontekście biologicznym, który stwarza perspektywę dla dalszej ich 
dehumanizacji i dezindywidualizacji. Najogólniej można powiedzieć, że 
wartości tu charakteryzowane stoją nie tyle poza dobrem i złem, poza 
prawdą i fałszem, ile raczej poza dobrem i prawdą. Chciałoby się rzec, 
że bliskie są już tych sił, które z taką mocą ujawniły się jeszcze za życia 
Spenglera.

CYWILIZACJA

Cywilizację charakteryzuje Spengler niezmiernie emfatycznie jako 
nieuchronny kres każdej kultury, epokę zewnętrzną i sztuczną, urzeczy
wistniającą starość, śmierć i zastó j63. Jednym z głównych potworów tej 
epoki jest skamieniała metropolia wieńcząca trójstadialny proces, w któ
rym  „czasy najdawniejsze znaczą narodziny miasta ze wsi, czasy później
sze— walka między miastem a wsią, a cywilizacja jest zwycięstwem mia
sta.” 64 Miasta określanego przez Spenglera jako „punkt, w którym koncen
tru je się życie dalszych ziem, gdy inne usychają”, a miejsce „uformowa
nych, zrośniętych z ziemią ludów” zajmuje „nowy nomada, pasożyt, masa 
pozbawiona tradycji, przelewająca się bezforemnie, niszcząca ludzi czynu, 
areligijna, inteligentna, jałowa, pełna głębokiej pogardy dla chłopstwa 
(i jego wyższej formy — ziemiaństwa)” 65. Ten „stalowy kolos” wytwarza 
dziwne zjawisko, jakim jest prowincja — zaprzeczenie wartości wsi, zur
banizowany produkt wielkomiejskości. Takie zaś miasta i prowincję za
mieszkuje zrodzony przez społeczeństwo kapitalistyczne i mieszczańskie 
stan czwarty, czyli masa, o której powie Spengler, że jest „końcem, rady
kalną nicością” 68. Zamieszkuje, nie zaś żyje, miasto bowiem „ma tylko 
jako całość znaczenie ludzkiego mieszkania. Domy są tylko zestawionymi 
razem atomami” 67.

Mamy tedy obraz owych miast i prowincji przedstawionych jako sztucz
ne twory, wykorzenione z gleby „życia”, pozbawione życiodajnego taktu 
i kulturotwórczych napięć skamieliny, które wypełnia oderwana od wszel
kiego podłoża, bezkształtna, jałowa masa. Masa pozbawiona wewnętrzne
go poczucia czasu i przeznaczenia, spontaniczności działania, instynktu 
i tęsknoty; masa zatomizowana, której nie łączą już żadne więzi, znosząca

«3 Por. U dA, I, 42—43.
04 U dA , II, 128.
«  U dA , I, 44.
66 U dA , II, 445. W spraw ie przeciw staw ienia m iasta i prow incji por. także: U dA,

II, 116.
«  U dA, II, 118.
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omawiane poprzednio wspólnoty 63. Przejawem zaniku tych więzi jest are- 
ligijność bądź religijność zracjonalizowana, czy też owa „druga religij
ność”. Ale będzie nim także moralny charakter epoki cywilizacji, w któ
rej zamiast instynktu i obyczajów występują abstrakcyjne rozważania 
i dywagacje moralizatorskie mające dostarczać reguł postępowania lu
dziom, których życie stało się problematyczne, pełne wahań i rozterek. 
Miast tragicznej moralności wymagającej stawiania czoła losowi, pojawia 
się moralność plebejska wielkomiejskiej masy ludzkiej szukającej uciecz
ki przed przeznaczeniem i zmaganiem się z n im 69.

„Przewartościowanie wszelkich wartości — to jest wewnętrzny cha
rakter każdej cywilizacji” 70. Cała działalność Nietzschego była — według 
Spenglera — najgłębszym wyrazem procesów cywilizacyjnych; symp
tomem schyłku staje się tedy dyskusja nad wartościami, analizowanie za
mierającej przecież już kultury. Jednak możliwość takiego spojrzenia 
tkwiła w tym, że dla Spenglera wartości były już przewartościowane. 
Ujawnia się tu antynomiczność jego sytuacji, gdyż z jednej strony świado
mie uznaje spontaniczność, bezwiedność za tkwiące w istocie kultury, 
a intelektualizm, samowiedzę za przejaw schyłku godny potępienia, a za
razem — równie świadomie — uznaje on tę drugą postawę za jedynie mo
żliwą i postulowaną dla swojej epoki; występuje przecież po Nietzschem 
i ma świadomość kontynuowania jego problemów. Z drugiej strony — chy
ba już bez samowiedzy — konstruując swoją teorię, operuje Spengler tymi 
wartościami, które były już efektem m.in. schyłkowej działalności Nietz
schego i te właśnie wartości sytuuje w perspektywie „życia”, z jakiej 
mógł określić swą epokę jako epokę zmierzchu.

Kolejną zmorą cywilizacji jest intelektualizm, inteligencja, myślenie. 
Każde z nich stanowi namiastkę, zastąpienie nieświadomego doświadcza
nia „życia” przez mistrzowskie ćwiczenia w myśleniu, coś jałowego, bez- 
krwistego. „Inteligentne oblicza ludzi wszelkiej rasy są sobie podobne” 71, 
Swoich współczesnych nazwie on „intelektualnymi nomadami”, zaś dzia
łalność dziennikarzy określi jako „intelektualną prostytucję w mowie 
i w piśmie” 72. Cywilizacja więc to okres sformalizowanej, przyczynowo- 
skutkowej wiedzy, bezkrwistej nauki, która wyparła zdrową, chłopską 
mądrość 7S. Swoisty jest ten sprzeciw Spenglera wobec intelektu. Słychać

68 N ie przypadkowo, jak sądzę, uzna Spengler atom izm w  fizyce za naukow y  
mit, n ie zaś za efek t badań naukow ych, i to m it pojaw iający się  w łaśn ie w  okresie  
cyw ilizacji, zarówno w  kulturze antycznej, jak też zachodnioeuropejskiej. Por. UdA,, 
I, 500.

69 Por. U dA, I, 455.
■ '» U dA , I, 451.

71 U dA , I, 121.
72 U dA, I, 463.
73 Por. U dA , I, 45.
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w nim bowiem echa Nietzscheańskie i Bergsonowskie, lecz jakże inaczej 
brzmiące. Nie jest to protest przeciw intelektualnej papce mass culture, 
ani przeciw petryfikującej roli intelektu, lecz przeciw myśleniu w ogóle. 
Wskazuje na to także całość dzieła Spenglera i wpisany w nie system 
wartości.

Do cywilizacyjnego worka wrzuci też on mnóstwo zjawisk, sympto
mów, problemów drobnych i poważnych, budzących dziś uśmiech i żywot
nych wciąż w — jakby powiedział Spengler — dyskusjach kawiarnianych 
intelektualnego półświatka. Znajdą się więc w nim: kosmopolityzm jako 
zanik więzi w obrębie wspólnot aż po naród włącznie, uniformizacja jako 
następstwo ujednolicającego charakteru wielkomiejskich skupisk, wszech
władza abstrakcyjnej wartości pieniądza, który wyparł naturalną, chło
pską wymianę towarową; technika, praktycyzm, utylitaryzm, praca na
jemna są dalszymi przejawami klimakterycznej, sklerotycznej cywilizacji, 
będącej mumią żywego ciała kultury — od podobnych określeń aż się roi 
w tekście Spenglera. Oto przykładowe wyliczenie zjawisk cywilizacyjnych 
d la Oswald Spengler, zgrozę niechybną u dzisiejszego czytelnika wywo
łujących: „kino, ekspresjonizm, teozofia, walki bokserskie, tańce murzyńs
kie, poker i wyścigi konne” 74, gdzie indziej natomiast pojawi się przeciw
stawienie gimnastyki i sportu, albo też groźba wyludnienia (!?) przepełnio
nych przecież „fellachami” metropolii, a to na skutek stosowania środków 
antykoncepcyjnych.

Przejawami owego agonalnego stadium będą również wszelkie formy 
demokratyczne: parlamentaryzm, liberalizm, partie polityczne, które ja
ko organizacje zastąpiły to, co organiczne — stany. Prywatna wojna, pry
watna historia, prywatna polityka aż po prywatne posiadanie świata, wy
pierają heroiczne zmagania wspólnot, są przejawem rozpadu wszelkich 
więzi, zatomizowania, poszatkowania tego, co jako organiczne stanowiło 
cechę kultury. Aż dziw, że nie wyliczył tu Spengler swojej własnej roli 
społecznej, był bowiem nie tylko Privat-, lecz także Gelehrter, a tych też 
przecie z całego serca nienawidził. Formą wreszcie rządów w owych ma
sowych społeczeństwach epoki zwanej „egiptyzmem”, „bizantynizmem”, 
„mandarynizmem” jest cezaryzm polegający na silnej władzy osobistej, 
kierującej owymi bezkształtnymi masami i sam w sobie równie bez
kształtny 75.

W epoce, w której panuje już tylko przyczynowość i przestrzeń, zja
wiskiem naturalnym jest — wedle Spenglera •—• imperializm w formie eks
pansji terytorialnej. „Ludzie kultury kierowali swą energię do wewnątrz, 
ludzie cywilizacji na zewnątrz. Dlatego w osobie Cecila Rhodesa widzę

74 U dA, II, 122.
75 Por. U dA, II, 541.
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pierwszego człowieka naszych czasów. Reprezentuje on styl polityczny 
dalszej zachodniej, germańskiej, a szczególnie niemieckiej przyszłości. Je
go słowa «przestrzeń jest wszystkim» zawierają w tym napoleońskim uję
ciu tendencję właściwą każdej dojrzałej cywilizacji” 76.

Obok tak rozumianego imperializmu postawi Spengler dwa socjalizmy. 
Jeden pojmowany jako szkielet, martwa, mechaniczna zasada docelowego 
(nie zaś ukierunkowanego) postępu, drugi — etyczny socjalizm — jest we
dług niego nie systemem litości, humanitaryzmu, pokoju, opieki, lecz wolą 
mocy. Jego cel jest „imperialistyczny: dobrobyt, opieka, ale w sensie eks
pansywnym, nie dla chorych, lecz dla pełnych energii, którym chce się 
dać swobodę działania [...] Stoik przystosowuje się. Socjalista rozkazuje” 77. 
Oba te typy socjalizmu są zjawiskami cywilizacji, lecz proszę zwrócić 
uwagę na ten drugi typ. Wola mocy, energia, nakazujący charakter to są 
wartości „życia” i kultury, nie zaś cywilizacji. Widać płynność granicy 
między wartościami „życia” i cechami cywilizacji, widać możliwość ich 
łączenia się, przenikania. Jeśli zauważymy, że w kontekście tak rozumia
nego imperializmu i socjalizmu pojawia się „germańskość”, „niemieckość” 
oraz „trzecia rzesza — germański ideał, wieczna jutrzenka” 78, to otrzy
mamy zalążek programu działania w warunkach cywilizacji.

Wyrazem wreszcie tego okresu, postawą żyjących w nim ludzi, jedynie 
możliwą metodą uprawiania refleksji, ma być „fizjonomiczny sceptycyzm”, 
przez który rozumie Spengler relatywizm, odrzucenie wszelkich absolut
nych zasad i punktów widzenia, niemożność wykroczenia poza własny 
czas, historię, kulturę. O swojej zaś filozofii napisze on, że „jest ona wy
razem i odzwierciedleniem tylko duszy zachodnioeuropejskiej [...] i tylko 
w jej dzisiejszym stadium cywilizacyjnym, co wyznacza jej postać jako 
światopoglądu, jej praktyczny zasięg i zakres oddziaływania” 79.

Widzimy więc znów antynomiczność sytuacji, w której — skazując się 
na całkowity relatywizm — zajmuje Spengler praktycznie stanowisko ab
solutne, punkt, z którego całość dziejów powszechnych staje się przej
rzysta. A mamy też w pamięci antynomiczność sytuacji, w której postu
lat bezwiedności i spontaniczności oraz ostry sprzeciw wobec intelektu wy
rażony zostaje w rozbudowanej konstrukcji intelektualnej. Czy dopatry
wać się należy w tym tylko sprzeczności? Przecież tu się nie tylko mówi
o tym, o czym mówić nie sposób bez popadnięcia w sprzeczność, lecz się 
także owo mówienie postuluje, ma się więc świadomość tej antynomicz- 
ności i akceptuje się ją. Można chyba powiedzieć, że w takiej postawie za

™ U dA , I, 50.
”  U dA, I, 465—466.
78 U dA , I, 467.
79 U dA , I, 63. W tej kw estii, jak też w  spraw ie „fizjonom icznego sceptycyzm u” 

por. U dA, I, 62, 483.
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wierają się elementy desperackiego heroizmu w sferze poznawczej. Afir- 
mując wartości aintelektualne, postuluje się chłodną, ostrą, beznamiętną 
analizę schyłku, w którym się żyje, skazując się na relatywizm postuluje 
się i realizuje uniwersalną konstrukcję historiozoficzną, którą można za
stosować nawet do kultur zupełnie nam nieznanych i niedostępnych. Trze
ba sobie jednak powiedzieć, że gdy zabraknie tego elementu heroiczności, 
pozostanie już tylko desperackie „zniszczenie rozumu”.

Dziwna jest Spenglerowa „sowa Minerwy wylatująca o zmierzchu”, 
a zawierająca się w pojęciu „fizjonomicznego sceptycyzmu”. Jego człony 
znajdują się bowiem u źródeł i schyłku kultury. Widzenie fizjonomiczne 
właściwe jest ludziom zakorzenionym w „życiu”, sceptycyzm — ludziom 
cywilizacji. Jest to jeszcze jeden przykład płynności i zacierania granicy, 
która — jak można by sądzić — powinna oddzielać kulturę i cywilizację 
oraz przykład możliwości zlania się wartości „życia” i zjawisk cywilizacji 
z pominięciem kultury, którą ufundowało się na wartościach umożliwiają
cych taki proces. Piękna, dobra, prawdy — a więc istotnych wartości tra 
dycji europejskiej — nie można odnaleźć wśród Spenglerowych wartości 
„życia”.

Można teraz dorzucić kilka uwag do krótkiego resume  poprzedniej częś
ci tego szkicu. Otrzymaliśmy obraz teorii kultury zbudowanej z jednej 
strony na zasadzie opartej na banalnych pomysłach analogii biologicznych, 
z drugiej zaś na szkielecie aksjologicznym z elementami typologicznymi 
i strukturalizującymi. Jest to teoria kultury stanowiąca zespół napięć: 
pierwsze ich człony wyznaczają kategorię „życia”, drugie — cywilizacji, 
ciąg zaś życie—kultura—cywilizacja jest wewnętrznie powiązaną całością, 
której elementy nie są absolutnie odizolowane.

Otrzymaliśmy także ogólne wskazówki dotyczące kształtu, historiozofii 
Spenglera, w której na dzieje nakłada się absolutny determinizm przezna
czenia. Spontaniczność i wolność jest podporządkowaniem się losowi, 
w miejsce postępu wkracza owo przeznaczenie realizujące się w biologicz
nym procesie cyklicznych narodzin i śmierci. Orzekana absolutna zmien
ność i nietrwałość w dziejach łączy się z próbą znalezienia uniwersalnych 
struktur, tak w powtarzalności procesów biologicznych, jak też w ustala
niu homologii sprawdzalnych dla wszelkich przeszłych, teraźniejszych 
i przyszłych kultur.

Ale jest to taka historiozofia, w jakiej diagnoza własnego czasu wpły
wa wyraźnie na próbę poszukiwania sensu dziejów, którym — w pierw
szym przybliżeniu — jest biologiczny proces narodzin, wzrostu i zamiera
nia, Spenglerowe cykle bowiem, to nie wieczne powroty „życia” przez 
zniszczenie; nie jest ono warunkiem niemożliwego przecież odrodzenia, zaś 
narodziny kultury dokonują się same przez się. Przy następnym zbliże
niu można by sens dziejów utożsamić z realizacją zespołu wartości, któ
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re legły u podstaw historiozofii Spenglera. Te jednak są projekcją jego 
diagnozy współczesności i w ten sposób linia podziału sensu i diagnozy za
ciera się 80.

Analiza bowiem wykazała, że wartości, z których perspektywy kry
tykuje Spengler swą współczesność, oraz te, które posłużyły mu do bu
dowy podstaw teorii kultury, są tożsame — są to wartości „życia”. Ale 
omawiana niejednoznaczność jego teorii, procesy przenikania się wartości 
ujawniają, że owe wartości „życia” są projekcją wartości, wśród których 
żył Spengler. Umieścił więc u źródeł kultury wartości funkcjonujące w je
go społeczeństwie w takiej właśnie, dość już swoistej formie, a zarazem 
rzutował je w przeszłość ze swojego społeczeństwa oraz na swoje społe
czeństwo. Tylko, że wyrwane już z jednego, wąskiego kontekstu, włożone 
w inny, niepomiernie szerszy i zuniwersalizowany, a następnie wyrwa
ne po raz drugi, wracały one wraz z rozgłosem dzieła Spenglera znów w ten 
pierwotny, wąski i społecznie określony kontekst narodu niemieckiego, 
lecz owiane już nimbem uniwersalności i pozbawione zarazem jakiego
kolwiek bliżej określonego podłoża, wyabsolutnione w znacznej mierze.

Dostrzec wreszcie mogliśmy dokonującą się wulgaryzację „filozofii 
życia” i myśli takich jej przedstawicieli, jak Nietzsche, Dilthey, Bergson. 
U Nietzschego tkwiły pierwiastki biologiczne, natomiast doktryna Spen
glera wykazuje ich jawną obecność. Jeśli w Nietzscheańskim „nadczło- 
wieku” można widzieć elementy Wielkiego Indywiduum, to u Spenglera 
mamy tylko maksymalnie stotalizowane wspólnoty. Myśl Nietzschego była 
wyzwaniem rzuconym kulturze mieszczaństwa niemieckiego, Spengler 
przejmuje z niej mnóstwo wątków, które są dlań potoczną oczywistością, 
a o Niemcach złego słowa nigdzie nie powiedział. To, co u Diltheya wy
pracowane zostało w ludzkim świecie kulturowo-historycznym, tu uległo 
biologizacji. Gdy konstatacja kryzysu zmuszała Diltheya do poszukiwa
nia dróg wyjścia, Spengler akceptował go i szukał możliwości współpra-

30 Jedną z charakterystycznych cech Spenglerow ej historiozofii jest fakt opero
w ania n iezw ykle obfitym  i szczegółowym  m ateriałem  historycznym . W ynika to 
z czterech przynajm niej istotnych źródeł. Po pierw sze w iąże się z pozytyw istycz
nym i m etodam i badawczym i, w  których fakty historyczne są m ateriałem  dowodo
w ym  dla hipotez staw ianych przez autora. Po drugie w iąże się to z przeciw staw 
ną-— a także obecną w  dziele Spenglera — tendencją m etodologiczną, którą można 
określić jako całościującą czy „strukturalizującą”, nastaw ioną na odczytyw anie 
i rozum ienie sensu całości na podstaw ie skrupulatnej analizy jej elem entów . Po trze
cie w ynika to ze sw oistości tekstu autora, który staw iając diagnozę w spółczesności 
stara się stworzyć dla niej jak najszerszy kontekst i obw ieszczając kres w łasnej 
kultury pozbawia go w yjątkow ości w edle schem atu „nie m y jedni” (europejczycy) 
i „nie m y sam i” (Niemcy). Po czwarte wreszcie, grom adzenie szczegółowych danych 
historycznych stanow i cechę cyw ilizacji, dla której partykularyzacja i atom izacja k u l
tury jest charakterystyczna, Spengler zaś próbuje tem u przeciw działać szukając w ięzi 
łączących kulturę w  całość sprzęgniętą jakim iś naczelnym i zasadami.
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cy. Dilthey próbował bronić się przed grożącym mu absolutnym relaty
wizmem wartości, Spengler natomiast zostawia w zasadzie wolną drogę 
dla wszelkich wartości. Lebensphilosophie była irracjonalistyczna, po
dejmowała krytykę intelektu; Spengler odnosi się do intelektu z niena
wiścią. Konkretyzując w końcu treść kategorii „życia” głównie biologicz
nie, a po trosze społecznie oraz rozdymając treść i zawartość skojarzenio
wą i emocjonalną pewnych jej wartości, nadaje im swoistą aurę i odrywa 
od podłoża, na którym wyrosły, pogłębiając proces ich wyobcowywania. 
Był bowiem Spengler chyba w jednakim stopniu wyrazicielem i stymula
torem swej współczesności. Spotkał się przecież z niezwykle żywym i sze
rokim oddźwiękiem.

POSTAWY: APOLLINSKA, FAUSTYCZNA, MAGICZNA

Jak pamiętamy, kultury w szerszym sensie są, według Spenglera, 
wyrazem dusz, które ożywiają każdą z nich i stanowią ich źródło. Pamię
tamy też, że wyróżnia on osiem kultur, przy czym — co trzeba podkreś
lić — europejski antyk (do ok. X w.n.e.) i czasy nowożytne są odrębnymi 
organizmami kulturowymi, uważał on bowiem podział na starożytność, 
średniowiecze i nowożytność za niczym nie umotywowaną bzdurę. Otóż 
te osiem kultur jest wyrazem trzech (sic!) dusz: apollińskiej, faustycznej 
i magicznej81. Wbrew spotykanym interpretacjom nie uważam tych pojęć 
za centralne w doktrynie Spenglera 82. Trzeba jednak zająć się ich stosun
kiem do omawianych poprzednio pojęć istnienia pierwotnego i istnienia 
złożonego, życia, kultury, cywilizacji, a to ze względu na ujawniające się 
w tej problematyce charakterystyczne pęknięcie i sprzeczność, pozwalają
cą wyraziściej ukazać problemy podejmowane dotychczas.

Pominiemy tu analizę duszy magicznej, ponieważ odgrywa ona zniko

81 N ie bez znaczenia jest — jak zobaczym y — charakterystyczna zm iana w  sto
sunku do term inologii N ietzschego, do której Spengler n iew ątp liw ie nawiązuje. 
U N ietzschego m ieliśm y rozróżnienie apollińskość — dionizyjskość (oba term iny w y 
w odzące się z kultury greckiej), u Spenglera pojawia się faustyczność pochodząca 
z kultury germ ańskiej.

. 82 Przykładem  m oże być interpretacja R. B enedict w: W zory k u ltu ry ,  W arsza
w a 1966, s. 121—125. Uznaje ona ten aspekt doktryny Spenglera za najistotniejszy, 
tw órczy i niedoceniony. D ziw nie to brzmi n ie tylko dlatego, że autorka całkow icie  
zlekcew ażyła N ietzscheański rodowód tych pojęć (choć na Nietzschego pow ołuje się 
przy innych okazjach), lecz przede w szystk im  dlatego, że traktując te pojęcia in 
strum entalnie w obec w łasnych celów  (o co nie można m ieć pretensji), w ypacza sens 
doktryny Spenglera (o co można już m ieć pretensje) i dokonując niejako „po drodze” 
interpretacji całości jego poglądów, naraża się ona na zarzut ich niezrozum ienia, 
który skądinąd sam a staw ia n ie w ym ienionym  z nazw iska interpretatorom  tych po
glądów.

9 A rchiwum  Hist. Fil. 22
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mą rolę w moich rozważaniach, konstatując tylko, że kojarzona będzie 
przez Spenglera z udziałem w jakiejś „pneumatycznej” wspólnocie, ze 
światem baśniowym, a przede wszystkim ze Wschodem i skrajnymi, ma- 
nichejskimi dualizmami**. Nie są to skojarzenia zbyt oryginalne, ale wska
zują na sposób patrzenia na tzw. egzotyczne kultury przez takiego poli- 
histora, jakjm był Spengler.

Bardziej interesująca jest sprawa duszy apollińskiej i faustycznej. Pi
sze on: „chcę nazywać duszę kultury antycznej, która wybrała zmysłowo- 
aktualne, pojedyncze ciało jako typ idealny tego, co rozciągłe, duszą apol- 
lińską [...] Przeciwstawiam jej duszę faustyczną, której symbolem jest 
czysta, bezgraniczna przestrzeń, i której ciałem jest kultura zachodnia.” 84 
„Człowiek faustyczny jest jakimś ja, jakąś siłą skierowaną ku samej sobie, 
która w ostatniej instancji rozstrzyga o nieskończoności, podczas gdy czło
wiek apolliński jako ciało między wieloma ciałami jest odpowiedzialny 
tylko za samego siebie” 85.

Natychmiast zwraca uwagę fakt, że każdemu reprezentantowi danej 
kultury przypisuje się zarówno własności, które były charakterystyczne 
dla istnienia pierwotnego, jak też te, które były przypisywane istnieniu 
złożonemu, a nawet cywilizacji (rozciągłość i cielesność z jednej strony, 
przestrzeń i ja z drugiej). Jeszcze bardziej widać to w określaniu przez 
Spenglera zjawisk właściwych apollińskości i faustyczności88:

apollińskie
rzeźby nagich ludzi 
m echanika statyczna  
zm ysłow e kulty bogów  
Olimp (bliski ziem i) 
konkretne ofiary składane w ielu  bogom  
autonom iczne politycznie m iasta greckie

los Edypa 
sym bole falliczne  
m alarstw o konturowe  
pojedynczych ciał
życie jako „som a” bez idei rozwoju 
w ew nętrznego  
Homer, E w angelie 
brak przeżycia św iata jako 
nieskończonego  
wrogość w obec techniki 
w iedza praktyczna 
faktam i rzeczy 
tragedia anegdotyczna

83 Por. U dA, I, 393, II, 286—288.
84 U dA , I, 237.
85 U dA , II, 286.
86 Por. U dA, I, 239—242. Dobrze ilustruje intencje i intuicje Spenglera dotyczące 

tej problem atyki następujące sform ułow anie „Cyprysy i pinie oddziałują cieleśnie,

faustyczne
— fuga
— dynam ika G alileusza
— dogm atyka protestancko-katolicka
— Raj (ogród w  nieskończoności)
— jeden Bóg i jedna, ciągła ofiara
— dynastie barokowe i ich polityka  

gabinetowa
— los króla Leara
— ideał M adonny (Dante, Goethe)
— św iatłocienie i przestrzeń

— sam oświadom ość (pam iętniki, 
refleksje, sum ienie)

— W alhalla, Zygfryd, Ham let
— sam otność w  nieskończoności

— technika opanow uje naturę
— w iedza m etafizyczna
— faktam i stosunki, funkcje
— tragedia biograficzna
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Czymże zatem charakteryzuje się człowiek apolliński? Jego postawa 
byłaby konkretna, rzeczowa, nastawiona na otaczający go świat, bliski 
mu i swojski, byłaby zmysłowa i zatopiona w cielesności, bez samowiedzy, 
refleksji, wewnętrznych rozdarć i dramatyzmu. Człowiek ów, zamieszku
jący niewielkie, greckie p o li s  stoi pełen spokoju — jeśli tak można powie
dzieć— w jasnym, pełnym świetle ciepłego słońca. Te zaś cechy przywo
dzą na myśl znane nam wartości „życia”. Ale brak mu tak istotnego dla 
nich dynamizmu, aktywizmu, poczucia czasu i historyczności istnienia.

Natomiast postawa człowieka faustycznego nacechowana jest brakiem 
ogromnej większości znamion „życia”. Oderwana od konkretno-zmysło- 
wego świata, zawieszona w bezkresnej przestrzeni i nieskończonym cza
sie, samotna, świadoma, dramatyczna i wewnętrznie rozdarta. Człowiek 
faustyczny miga nam w grze światła i cienia, ciepła i chłodu. Wszystkie 
te cechy stawiają go blisko kultury, oddalają od „życia” i zbliżają do cy
wilizacji. Ale niesie on wartości nader dla „życia” istotne — dynamizm, 
aktywizm, historyczność.

Jakie zatem wnioski nasuwają dotychczasowe rozważania. Otóż 
w punkcie wyjścia mieliśmy do czynienia z faktem przeciwstawienia euro
pejskiego antyku i nowożytności jako dwóch odrębnych kultur. Stwier
dzamy jednak wyróżnioną pozycję obu tych kultur wobec pozostałych, 
a to w przyznaniu im odrębnych dusz, podczas gdy wszystkie inne są wy
razem jednej duszy magicznej. Taką wyróżnioną ich pozycję spotykamy 
także w opracowanych przez Spenglera morfologicznych tabelach równo- 
czesności zjawisk w rozmaitych kulturach. Antyk i nowożytność jako jedy
ne kultury znajdują się we wszystkich trzech tabelach traktujących o epo
kach duchowych, kulturowych i politycznych, podczas gdy pozostałe kul
tury  wydają się jakby „dziurawe” 87. Ponadto analiza — przeciwstawnych 
przecież — apollińskości i faustyczności wskazuje, że apollińskość zbliża 
się do pojęcia „życia”, faustyczność zaś oddala się od niego i zbliża do kul
tury, a nawet cywilizacji. A przecież „życie”, kultura, cywilizacja składają 
się na kulturę w szerszym sensie, a więc na jeden organizm kulturowy.

Niekonsekwencja Spenglera bierze się zapewne m.in. stąd, że — wbrew 
jego tezie — antyk i nowożytność stanowią jeden ciąg kultury europejskiej, 
a istnienie akurat ośmiu niezależnych i równorzędnych kultur jest sprawą 
wątpliwą. Ale wyjaśnienie owej niekonsekwencji nie jest najistotniejsze 
w kontekście tego szkicu. Zaobserwować bowiem mogliśmy także proces 
wyposażania przez Spenglera starożytnych Greków, stanowiących począ
tek kultury w szerszym sensie, zarówno w jej wartości źródłowe, jak też

euklidesow o, nie mogą one być sym bolam i nieskończonej przestrzeni. Dęby, buki,, 
lipy z plam am i św iatła błądzącego wśród w ypełn ionych cieniem  przestrzeni oddzia
łują bezcieleśnie, bezgranicznie, duchowo.”, U dA , I, 513.

87 Por. U dA, I, tabele, s. 70.
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zjawiska schyłkowe, z przewagą tych pierwszych, ale i z pozbawieniem 
ich takiej niejednoznacznej wartości, jaką jest dynamizm, aktywizm, mo
gący łatwo stać się agresywnością. Odsuwa więc Spengler owych Greków 
możliwie daleko wstecz stawiając ich w sytuacji bycia niejako „mniej 
kulturalnym i”. Natomiast wyposażając kulturę zachodnioeuropejską od 
źródeł w tę właśnie wartość dynamizmu i odbierając jej mnóstwo istot
nych wartości „życia”, a przyznając więcej tego, co właściwe kulturze 
i cywilizacji, przybliża ją swoim własnym czasom, współczesnemu sobie 
społeczeństwu. Podobnego zabiegu dokonuje Spengler w sferze terytorial- 
no-narodowej „bliskości”. Przyznaje więc cechę pruskości starożytnym 
Rzymianom stanowiącym schyłek epoki antycznej, a zarazem uznaje ją 
za jedną z cech źródłowych całej kultury zachodnioeuropejskiej (podob
nie ma się sprawa z „protestanckością”). Tak tedy zbliża tę odległą epokę 
i jej ludzi, uznawanych za dekadentów, do źródeł własnej (rzekomo od
rębnej) kultury faustycznej, o której będzie mówił, że jest nordycka, roz
ciąga się między Labą a Tagiem, jej symbolami są Walhalla i Zygfryd, 
istotę jej religii określi jako germańską.

Otrzymaliśmy więc znowu obraz projekcji tego, co właściwe swoim 
czasom i swojemu narodowi, na całość kultury zachodnioeuropejskiej, 
a częściowo także na kulturę antyczną. Przy takim zaś postępowaniu prze
ciwstawienie antyku i nowożytności musi się zacierać, tak jak zacierało 
się przeciwstawienie „życia” i cywilizacji. W ten sposób ujawnia się 
wpływ diagnozy współczesności na konstruowaną przez Spenglera teorię 
kultury i historiozofię oraz na wszelkie podejmowane w ich ramach pro
blemy.

PROGRAM DZIAŁANIA W W ARUNKACH CYWILIZACJI

Nie zamierzam tu szczegółowo analizować poglądów społeczno-poli- 
tycznych i gospodarczych Spenglera, których zalążek tkwił już w Zm ierz
chu Zachodu, a które zostały sprecyzowane w pracach napisanych póź
niej 8S. Chodzi mi raczej o to, jak na przykładzie Spenglera wygląda od
powiedź na pytanie o celowość teorii kultury i historiozofii wraz z jej dia
gnostycznym charakterem oraz o zilustrowanie problemów, postawionych 
w dotychczasowych rozważaniach, materiałem jego myśli polityczno-spo
łecznej. Popierałoby to wyrażany przeze mnie pogląd o stymulującym, 
a nie tylko symptomatycznym charakterze jego działalności, ukazanie bo
wiem powiązań tego, co nazwać jeszcze można działalnością filozoficzną

88 Opieram się tu na następujących książkach Spenglera: P reu ssen tu m  u n d  S o 
zia lism us, M ünchen 1920; N eubau  des d eu tschen  R eiches, M ünchen 1924; Jahre  der 
E ntscheidung . D eutsch land  und  die w eltgesch ich tliche  E n tw ick lu n g , M ünchen 1933.
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z tym, co stanowiło praktyczne wskazania polityczne, uprawomocnia 
umieszczanie Spenglera w tym kontekście politycznym i społecznym,
0 którym wiadomo, że był wstępem do wydarzeń późniejszych.

Ducunt fata voletem, nolentem trahunt — tak kończy się Zmierzch  
Zachodu. Ale nie tylko chcącego, lecz także wiedzącego, napisze bowiem 
Spengler w broszurce Pessimismus?, stanowiącej wyjaśnienie głównych 
tez Zmierzchu: ,,po raz pierwszy możliwe jest w wychowanie w wielkim 
stylu [...] wyhodowanie całych poszczególnych pokoleń dla tych zadań, któ
re zostały ustalone na podstawie przewidującego spojrzenia na przyszłe 
fakty, nie zaś na podstawie jakichkolwiek idealnych abstrakcji” 89. Nie 
tworzył Spengler utopii — ta była obca całej Lebensphilosophie — lecz 
raczej utopię negatywną, kreśląc swój obraz „nowego wspaniałego świa
ta” . Nie tworzył jednak dzieła, które miałoby ludzkością wstrząsnąć, 
przestrzec ją, obudzić. Wieścił kres kultury, lecz ani nie szukał możliwości 
przezwyciężenia go, ani też nie odłożył pióra, postawiwszy kropkę po owym 
łacińskim przysłowiu, by oddać się jakiejkolwiek kontemplacji. Pisał swe 
dzieło, aby przewidzieć przyszłość i na tej podstawie móc w niej działać, 
w takiej właśnie i właśnie tutaj. „Chciałbym tylko dołączyć życzenie, żeby 
ta książka nie była całkiem niegodna stanąć obok militarnych osiągnięć 
Niemiec” — pisał on w przedmowie do Zmierzchu  w 1917 r., zaś w przed
mowie do wydania z 1922 r. obwieszczał: „to, co ku mojemu własnemu 
zaskoczeniu wyszło spod mego pióra, odczuwam jako coś, co chciałbym 
nazwać z dumą, mimo nędzy i podłości tych czasów, niemiecką filozofią” 80.

Podstawową przesłanką programu Spenglera jest uznanie cywilizacji 
za nieuchronny kres kultury w szerszym sensie i konieczność pogodzenia 
się z tym faktem. Ale nie jest to tylko bierne poddanie się, lecz akceptacja
1 aktywne działanie. Będzie zatem Spengler zwalczał niektóre zjawiska 
cywilizacji, inne zaś akceptował i popierał, oraz będzie lansował pewne 
wartości „życia” — wszystko razem przenika się i warunkuje wzajemnie.

Krytykę skieruje przeciw ustrojowi politycznemu republiki weimars
kiej; demokracji, liberalizmowi, systemowi partyjnemu, parlamentaryzmo
wi. Formy te właściwe są społeczności masowej zatomizowanej. Czy zatem 
przeciwstawi temu Spengler te wspólnoty, które właściwe były „życiu”? 
Bynajmniej — przeciwstawi temu ideę wspólnot, takich jak państwo i na
ród, które w jego teorii kultury nie miały pozycji jednoznacznej, lecz naj
bliżej „życia” się nie znajdowały. W jego pismach politycznych państwo 
i naród urosną niemal do potęg samych w sobie: my, całość, posłuszeństwo, 
podporządkowanie się, porządek, służba, nakaz — wszystkie te pojęcia 
wiązać się z nimi będą ściśle. Widać tu refleksy wartości „życia” i kultury,

89 O. Spengler, P essim ism u s?, s. 13.
90 U dA , I, V o rw o rt, s. IX, XI.
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które umieszczone w innym kontekście nabierają innego trochę znaczenia, 
lecz mieszczą się w nim znakomicie. Są po prostu tak skonstruowane, że 
funkcjonują dobrze we wszelkich stadiach kultury w szerszym sensie, mi
mo że rzekomo miały być właściwe „życiu” i mimo iż Spengler nie nawo
łuje do powrotu do „życia samego”.

Na czele państwa stawia Spengler zarówno monarchę (miał bowiem 
•opisywane już sympatie) — a ten właściwy jest kulturze, jak też bliżej 
nieokreślonego wodza (Führer), dyktatora — a ten miał być przecież właś
ciwy cywilizacji. Napisze też, że „Rosja sowiecka =  Lenin, Afryka Połud
niowa =  Rhodes, Mussolini =  Włochy [...] To jest perspektywa, którą po
siada nawet najmniejszy kraj. Być w pogotowiu — oto wszystko” M.

Obok cezaryzmu i dyktatury — a cezaryzm nie jest już tak bezkształt
ny, jak w charakterystykach ze Zmierzchu  — będzie Spengler akcepto
wał i lansował inne (poprzednio zwalczane) zjawiska cywilizacyjne, takie 
jak imperializm, socjalizm, pruskość. Imperializmowi i socjalizmowi przy
pisze on przede wszystkim dynamizm, aktywizm, który nie będzie jednak 
w  tej postaci, jaką miał jako wartość „życia” ani w tej, jaką miał jako 
zjawisko cywilizacyjne, tj. pustej, bezkształtnej, „ażyciowej” ekspansji 
przestrzennej. Będzie to natomiast połączenie twórczego dynamizmu „ży
cia” i owej czystej ekspansywności dające w efekcie agresywność, dra
pieżność, zaborczość. Wojna, walka, czyn, siła, potęga — wszystkie te w ar
tości „życia” znajdą swe miejsce w nowym kontekście, nieco już inne, 
ale pasujące i tu, i tam. Posłuchajmy zresztą samego Spenglera: „Socja
lizm nie oznacza chcieć, ale móc; nie zakres zamiarów, lecz zakres osią
gnięć jest tu decydujący. Zwracam się do młodzieży. Wzywam ich wszyst
kich. Miejcie odwagę i zimną krew. Wydajcie z siebie samych prawdzi
wych mężczyzn! Nie potrzebujemy już więcej ideologów, mów o kształ
ceniu, kosmopolityzmie i o duchowej misji Niemców. My potrzebujemy 
twardości, my potrzebujemy odważnego sceptycyzmu, my potrzebujemy 
klasy socjalistycznych władców natury. Powtarzam: socjalizm oznacza 
potęgę, potęgę i jeszcze raz potęgę [...] Droga do niej jest określona: naj
wartościowsza część robotników w powiązaniu z najlepszymi nosicielami 
pruskiego poczucia państwowego razem zadecydują o założeniu ściśle so- 
cjalistyczego państwa, demokracji w pruskim sensie, skute razem jednością 
poczucia obowiązku, świadomością wielkiego zadania, wolą posłuszeństwa 
prowadzącego do panowania, śmierci prowadzącej do zwycięstwa, mocą 
poniesienia ogromnej ofiary [...] My jesteśmy socjalistami. Nie chcemy, 
by było to daremne” <j2.

Splot tego, co z cywilizacji i z „życia” wzięte, jest wyraźny: móc, a nie
81 „Sow jetrussland war Lenin, Südafrika w ar Rhodes, M ussolini ist Italien .”, 

O. Spengler, N eubau..., s. 104.
92 O. Spengler, P reussen tum ..., s. 98—99.
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chcieć czy myśleć, krew i sceptycyzm, młodość i mężczyzna, robotnicy (nie 
chłopi!) i najlepsi nosiciele pruskiego poczucia państwowego (zapewne zie- 
miaństwo), socjalizm i pruskość, socjalizm i potęga. W innym kontekście 
pojawią się jeszcze: teoria i potęga, oraz instynkt, dynamizm „antyrewo- 
lucyjnej rewolucji”, całość, wspólnota i autorytatywny socjalizm93. So
cjalizm i pruskość akceptowane są, wraz z całym kręgiem wirujących wo
kół nich wartości, w imię wspólnoty, lecz rozrośniętej już do rozmiarów 
potężniejszych niż te, które cechowały wspólnoty zakorzenione w „życiu” ; 
widać też totalizację wprowadzaną w cywilizacyjną, zatomizowaną masę 
ludzką S4.

Pisząc o Niemczech jako o kraju decydującym dla polityki światowej, 
ze względu na położenie u granic Azji (sic!), stwierdzi Spengler także, że 
są one wystarczająco młode w przeciwieństwie do innych krajów — sta
rych i zgrzybiałych by postawić i rozstrzygnąć problemy tej polityki 
Lecz o tych samych wystarczająco młodych Niemczech napisze też on: 
„Twardość, rzymska twardość jest tym, co obecnie poczyna dominować na 
świecie [...] Sztuka, ale w betonie i stali, poezja, ale tworzona przez ludzi
o stalowych nerwach i bezwzględnym spojrzeniu, religia, ale ze śpiewni
kiem, nie zaś z Konfucjuszem na czerpanym papierze, polityka, lecz upra
wiana przez mężów stanu, nie zaś poprawiaczy świata [...] I nie powinniś
my nigdy zapominać o tym, co legło za nami i o tym, co leży przed nami, 
ludźmi XX w. My Niemcy nie możemy dojść znów do Goethego, lecz do 
Cezara” 96. Widać więc owo łączenie dwóch różnych perspektyw „mło
dości” i „starości”, „życia” i cywilizacji. Łączenia w jednym czasie, miejs
cu i narodzie wartości, które się teoretycznie akceptowało i zjawisk, które 
się potępiało. Widocznie nie były one od siebie aż tak odległe, by nie móc 
razem stanowić elementów całościowej wizji programu politycznego.

Ponieważ ta część szkicu traktowała o politycznym aspekcie myśli 
Spenglera w sposób dość swoisty, chciałbym odwołać się do innych jej 
ocen i interpretacji, aby dać zarys spojrzenia z odmiennej nieco perspek
tywy. I tak A. Fauconnet, autor wydanej w 1925 r. książki o Spenglerze, 
której połowa poświęcona jest tym właśnie sprawom, traktuje je nie
zmiernie poważnie jako zjawisko ostrzegawcze, kończąc swą książkę sło
wami budzącymi dziś nader różnorodne refleksje: „Lecz dla nas Francu

93 Por. ib idem , s. 15.
94 Podobnie interpretuje pojęcie socjalizm u K. Sontheim er, stw ierdzając, że pełni 

ono u Spenglera jedynie rolę łącznika w obec społeczeństwa, nie posiada natom iast 
żadnego konkretnego znaczenia dającego się w  jakikolw iek sposób kojarzyć z p ow 
szechnym  użyciem  tego terminu. Por. tenże, A n tid em o kra tisch es  D en ken  in  der W ei-  
m arer R ep u b lik . Die po litischen  Id een  des deu tschen  N a tiona lism us zw isch en  1918 
u n d  1933, M unchen 1962.

95 Por. O. Spengler, Jahre... E inleitung, s. XII.
96 O. Spengler, P e ssim ism u sl, s. 19.
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zów ten przypadek literacki jest symptomem, faktem społecznym, który 
zawiera naukę [...] Myśmy słyszeli. My jesteśmy ostrzeżeni” °7.

Z. Łempicki w artykule z 1936 r. stwierdza, że w poglądach Spenglera 
„tkwią jeśli nie podstawy narodowego socjalizmu, to w każdym razie bar
dzo poważne podniety do rozwoju tej ideologii”, oraz że Spengler „w grun
cie rzeczy przygotował swoją działalnością grunt pod rozwój narodowego 
socjalizmu” 9S.

G. Lukäcs w Die Zerstörung der Vernunft (1954) powiada o Spengle- 
rze, że antycypował on demagogię społeczną hitleryzmu, konstatując zaś 
różnice między jego poglądami a doktryną faszystowską, stwierdza, że „nie 
zmienia to faktu historycznego znaczenia, jakie miał Spengler w dziejach 
przygotowujących faszyzm: przebudował on filozofię życia na światopo
gląd militarystycznej reakcji i dokonał zwrotu, który, wprawdzie nie 
w prostej linii, prowadził do faszyzmu”

Autor wydanej w 1962 r. monografii o Spenglerze H. S. Hughes zwra
ca uwagę na jego uczucie nostalgii wobec społeczeństwa arystokratycz
nego oraz oscylowanie między konserwatyzmem a postulowaniem reformy 
politycznej 10°. Jednak z jego ogólną oceną roli społecznej Spenglera trud
no się zgodzić. Hughes pisze bowiem, że „działalność polityczna autora 
Zmierzchu  może tylko zmniejszyć reputację uzyskaną wcześniejszymi 
pismami. Dla nas jego pisma polityczne są interesujące tylko jako pomno
żenie wiedzy o mentalności ich autora i czasach, w których żył. Jako pro
pagandzista polityczny Spengler jest raczej symptomem niż twórcą” 1M.

Dopuszczalne wydawać by się mogło zaliczenie Spenglera do nurtu 
tzw. rewolucyjnego konserwatyzmu, którego stosunek do faszyzmu nie 
był jednoznaczny. Zbieżność poglądów Spenglera i tego nurtu jest wyraź
na, jak widać to z pracy K. Sontheimera zajmującego się myślą antyde
mokratyczną tamtych czasów. Nie włącza on jednak Spenglera do kręgu 
rewolucyjnego konserwatyzmu, zbieżności bowiem z innymi ugrupowa
niami są równie wyraźne. Stwierdza natomiast, że idee polityczne Spen
glera stanowią topoi wszelkiej myśli antydemokratycznej w republice wei
marskiej 102.

97 A. Fauconnet, U n philosophe a llem and  contem porain: O sw ald  Spengler. Le  
prophè te  d u  D éclin  de L ’O ccident, Paris 1926, p. 260. (przekład mój — A . K.).

98 Z. Łem picki, O sw ald  Speng ler , s. 441.
99 G. Lukäcs, Die Z ers tö rung  der V ernun ft..., s. 378. (przekład mój — A. K.).
100 p or jj  g  Hughes, O sw ald  Speng ler , s. 116.
101 p or ib idem , s. 117 (przekład m ó j—  A . K).
102 p or k .  Sontheim er, A n tid em o kra tisch es  D enken..., s. 248. Zaliczenie Spengle

ra do nurtu rew olucyjnego konserw atyzm u m ógłby sugerować jego sentym ent do 
staropruskiego ziem iaństw a i arystokracji, a także pojaw iające się w  jego pismach  
ostre akcenty krytyczne w  stosunku do różnych zjaw isk w łaściw ych  kapitalizm owi
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W świetle tych ocen, a także moich analiz, uznanie roli Spenglera 
w aksjologicznym, ideologicznym i politycznym przygotowaniu doktryny 
Trzeciej Rzeczy nie jest przesadą, choć przyznać trzeba, że Spengler nie 
był głównym prorokiem faszyzmu i spotkał się z ostrymi atakami z jego 
strony 103. Nie wchodząc w analizowanie różnic i podobieństw, jedno moż
na powiedzieć: program Spenglera był programem działania dla okresu 
cywilizacji jako kresu kultury zachodnioeuropejskiej. Spengler nie zre
zygnował z tego, nie chciał mianować go programem dla tysiącletniej Rze
szy. Być może podświadomie odczuwał coś, co stało się tragedią dla T. Man
n a — kres swojej, niemieckiej, mieszczańskiej kultury i przeżycie to pro
jektował na całość kultury europejskiej. Być może. Ale dla Spenglera nie 
miało to wymiaru tragicznego.

Jak zatem można określić postawę Spenglera, którego uznaje się zwy- - 
kle za skrajnego pesymistę i katastrofistę? Na niejednoznaczność formuły 
p e s y m i z m  — o p t y m i z m  w odniesieniu do koncepcji Spenglera 
zwrócił już uwagę Fauconnet analizując cytowane już zakończenie Zm ierz
chu 104. Sam Spengler bronił się przed zarzutem pesymizmu i katastrofiz
m u — komentarz do Zmierzchu  zatytułował Pessimismus?  Twierdził na
tomiast, że sprzeciwia się płytkiemu optymizmowi, określając przy tym 
pesymizm jako niedostrzeganie żadnych już zadań. A tych przecież dla 
narodu niemieckiego widział wiele 105.

Przypatrzmy się więc takiej oto jego wypowiedzi: „Urodziliśmy się 
w tych czasach i musimy dzielnie iść do końca drogą, która została nam 
wyznaczona. Nie pozostaje nam nic innego. Jest naszym obowiązkiem wy
trwać na opuszczonym posterunku bez nadziei i bez ratunku. Wytrwać jak 
pewien rzymski żołnierz, którego szkielet znaleziono przed bramą w Pom
pei, a który zginął, ponieważ podczas wybuchu Wezuwiusza zapomniano 
odwołać go z posterunku. W tym tkwi wielkość, to oznacza posiadanie 
rasy. Ten honorowy koniec jest jedynym, którego nie można ludziom 
odebrać” I06. Określenie „desperacki heroizm” wydawać by się mogło traf
ne dla postawy wyrażonej w tej wypowiedzi. Postawy pojawiającej się 
w koncepcji afirmującej bezwiedne i spontaniczne „życie”, a zarazem na
kazującej świadomy, żołnierski stosunek do zagłady. Pamiętamy o podob
nej postawie poznawczej Spenglera, gdy akceptując antyintelektualizm 
postulował zarazem pełną samowiedzę oraz chłodną, intelektualną anali-

i rew olucyjne hasła, jakie proponował Spengler sw oim  w spółczesnym  w  form ie „an- 
tyrew olucyjnej rew olucji”.

103 p or k . Sontheim er, A n tid em o kra tisch es  D enken..., s. 370, 374; H. S. Hughes, 
O sw ald Speng ler , s. 124— 127; Z. Łem picki, O sw ald Spengler, s. 436—441.

104 Por. A. Fauconnet. Un philosophe allem and..., s. 245.
i°5 por. O. Spengler, P essim ism us'!, s. 15.
106 O. Spengler, D er M ansch u n d  die T ech n ik , s. 88—89.
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zę swojej epoki i jej miejsca w dziejach. Sądzę, że taka właśnie postawa 
umożliwia mu mówienie o epoce i działanie w epoce, w której czuje się 
„nieswojo” (unbehagen) a o której, zda się, nie można by nic już mówić, 
ani nic w niej zdziałać, gdyby konsekwentnie trwać przy wartościach, 
których zanik zrodził ową „nieswojość” i obcość. Umożliwia ona także 
Spenglerowi dokonanie pewnej mistyfikacji, gdy proponuje ów desperac
ki heroizm jako postawę łączącą dwie sprzeczne perspektywy „życia” 
i schyłku, przesłaniając fakt pochodzenia wszelkich właściwych im w ar
tości z własnej, kryzysowej epoki i części z nich nadając status wartości 
nie skalanych przez epokę, w której nie tylko Spengler czuł się nieswojo.

Postawa taka mogła jednak rodzić konsekwencje groźne. Pisałem już, 
że gdy zabraknie wysiłku intelektualnego prowadzącego do samowiedzy 
własnej epoki, pozostać może już tylko desperacki antyintelektualizm, 
zniszczenie rozumu. Teraz mogę dopisać, że desperatom ginącym w imię 
wartości analizowanych w tym szkicu, nie przypisałbym heroizmu. Są to 
bowiem desperaci ginący w imię haseł, za którymi niewiele się już kryje, 
zza których poczyna wyzierać pustka, czyniąca jałowym ich „heroizm”. 
Widać to z perspektywy późniejszych wydarzeń dziejowych.

Sądzę tedy, że sława Spenglera jako pesymisty, katastrofisty, pro
roka zagłady i wieszcza upadku jest nieco przesadzona i uwarunkowana 
sposobem, w jaki chciano odczytać jego dzieło. Tak odczytywali je ci, któ
rzy nie godząc się z kryzysem gotowi byli brnąć weń dalej, choćby przez 
tysiąclecia, i ci, którzy łudzili się nieobecnością kryzysu, jak też ci, którzy 
go dostrzegali i chcieli szukać ratunku. Wszyscy oni rozdymali wizję 
Spenglera do rozmiarów koszmarnej perspektywy ludzkości, każdy dla 
własnych celów. Trzeba jednak przyznać, że przesłanki takiego jej odczy
tania tkwiły w niej samej, a także w epoce, w której powstała.

Dominującym jednak aspektem tego szkicu była próba analizy podłoża 
aksjologicznego doktryny Spenglera i procesów przekształcania się war
tości. Starałem się tedy wydobyć programową ich wieloznaczność, możli
wość wyrywania ich i wkładania w określone konteksty i dokonujące się 
wówczas ich modyfikacje, powodujące łączenie się wartości pozornie prze
ciwstawnych, ich wzajemne przechodzenie w siebie. Próbowałem także 
uchwycić wpływ diagnostyczności tekstu Spenglera na konstruowaną prze
zeń teorię kultury i historiozofię, widoczny w projekcji i uniwersalizacji 
pewnych wartości właściwych swoim czasom, choć odmienionych w tej 
uniwersalizującej perspektywie, a potem w ponownym ich wprowadzaniu 
w płaszczyznę współczesności wraz z ponowną zmianą ich treści. Starałem 
się wreszcie wskazać ukonkretnianie wartości w płaszczyźnie biologicz
nej — a więc niejako „poza człowiekiem w dół” oraz maksymalne rozsze
rzanie ich treści, a więc niejako „ponad człowieka w górę”, a także ich 
rozmaite odniesienia społeczne.
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Myślę, że tego typu procesy są przejawem postępującego „wyabsolu- 
tniania wartości”, a ich rozdęty i płynny kształt powoduje, iż poczynają 
one być próżne w swym przepełnieniu i stają się, na pozór niedostrzegal
nie, pustymi hasłami, zawołaniami, które totalnie podporządkowują sobie 
człowieka, a poprzez nie manipulują ludźmi te siły społeczne, które je wy
tworzyły. Byłyby to te wartości, jakie z niemałym trudem odnaleźć można 
w europejskiej tradycji tzw. mitu śródziemnomorskiego; tożsame z nimi 
i  zarazem inne. Ich źródeł można by doszukiwać się w Burckhardtowskiej, 
a potem Nietzscheańskiej interpretacji Renesansu. Zmienione jednak by
łyby niemal nie do poznania w owym procesie interpretacji, w którym 
Spengler odegrał swoją rolę, dokonując ich daleko posuniętego wyabso- 
lutnienia.

A n d r z e j  K o ła ko w sk i

LEBEN — KULTUR — ZIVILISATION  
OSWALD SPENGLERS GESCHICHTSPHILOSOPHIE ALS AUSDRUCK DER 

KULTURKRISE UND DER KULTURKRITIK

Z u s a m m e n f a s s u n g

Den L eitfaden der vorliegenden Skizze bildet ein R ekonstruktionsversuch der 
für Spenglers G eschichts- und Kulturphilosophie m assgebenden Werte. Es w ird dabei 
von  der U nterscheidung zw eier Seinsform en ausgegangen: des D aseins und des W ach
seins, die Spengler einführte. Es erw eist sich, dass die W erte des Daseins die Quelle 
und das W esen des G eschichtsverlaufs bilden. S ie erscheinen darin auf folgende  
W eise: anfangs w irken sie selbständig; dann bilden sie die Pole bipolarer O ppositio
nen; schliesslich, indem  sich die zw eiten Glieder dieser Oppositionen verselbständi
gen, verschw inden sie gänzlich (dargestellt w ird es in einer Tabelle, w o z. B. eine 
Zuordung: „Krieg”, „K rieg-D iplom atie” vorkommt). D ie obenerw ähnten drei S tu 
fen  bilden die w esentlichen G eschichtsstadien: Leben, Kultur, Zivilisation.

Es folgt darauf eine A nalyse des W ertefungie'rens in  Spenglers A uffassung. 
Aufgrund dieser Erörterung kom m t man zum Schluss, dass bei Spengler von einer 
fortschreitenden Entfrem dung der W erte gesagt w erden darf. D iese W ertenfrem dung  
fand im  Faschism us ihren Höhepunkt, w esw egen  auch Spenglers Bedeutung in H in 
sicht auf diese Richtung gew ürdigt w erden soll (Anregung zu dieser A uffassung fand  
•der Verf. in der Abhandlung F aschism us und  europäische T rad ition  von T. Kroński).

Spenglers Geschichtsphilosophie ist w eder „pessim istisch”, noch „katastrophisch”, 
vielm ehr liesse sie sich als ein „verzw eifelter H eroism us” bezeichnen. Dabei m uss 
jedoch betont werden, dass der „Heroism us” hier zur N eige kom m t und die „V erzw ei
flu n g” die Oberhand behält.

Der M einung des Verf nach wurde Spenglers G eschichtsphilosophie w esentlich  
dadurch beeinflusst, dass er stets bem üht gew esen ist, den Tatbestand festzustellen. 
Auch diese Frage w ird nebenbei erörtert, ebenso w ie die V erflachung einiger G edan
ken  der Lebensphilosophie in seiner A uffassung.


