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Stanisław Borzym

TRANSFORMACJE IDEI BERGSONOWSKICH: SOREL I BRZOZOWSKI

Są w historii filozofii osobliwe m ariaże idei. Oddziaływanie myśliciela 
takiego jak  Bergson na filozofię społeczną ma w sobie coś z zagadki. Za
gadnienia metafizyczne, którym i się pasjonował, na ogół nie m ają bezpo
średniego wpływu na program y walki ideologicznej. Bergson zdawał się 
swym i rozważaniami dostarczać większej satysfakcji pięknoduchom  niż 
agitatorom.

Istnieje pewien stereotyp rozum ienia filozofii Bergsonowskdej, którego 
przyjęcie czyni niem al niemożliwą odpowiedź na pytanie, dlaczego autor 
Ewolucji tw órczej  spotkał się z takim  dem onstracyjnym  hołdem Sorela 
i Brzozowskiego.

Jeśliby bowiem bergsonizm był wizją kosmiczną ewoluującej p rzy
rody, k tórej wytw orem  jest m.in. obdarzony właściwą m u inteligencją 
człowiek, jeśliby inteligencja jako władza poznawcza wytworzona w pro
cesie pracy i w praktycznym  stosunku do świata była w porównaniu z in
tu icją czymś nader niedoskonałym  i godnym jedynie krytyki, jeśliby in
tuicja oznaczała nieskończoną przewagę postawy kontem placyjnej nad” 
praktyczną, jeśliby kry tyka jaźni powierzchniowej, kierującej się inteli
gencją, była jednocześnie wyrazem  totalnej niew iary w  wartość społecz
nego w ym iaru istnienia ludzkiego, jeśliby wreszcie koncepcja jaźni głębo
kiej była fundam entem  skrajnego indywidualizm u — to zakrawałoby na 
paradoks poszukiwanie przez Sorela i Brzozowskiego podstaw y filozoficz
nej własnych poglądów właśnie w tekstach Bergsona 1.

1 W naszej najnowszej litera tu rze  przedm iotu odejście od tego stereotypu 
i zwrócenie uwagi w  szczególności na znaczenie Bergsona dla refleksji nad  ku ltu rą
i społeczeństwem  charak teryzu je inspiru jący mnie art. B. Skargi — Społeczeństwo  
a humanizm. Ze s tu d iów  nad Bergsonem  („Archiwum  H istorii Filozofii i Myśli Spo
łecznej” t. 23, s. 83—99). W artyku le tym  au torka wzięła za podstaw ę głównie Les  
deux sources de la morale et de  la religion, tekst, którego nie mógł znać an i Sorel, 
ani Brzozowski. F ak t ten spowodował inną rekonstrukcję in teresujących nas tu  po
glądów Bergsona i próbę rzucenia św iatła na kw estię postaw ioną przez au torkę po
wyższego artyku łu : „Jest rzeczą zdum iew ającą, że (Bergson) mógł być uznany przez 
ludzi tak ich  jak  Sorel, a potem Berth, za «Hegla nowego socjalizmu»”, (Ibidem, 
s. 94).
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Jednak bergsonizm, jak każda oryginalna filozofia, wyłam yw ał się 
zawsze z takich schem atycznych ujęć. Sorel i Brzozowski ukazują możli
wość spojrzenia nań w sposób odmienny od przedstawionego powyżej.

Miejsce Brzozowskiego w recepcji filozofii Bergsona w Polsce ma 
szczególne znaczenie. Jest przykładem  stosowania tej myśli w dziedzinie 
filozofii społecznej, w radykalnej przem ianie stosunku do społeczeństwa 
i ku ltury . Na tej płaszczyźnie istnieje w yraźna analogia między in ter
pretacjam i Brzozowskiego i Sorela.

Brzozowski zwrócił uwagę na Bergsona dopiero po ukazaniu się Evo
lution créatrice, tj. w  końcu roku 1907. L ektura ta  przesądziła o uznaniu 
autora za najw ybitniejszą współcześnie postać w dziedzinie filozofii. Brzo
zowski był pod wrażeniem  rozległości horyzontów tej myśli, ujęła go swą 
głębią bliska mu wizja rzeczywistości „czasu w ew nętrznego” •—• czasu 
będącego nieustanną kreacją 2; skłonny był iść za radą Bergsona, by m y
śleć w prost o życiu, a nie o jego zakrzepłych wytworach. Epokowe zna
czenie pism filozofa francuskiego było dla niego porównywalne jedynie 
z wystąpieniem  Marksa. Teraz dopiero, po lekturze Ewolucji twórczej,  
sięgnął Brzozowski po dawniejsze teksty  Bergsona: Essai sur les données 
im médiates de la conscience (1889) oraz Matière et m ém oire  (1896).

K ulm inacja entuzjazm u dla Bergsona przypada na okres o rok póź
niejszy. W końou 1908 r. Brzozowski był też praw dopodobnie już po prze
czytaniu Sorelowskich Réflexions sur la violence (wydanych w 1908, a na
pisanych dwa lata wcześniej, w 1906). Moment ten  był decydujący zarówno 
w przełam aniu rodzącego się kryzysu zaufania do Sorela 3, jak też wzmoc
nieniu argum entów  przem aw iających za Bergsonem. Legenda Młodej Pol
ski przygotowana była do druku w nastro ju  szczególnego i połączonego 
ku ltu  dla obu tych myślicieli, k tórych Brzozowski nazwał w projektow anej 
dedykacji „wyzwolicielami i wychowawcami myśli nowoczesnej” 4.

Stosunek Sorela do Bergsona miał niew ątpliw y wpływ na kształtow a
nie się analogicznego stosunku Brzozowskiego. A. W alicki słusznie zau
ważył jednak, że teza, iż „Brzozowski czytał Bergsona przez pryzm at So-

2 Zob. S. Brzozowski, Listy ,  pod red. M. Sroki, t. I, K raków  1970, s. 389> (List 
do Buberów z połowy listopada 1907 r.) W jednym  z przypisów do L egendy Młodej 
Polski Brzozowski pisał: „Gorąco polecam w szystkim  czytelnikom  podziwu godne 
dzieło Bergsona Evolution créatrice. Pozwalam  sobie zaznaczyć, że poglądy genialnie 
uzasadnione w te j książce były przeze mnie głoszone od r. 1904. N iew ątpliw ie nie 
zestaw iam  swoich szkiców z epokową pracą wielkiego filozofa, powołuję się zaś 
na nie tylko w  celu ustalenia ciągłości m yśli w  dotychczasowych moich pracach” 
(Legenda Młodej Polski, wyd. 2, Lwów 1910, s. 139—140).

3 O kryzysie tym  świadczy list cytowany powyżej. Zob. s. 392—393.
4 Zob. Listy ,  wyd. cyt. t. I, s. 739.
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rela i ad usum  Sorela”, w inna być uzupełniona stwierdzeniem, iż Bergson 
mógł być bliski Brzozowskiemu niezależnie od rekom endacji autora 
Rozważań o przem ocy  s.

SOREL JAKO CZYTELNIK BERGSONA

L ’Ancienne et la nouvelle m étaphysique  (1894) jest pierwszą pracą So
rela, w której znajduje się świadectwo lek tu ry  Bergsona. Tekst ten  jest 
zarazem  dowodem na to, że Sorel był już podówczas myślicielem ukształ
towanym, który  nie czekał na objawienie praw dy z zewnątrz, choć ocze
kiwał na sojuszników we wspólnej spraw ie tworzenia nowego światopo
glądu 6. „Kilka lat tem u Bergson — pisał Sorel — przedstaw ił dysertację, 
k tóra wywołałaby niew ątpliw ie rewolucję wśród idei, gdyby autor uwy
datnił w  pełni swe zasady. Ukazał konsekwencje, do których wiedzie dzi
siejszy sposób rozumowania; ale zamiast iść do końca i wyprowadzić wnio
sek co do zmiany radykalnej, podjął się w yjaśnienia wolnej woli na pod
stawie własnej analizy poznania” 7. Oczekiwania Sorela znacznie więc wy
kraczały poza ówczesne zainteresowania Bergsona. Sorel był pod wielkim  
wrrażeniem  psychologicznej głębi tej myśli, ale gdy pisał, że „dla Bergsona 
wolność polega na indywidualności psychologicznej” 8, dawał wyraz swe
mu niedosytowi.

Po ukazaniu się Evolution créatrice Sorel opublikował na łam ach 
„M ouvement socialiste” obszerne omówienie tego dzieła. „Nie sądzę, bym 
się pomylił -— pisał — jeśli powiem, że nowa książka Bergsona będzie 
miała takie znaczenie w historii filozofii, jak K r y ty k a  czystego rozum u” 9.

5 A. W alicki, Stanisław  B rzozow sk i — drogi myśli , W arszawa 1977, s. 151. K siąż
ka ta  obszernie trak tu je  o stosunku Brzozowskiego do Sorela i Bergsona. W ydanie 
pracy o wpływie Sorela na Brzozowskiego planow ał przed w ojną K. W yka. Nie 
zrealizował jednak  tego zam ierzenia li pozostawił po sobie tylko artyku ł z „Przeglądu 
Współczesnego” pt. J erzy  Sorel (1935).

6 Ma rac ję  K. W yka (art. cyt., s. 22), gdy tw ierdzi, że Sorel do w ielu poglądów, 
które skłonni jesteśm y kw alifikować jako Bergsonowskie, doszedł samodzielnie. Po
tem, gdy zapoznał się z pracam i Bergsona, jego metodę stosował na terenie odległym 
od ówczesnych zainteresow ań autora Danych bezpośrednich. Było tak , że term inolo
gia w ielkiego filozofa pozwoliła m u lepiej zrozumieć samego siebie. W edług R. Jo- 
hanneta „utajony intuicjonizm  Sorela znalazł w bergsonizmie swój adekw atny w y
raz” (Itinéraires d ’intellectuels, P aris 1921, s. 202).

7 G. Sorel, D’A ris to te  à Marx. L ’ancienne et la nouvelle  m étaphysique. P aris 
1935, s. 167.

8 Ibidem,  s. 178.
9 „M ouvement socialiste” 1907 n r  191, październik, s. 257. G rupa ludzi związana 

z tym  pism em nazw ała siebie „lewicą bergsonow ską” na wzór „lewicy heglow skiej” 
(Zob. R.-M. M ossé-Bastide, Bergson éducateur, P aris  1955, s. 92).
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Stw ierdzał dalej, że w książce Bergsona zainteresowało go przede w szyst
kim  to, co naśw ietla kwestie historii społecznej, a nie naturalnej, kwestie 
dziejów ludzkich rozpatryw anych w ich dynamice. Z zadowoleniem pod
kreślał, że koncepcja wyczytywania w  teraźniejszości stanu  przyszłego 
jest według Bergsona absurdem . Nie ma bowiem idei bardziej obcej i nie
miłej człowiekowi niż idea niezmienności.

To, co Bergson pisał o biologii, nie miało dla niego samoistnej w arto
ści. Sorel przekonany był nawet, że biologia im ituje w swej dziedzinie 
to, co zostało zauważone wcześniej na przykładzie zjawisk społecznych. 
To Spencer narzucił filozofom błędną myśl, że nauka o społeczeństwie 
ma wzorować się na biologii. W rzeczywistości jest, zdaniem Sorela, od
wrotnie. Darwin np. zastosował w biologii teorię współzawodnictwa, kon
kurencji, biorąc pomysł z obserwacji ówczesnej sytuacji ekonomicznej. 
Sorel zatem próbował wykazać, że ewolucja twórcza Bergsona jest naśla
dowaniem historii ludzkiego przem ysłu, ludzkiej wynalazczości, a teoria 
inteligencji zbudowana jest na podstawie rozważań nad produkcją.

Prawdziwe, nie zmistyfikowane miejsce filozofii Bergsona jest więc w 
badaniach społecznych. Skojarzenia własnych idei Sorela z tekstem  Berg
sona w ydają się nieraz zaskakujące. „Dawne filozofie — pisał Sorel —- źle 
zdawały spraw ę z determ inacji społecznych, raz wprowadzały ścisły m e
chanizm, innym  razem  zakładały nieskończoną mobilność woli. Obie te 
postawy odpowiadały dwom reżimom politycznym . Pierw sza — społeczeń
stwom, w których masy działają nie myśląc — pod wpływem  zwyczaju, 
terrorem  despotyzmu lub im pulsem  demagogów. Druga —• oligarchiom, 
k tórych członkowie są przyzwyczajeni do zaspokajania wszystkich swoich 
kaprysów. D eterm inacje rew olucyjne, k tóre nas dzisiaj szczególnie in te 
resują, są zarazem wolne i stałe, ponieważ zależą od głębokiej świado
mości ludzi, którzy nie tw ierdzą bynajm niej, że wznoszą się ponad kon
dycję ludu. To właśnie o tej wolności trak tu je  filozofia Bergsona”10.

Taka in terpretacja Ewolucji tw órczej  pozwalała Sorelowi na cytowa
nie jednym  tchem  w yjątków  z tego dzieła na równi z fragm entam i Ma
nifestu Komunistycznego. Bergson tak  jak M arks — jego zdaniem — o d 
w ołuje się notorycznie do pojęć ekonomicznych. '„W szystko to — doda
wał — prowadzi nas do wniosku bardzo prostego: ponieważ fakty, które 
ewolucja biologiczna opisuje, znaleźć można w historii przem ysłu ludz
kiego w formie jaśniejszej i zrozumialszej niż w  biologii, dlaczego nie 
trzym ać się historii w celu ugruntow ania nowej filozofii?” n .

Bergsonowska teoria inteligencji, zbudowana na rozważaniach doty
czących pracy, jest spokrewniona z ideą M arksa o wielkiej dziejowej roli

10 „M ouvement socialiste” n r  cyt., s. 275—276.
11 Ibidem,  s. 282.
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technologii. Relacja pracy i inteligencji kształtu je się historycznie. „Filo
zofia Bergsona — stw ierdzał dalej Sorel — jest dostosowana do zrozu
m ienia wielkich współczesnych ruchów ludowych, w których afirm uje się 
wolność” 12 — wolność dana wraz z czynną postawą wobec świata.

Sorel sceptycznie oceniał aurę boskości, k tóra towarzyszyła u Bergso
na ewolucji życia, chciał mocniejszy nacisk położyć r.a kwestię ludzkiej 
autokreacji.

W Réflexions sur la violence Sorel sform ułował swą teorię mitów. 
„Ludzie, którzy uczestniczą w wielkich ruchach społecznych — pisał -— 
przedstaw iają sobie swą przyszłą akcję w form ie obrazów walki (images 
de batailles), zapewniających trium f ich sprawy. Proponuję nazwać m itam i 
te konstrukcje, których poznanie ma również znaczenlie d la historyka: 
s tra jk  generalny syndykalistów  i rewolucja katastroficzna M arksa są m i
tam i” 13. Sorel zamierzał „pogłębić teorię m itu posługując się św iatłem  
filozofii Bergsonowskiej” 14. Dużą rolę odgrywało tu  pojmowanie w tej 
filozofii ruchu jako niepodzielnej całości.

Gdy zastanaw iam y się nad ruchem  socjalistycznym, uwzględnić na
leży, zdaniem Sorela, głęboką m yśl Bergsona zaw artą we W stępie do m e
ta fizyk i  (1903): „Nie można [...] uzyskać in tuicji rzeczywistości, czyli dojść 
do współodczuwania intelektualnego z tym , co rzeczywistość ma najbar
dziej wewnętrznego, jeśli się nie pozyska przedtem  jej zaufania przez d łu
gie i zażyłe obcowanie z jej powierzchownymi objaw am i” 15. W ten  spo
sób uzyskujem y to, co Bergson nazywał doświadczeniem integralnym , w 
tym  przypadku — doświadczenie integralne ruchu socjalistycznego.

Pierw iastek boskości, przejaw iający się w filozofii Bergsona spowodo
wał, że włączono go do dziejów panteizmu. Ale, zdaniem Sorela, stw ier
dzenie, że Bergson był panteistą, byłoby wielkim pomniejszeniem orygi
nalności tego myśliciela. „Powinno się [...] przyjąć za zasadę — pisał So
rel — że aby ocenić wartość historyczną książki napisanej przez pisarza
o wielkiej potędze twórczej, rozsądek nakazuje interpretow ać pojedyncze 
ustępy w tym  duchu, k tó ry  całości nadaje najwyższe znamię oryginalno -

12 „M ouvement socialiste” 1908 n r  197 kwiecień, s. 290.
13 G. Sorel, Réflexions sur la violence, su iv ie  du P laidoyer pour Lénine, Paris 

1964, s. 32. W arto tu  naw iasem  wspomnieć, że w  Rozważaniach o p rzem ocy  Sorel 
powoływał się z w ielkim  uznaniem  na Newm ana. Przypuścić w ięc można, że N ew 
m anem  zainteresow ał Brzozowskiego przede w szystkim  Sorel, zresztą podobnie być 
może Vico i  Proudhonem .

14 Ibidem,  s. 40.
15 H. Bergson, W stęp  do m e ta f i zyk i  w: Myśl i ruch. Dusza i ciało. W arszawa 

1963, s. 67.
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ści” 16. To nie panteizm  bowiem wywołał powszechne zainteresowanie 
historyków idei. „Nie przeczę — dodawał Sorel — że w  Ewolucji tw órczej  
można znaleźć zdania sprzyjające filozofii panteistycznej. W iemy jednak, 
że nowatorzy byli zawsze silnie skrępow ani więziami języka, k tóry  nie 
odpowiadał należycie ich istotnej m yśli” 17.

Bergson słusznie zauważył, że m inął czas, kiedy jeden filozof ogłaszał 
ostateczny system  prawdy; że nowa filozofia może być tylko dziełem zbio
rowym  i dokonującym  się stopniowo. „Gdy m yśl pewnej epoki, jak to się 
dzieje obecnie, obfituje w sprzeczności, k tórych znaczenia ludzie nie ro zu 
mieją, zjawia się zwyczajnie geniusz zw iastujący swym współczesnym, że 
w ideach należy zaprowadzić ład, przestarzałe dogm atyki oddać na pa
stw ę śmierci i wstąpić na nowe drogi. Tę rolę odkrywcy świeżych sił 
spełnił w kryzysie obecnym Bergson...” 18.

Dodajmy, że ostatecznym rozrachunkiem  Sorela z Ewolucją twórczą  
była jego książka De l’utilité du pragmatisme  (1921), pisana po wojnie, 
podczas której Sorel rozczarował się do konform istycznej, jego zdaniem, 
postawy Bergsona. Po wojnie Sorel największe nadzieje wiązał przede 
wszystkim  z pragm atyzm em  Jamesa. Ale jeszcze i tu  nazywał Ewolucję  
„wielkim pom nikiem  refleksji współczesnej”. Stw ierdzał jednak z żalem, 
że Bergson sam „wycofywał się wobec śmiałości swej głębokiej m yśli” 19.

Widać z tego, że w przypadku Sorela m am y niew ątpliw ie do czynie
nia z bardzo swobodną in terpretacją  tekstów Bergsona, przetw arzaniem  
idei Bergsonowskich w kierunku nieraz zgoła nieoczekiwanym: na rzecz 
walki społecznej, obcej autorow i Ewolucji twórczej.

O INTERPRETACJACH SORELA JAKO BERGSONISTY

Według P. A ndreu 20 Sorel śledził m yśl Bergsona już od Essai, tj. od 
1988 r. O dysertacji tej pisał we wspomnianej L’ ancienne et la nouvelle  
métaphysique:  „Jest ona niczym bujne drzewo, wznoszące się pośród spu
stoszonych stepów współczesnej filozofii” 21.

Sorel przede wszystkim  dokonywał transpozycji idei Bergsonowskich 
w dziedzinie problem atyki społecznej i ekonomicznej. Historię społeczną

16 J. Sorel, R zut oka na zagadnienie filozofii w: O sztuce, religii i filozofii , Lwów 
1913, s. 223. Esej ten  ukazał się po raz pierwszy na łam ach „Revue de m étaphysique 
et de m orale” (wrzesień 1910 — styczeń 1911).

17 Ibidem ,  s. 224.
18 Ibidem,  s. 274
19 G. Sorel, De l ’u ti li té  du pragm atism e,  P aris  1921, s. 357 i 390.
20 P. A ndreu, Bergson et Sorel, „Etudes bergsoniennes” vol. III. P aris 1952 ora? 

tenże, Bergson et Sorel (notes et documents), vol. II P aris 1949.
21 G. Sorel, D’A ris to te  à Marx..., s. 167—168.
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chciał pojąć tak, jak  Bergson pojmował ewolucję twórczą. Elan vital był
by w tym  ujęciu instynktem  ludu wiodącym ludzkość ku wyższym for
mom społecznym. Według Sorela élan vital  dopiero w zastosowaniu do 
społeczeństwa ludzkiego, a nie zwierzęcego, znajduje pełne uzasadnienie. 
Zjawiska ekonomiczne dostarczają tu  znacznie lepszej i bardziej przeko
nującej argum entacji niż wiedza biologiczna. Sorel m iał zawsze nadzieję, 
że sam Bergson podejmie jaw nie problem atykę społeczną, nie doczekał się 
jednak tego momentu, gdyż Les deux sources de la morale et de la religion  
ukazały się dopiero dziesięć lat po jego śmierci.

Sorel wysoko ocenił odrodzenie nastro ju  religijnego i mistycznego w 
filozofii Bergsona, spodziewał się, że przyczyni się ona do przezwycięże
nia dogm atyzmu w dziedzinie wiary. Dzięki intuicji filozoficznej, kreacji 
artystycznej, doświadczeniu religijnem u m am y dostęp do oceanu życia — 
oto fakt, którego zrozumienie uczyniło z Bergsona na przełomie wieków 
postać pierwszoplanową.

Do wybuchu I w ojny światowej Sorel niezm iennie wielbił Bergsona, 
próbował wiązać go w jedną całość z bliskimi m u w ątkam i pragm a tystycz- 
nym i i neotradycjonalistycznym i. Zdaniem Andreau, wpływ Bergsona na 
Sorela pojawił się po raz pierwszy w yraźnie w 1903 r. w  Introduction à 
l’économie moderne, gdzie znajduje się pierwszy w ykład teorii mitów oraz 
k ry tyka  racjonalistycznej tradycji greckiej („umysłu geometrycznego”), 
bezsilnej wobec życia. Teoria mitów miała być właśnie, według Sorela — 
który  nie mógł doczekać się na podjęcie tego tem atu  przez samego Berg
sona — próbą system atycznego zastosowania Bergsonowskiej filozofii ży
cia do rozumienia zjawisk społecznych.

M ity społeczne um ożliw iają jaźni głębokiej dotarcie do rzeczywistości 
dynamicznej i ciągłej, przy czym idea ciągłości współistniała u Sorela 
z ideą katastrofizm u, gdyż w alka i katastrofa to niezbędne elem enty ewo
lucji twórczej. W Réflexions  Sorel wyłożył najpełniej tę  teorię na przykła
dzie m itu stra jku  generalnego, m itu, k tó ry  pozwala intuicyjnie uchwycić 
socjalizm. Ważne jest to, że m it jest zawsze ekspresją woli, a nie jak u to
pia intelektualistycznym  przekładem  m arzeń socjalnych.

Uczeń Sorela Berth, poszukujący podstaw filozoficznych dla tego socja
lizmu, napisał, że Bergson jest w  odniesieniu do Sorela tym, kim  był He
gel w odniesieniu do M arksa 22. Od Hegla poczynając, „nieruchom e” zmie
niło się w „ruchom e”, idea w historię — na tym  polegała rew olucja he
glowska, trium f punktu  widzenia historycznego nad punktem  widzenia

22 Zob. P. Andreu, art. cyt., „Etudes bergsoniennes” vol. III s. 72 oraz E. Berth, 
A ver t is sem en t  w: G. Sorel, D’A ris to te  à Marx..., s. 11—12 oraz 16, a także J. Bero®, 
Le ren versem en t du m atér ia lism e historique. L ’expérience de Georges Sorel, Paris 
1933, s. 165.
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statycznym , staw ania się nad bytem. Marks—Proudhon—Sorel—Bergson
— taka jest, zdaniem Bertha, droga do nowej metafizyki. Tak jak  M arks 
przezwyciężył daw ny statyczny m aterializm , tak też Bergson odsunął w 
przeszłość daw ny statyczny spirytualizm  23.

Zdaniem  B ertha, antyintelektualizm  Bergsona nie prowadził w żad
nym  wypadku do degradacji godności ludzkiej. „Ogarnia mnie niecierpli
wość — pisał — gdy słyszę ty lu  ludzi głoszących, że Bergson stawia in
teligencję poniżej instynktu, kom prom ituje naukę lub podnosi na nią 
świętokradczą ręk ę” 24. Pozbawieni tego, co Bergson nazywa intelligence, 
nie moglibyśmy wspiąć się na  poziom intuicji, wysublimować instynkt. 
Z kolei Bergsonowska k ry tyka  nauki jest protestem  przeciw jej relatyw iz
mowi i agnostycyzmowi, a więc de facto  jej obroną; jest również uznaniem  
przewagi „rozum u twórczego” nad „rozum em  abstrakcyjnym ”.

W ten  sposób pośrednio B erth  próbował słusznie oddalić od Sorela 
podejrzenie, że jego teoria mitów odwołuje się do odruchów ataw istycz
nych. W edług Bergsona — specyficzna dla ludzi jest w łaśnie inteligencja 
i o tym  nie można zapominać. Ona to umożliwia człowiekowi przekra
czanie samego siebie, a nie instynkt, k tó ry  neguje wszelki dystans mię
dzy czynem i świadomością czynu.

Podstaw ą filozofii m arksistowskiej, zdaniem Bertha, jest rozróżnienie 
między środowiskiem kosmicznym lub naturalnym  a środowiskiem sztucz
nym, k tóre człowiek buduje ponad środowiskiem kosmicznym. Istnienie 
sztucznego środowiska jest fundam entalnym  w arunkiem  wolności. W tym  
sensie filozofia ta  znajduje kontynuację u Bergsona, k tóry  ukazuje w y
jątkow ą dla oswobodzenia ludzkości wartość wszystkich w ytworzonych 
narzędzi, całego ogromnego system u m aszyn stanowiących „powiększone 
ciało” ludzkości. Ciału tem u —■ i to Sorel zrozumiał najlepiej — potrzeb
ne jest uzupełnienie duchowe, tzn. organizacja polityczna i społeczna, 
k tóra zapewni „maszynizmowi” jego prawdziwe przeznaczenie. Tym uzu
pełnieniem  duchowym jest właśnie, według Sorela, socjalizm.

Potrzeba „m istyki” proletariackiej, m anifestująca się w pism ach So
rela, nabrała ex post, z  punktu  widzenia Bergsonowskich Dwóch źródeł, 
których au to r postulował sojusz „m istyki” i „m echaniki” — szczególnego 
metafizycznego znaczenia. Przeżycia religijne tylko w tedy działają jak 
„opium dla ludu”, gdy wiążą się z religią statyczną, sankcjonującą istnie
nie „społeczeństwa zam kniętego”. Wszelkiego zastanego porządku spo
łecznego nie należy traktow ać jako jedynie możliwego. W edług Bergsona 
właśnie nie trzeba trzym ać się kurczowo jakiegoś określonego pojęcia ła
du, porządek jest zawsze do odczytania, naw et w tym, co się dopiero

23 E. Berth, A vertissem ent. . . ,  s. 12 i 16.
24 Tenże, Les m é ja its  des in tellectuels,  wyd. 2, P aris 1826, s. 76.
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tworzy. Pozorny brak  ładu jest tylko brakiem  ładu, do którego jesteśm y 
przyzwyczajeni. B erth  odwoływał się tu  do Bergsonowskiego pojęcia 
ordre vital przeciwstawnego ordre géométrique. Niewinna Bergsonow- 
ska analiza pojęcia ładu nabierała w in terpretacji synd.ykalistycznej cech 
dynam itu. W tym  świetle kry tyka dem okracji jest właśnie k ry tyką  ta 
kiego inercyjnego ładu, poza k tó ry  nie jest w  stanie wyjść reżim  bur- 
żu azy jn y 25.

Nawiązując do Sorela B erth  próbował — z intencją historiozoficzną — 
znaleźć odpowiedniość między wyróżnionymi przez Bergsona władzami 
a okresam i cywilizacyjnymi. Instynktow i odpowiadałaby form acja feudal
na, inteligencji — burżuazyjna, a intuicji — nadchodząca, proletariacka 2B

M. Freund 27, pisał, że zarówno Péguy jak Sorel mocno odczuwali re- 
wolucyjność Bergsonowskiej filozofii. Rozróżnienie m aterii i życia było 
jednocześnie rozróżnieniem świata inercji i świata twórczości. W tej per
spektyw ie ruch  życia jest wszystkim. Nie powinien go krępować naw et 
język, gdyż w królestw ie słów, mowy, rządzi intelekt. To, co napraw dę 
żyjące, to, co się staje, wym yka się pojęciom — np. jaźń ludzka. Także 
ideał socjalistyczny nie daje się opisać; nie można po prostu p o w i e 
d z i e ć ,  co jest społeczeństwem przyszłości.

Rozpatrując zjawiska ekonomiczne Sorel, jak  wiemy, widział w  Berg
sonie kontynuatora Marksa. Środowisko ekonomiczne jest abstrakcyjną, 
m echaniczną powłoką na żywej, konkretnej gospodarce. M arks przeciw
staw iał w artość użytkową i wartość wym ienną. Żywe, konkretne dzieło 
człowieka staje się, jako wartość wym ienna, w artością abstrakcyjną, m ar
twą, prezentującą tylko pewną sumę kapitału. W ten sposób praca, pozba
wiona konkretnych, indyw idualnych cech, wyobcowuje się. To, co M arks 
opisywał jako „fetyszyzm tow arow y”, także było protestem  przeciw goto
wem u św iatu w imię tego, co się staje.

Bergson zburzył, tak  jak przedtem  próbował to uczynić Vico, sztyw ny 
m echanizm  kosmosu, rządzonego przez niezm ienne prawa. O tw arta zo
stała droga dla twórczego, swobodnego czynu. W szechświat można było 
przestać uważać za gotowy. Z a  n a m i  jest pewien określony świat, ale 
p r z e d  n a m i  jest staw anie się, wolność. Żyjem y zwróceni w przyszłość, 
rozum iem y — zwróceni ku przeszłości. Przyszłość tym  się różni od prze

25 Zob. G. Guy-Gramd, Le proces de la democratie.  ,.Revue de m etaphisique 
et de m orale” 1910, s. 357, 383.

26 E. Berth, Avertissement.. . ,  s. 58. Nb. ta  tr iad a  B ertha jest jaw nie niezgodna 
z wymową Ewolucji tw órczej,  w której Bergson w yraźnie zaznaczył, że instynkt i in 
teligencja są dwoma rozbieżnym i kierunkam i, a nie fazam i następującym i po so
bie. (Zob. H. Bergson, Ewolucja tw órcza ,  W arszawa 1957, s. 125).

27 M. F reund, Georges Sorel. Der revolutionäre K onserva tism us,  wyd. 2 rozsz., 
F ra n k fu rt a/M 1972, s. 149 i n.
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szłości, że wym yka się naukowem u opisowi rzeczy, jest w ew nętrznym  
wymogiem, mitem.

Zdaniem Freunda jednak, Sorel nie uformował (się tylko pod w pły
wem Bergsona, choć np. w Rozważaniach o przem ocy  oddziaływanie to 
jest oczywiste. Sorel (tak jak Brzozowski) znalazł tylko w nim  wsparcie 
dla własnych przemyśleń. Zresztą Sorel nie m iał bynajm niej do Bergsona 
stosunku bezkrytycznego. Bergson chciał św iat człowieka wyjaśnić przez 
przyrodę, przez biologię. Sorel, uczeń Vica, bu n tu je  się przeciwko takiej 
wizji. Ewolucja twórcza dla niego przejaw ia się nie tyle w przyrodzie 
organicznej, ile w  technice i nowoczesnym przemyśle. Tu dopiero czło
wiek jest rzeczywistym  twórcą.

Bergson wiązał to, co twórcze, spontaniczne, „wolność” w naszym 
istnieniu — z „życiem”. Mówił o fluidzie, k tó ry  nas opływa, gdy zanurza
m y się w głębiach naszej jaźni. Ale potrzeba przecież ku ltu ry  zbudowanej 
wielkim wysiłkiem, aby człowiek doszedł do odczucia tego fluidu. Wolność 
pozornie zrodzona z samego pędu życia, zostaje dopiero przez człowieka 
zdobyta.

Freund starł się wykazać wiele istotnych różnic między Sorelem 
a Bergsonem. Zasadnicza polegała na odmienym stosunku do problem u 
formy. Bergson, zdaniem Freunda, wzdragał się przed wszelką stałą for
mą, określonym  kształtem, a wielbił jedynie bezpostaciowe, płynące życie, 
natom iast Sorela cechował swoisty ku lt formy, przejaw iający się m.in. w 
jego pozytyw nym  stosunku do idei praw a i do idei klasycyzmu. Freund 
wysnuw ał z tych odmienności wniosek o —-w  gruncie rzeczy — konser
w atyw nej, w  przeciw ieństwie do Bergsona, orientacji Sorela. Jego pełną 
napięć doktrynę określał jako „rew olucyjny konserw atyzm ”.

W ydaje się jednak, że brak  jest w tej in terpretacji właściwego zrozu
mienia sensu bergsonowskiego „rzeczywistego trw ania” (durée réelle), 
które również ma wymowę „konserw atyw ną”. H. Gouhier 28 słusznie w y
jaśniał, że w pojęciu tym  ukryw a się fascynująca dwuznaczność. Dla 
Bergsona to, co trw a, jest tym, co stawia opór zużyciu się, starzeniu, wie
lorakim przyczynom  destrukcji. Czas może być odnaleziony, gdyż nie był 
zgubiony bezpowrotnie — gdyż przeszłość nie m ija. W tym  sensie trw ać 
(durer) — to obstawać przy byciu, kontynuować bycie, ponieważ nic nie 
może zniszczyć tego, co było. Mamy tu  do czynienia z perm anencją w  ru 
chu: w  chwili, gdy m oment teraźniejszy dołącza się do poprzednich, ca
łość nie jest już ta  sama. Byt zarazem  ten sam  i zm ieniający się — oto pod
stawowy opis trw ania. Bergson nie czuł się tu  kontynuatorem  H eraklita, 
gdyż staw anie się bez bytu nie jest czymś realniejszym  od bytu  bez sta

28 H. Gouhier, Introduction  w: H. Bergson, Oeuvres. Edition du  Centenaire,  Pa 
ris 1959, s. X X II—XXIII.
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wania się. Jeśli w Platońskiej, Arystotelesowskiej in terp retacji H eraklita 
„wszystko p łyn ie”, znaczy „nic nie pozostaje, nie ostaje się” — to cóż 
może być bardziej przeciwstawnego trw aniu, gdzie właśnie nic nie ginie, 
gdzie wszystko istnieje? Jak  powiedział M. M erleau-Ponty, „trw anie nie 
jest tylko zmianą, staw aniem  się, mobilnością, jest bytem  w sensie żywym 
i aktyw nym  tego słowa” 29.

A. Gramsci zaliczał sorelizm do prądów  idealistycznych, k tóre przy
swoiły sobie marksizm. Idealizm  ten  przejaw ia się m.in. w „pasji janseni- 
stycznej przeciwko brudom  właściwym parlam entaryzm ow i i partiom  po
litycznym ”. In terpretację  Freunda Gramsci przyjął jednak z oburzeniem: 
„Podkreślić trzeba —- pisał — że jakkolwiek Sorelem, z powodu rozmai
tości i chaotyczności jego poglądów, można się posługiwać dla uspraw ie
dliwiania najbardziej sprzecznych postaw życiowych, to jednak nieza- 
przeczenie istnieje u niego jeden punkt zasadniczy i niezm ienny — jego 
radykalny »liberalizm« (lub teoria żywiołowości), k tóry  nie pozwala na 
wyciąganie z jego sądów na ten  lub ów tem at jakichkolw iek wniosków 
zm ierzających ku konserw atyzm ow i” 30.

H. B a r th 31 z kolei nazwał Sorela „rew olucyjnym  irracjonalistą” 
względnie „rew olucyjnym  to ta lita ry stą”. Określenia te, jego zdaniem, po
zwalają lepiej zrozumieć tę okoliczność, że z Sorelem solidaryzowali się 
zarówno przedstawiciele skrajnej lewicy, jak też skrajnej prawicy. Nie 
przesądzając o słuszności uwag Bartha, przypom nijm y nawiasem, że 
i Brzozowski podlegał równoległej recepcji lewicowej i prawicowej.

B arth podkreślał również, że Sorelowskie pojęcie życia tchnie duchem  
głębokiego pesym izm u32. Życie jest cierpieniem, jest walką. Ale tylko 
uczestnictwo w nim nadaje człowiekowi wielkość. Ludzie jednak m ają 
stałą skłonność do popadania w stan dekadencji, będącej rodzajem  kon
formizmu. A tak na dekadencję współczesnego społeczeństwa, połączony 
z atakiem  na burżuazyjną demokrację, prowadzony był w  imię odrodzenia 
cech bohaterskich, dyscypliny, przezwyciężenia postawy konsum pcyjnej, 
b raku energii twórczej, apatii i pacyfizmu, relatyw izm u moralnego, k tó

29 M. M erleau-Ponty, Bergson se faisant w: Signes, P aris 1960, s. 232.
39 A. Gram sci, Pism a w ybran e ,  W arszawa 1961, t. I, s. 72 oraz t. XI, s. 450.
31 H. B arth , Masse und Mythos. Die ideologische K rise  an der W ende zu m  20 

Jahrhundert und die Theorie der Gewalt: Georges Sorel, H am burg 1959.
32 B arth  n ie  przeciw staw iał pesym izm u Sorela optymizmowi Bergsona. Wczesny 

Bergson, ten, którego znał Sorel, uchodzi niem al powszechnie za m yśliciela optym i
stycznego, w ierzącego w  to, że życie jako całość jest dobre, a przeniknięcie ta jem 
nicy ewolucji tw órczej ma w  sobie coś z radosnego uniesienia. R. Polin zaznaczył 
w praw dzie słusznie, że Bergson nigdzie n ie  tw ierdził, że porządek życia i tw ór
czości stanow i porządek dobra. (Por. R. Polin, Bergson et le mai., „Etudes bergso- 
niennes” vol. III P aris 1952, s. 17).

17
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rego inicjatorem  był dla niego Sokrates, oraz korupcji, pleniącej się wszę
dzie tam, gdzie w ysychają źródła m oralności33.

Przew odnia teza Sorela głosząca, że życie pozbawione heroicznego na
pięcia jest życiem dekadenckim, współbrzm iała zgodnie z analogicznym 
program em  Brzozowskiego.

Dla Sorela, pisał Barth, momentem zwrotnym  było rozróżnienie przez 
Bergsona w Essai dwóch jaźni, powierzchniowej i głębokiej. Postanowił 
wykorzystać je w krytyce społecznej. Według J. Goldsteina rozróżnienie 
to Sorel zastosował do uw ypuklenia proletariackiej świadomości kla
sowej 34.

Czerpiąc inspiracje z Bergsona, pisał B a r th 35, Sorel upewnił się w 
przekonaniu, że historia nie może być procesem zdeterm inowanym, w 
którym  m usi się urzeczywistniać jakiś plan czy cel. Nie możemy jej poj
mować ani według schem atu finalistycznego, ani kauzalistycznego — ma 
zatem  takie właściwości, jak  życie samo. Historia jest dziełem człowieka. 
Je j przebieg nie daje się przewidzieć. Nie obowiązuje w niej form uła po
zytywistów savoir pour prévoir. Sorelowska filozofia historii jest odrzuce
niem wszelkiego determ inizm u, ugruntow anego bądź to spirytualistycznie, 
bądź to m aterialistycznie.

Zdaniem  Berdinga 36 Sorel był przede wszystkim  m oralistą. M orali
styka jego była wszakże tego rodzaju, iż nie ustrzegł się on licznych de- 
zinterpretacji. Sprzeczność między intencjam i Sorela a oddziaływaniem 
jego m yśli jest faktem. W edług Sorela istnieją trzy  zupełnie heterogenicz
ne sfery: przyrodoznawstwo — dziedzina konieczności, moralność —- dzie
dzina wolności oraz dzieje — dziedzina przypadkowości. Wola działania 
w inna przejaw iać się w walce m oralności producentów z moralnością kon
sumentów. Aktywności produkcyjnej Sorel nadawał wartość m etafizyczną 
analogiczną do Bergsonowskiej intuicji. Heroiczna walka i zdyscyplino
wany wysiłek pracy są podstawą tworzenia się wolnego społeczeństwa 
producentów, k tóre wszakże nie jest jakim ś punktem  docelowym, lecz

33 Zob. M. Curtis, Three against the Third Republic: Sorel, Barrés and Maurras. 
Princeton 1959, s. 98 d n. Nb. stosunek Bergsona do Sokratesa był 'zupełnie inny. 
Uznawał on w  nim  bowiem  m oralną wielkość.

34 Zob. J. Goldstein, Henri Bergson und die Sozialwissenschaft , „Archiv f. So
zialw issenschaft und Sozialpolitik” t. XXiXI Tübingen 1910, s. 18.

33 H. B arth, op. cit., s. 78.
36 H. Berding, Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffassung und die po li

t ische Theorie bei Georges Sorel, M ünchen-W ien 1969. Berding, naw iązując do tezy 
z książki I. L. Horowitza, Radicalism and the R evo lt  against Reason. The Social 
Theories of Georges Sorel (London 1961) stw ierdzał o Sorelu coś, co z rów nym  po
wodzeniem powiedzieć można o Brzozowskim, iż całe dzieło Sorela jest rodzajem  
recenzji z pism  innych autorów , a nie bezpośrednim  odniesieniem  do określonej rze
czywistości politycznej lub społecznej.
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wizją stałego przyrostu mocy w walce z żywiołem pozaludzkim. Nie da 
się przy tym  przewidzieć, czy proletariat potrafi skutecznie zastąpić bur- 
żuazję. Trium f idei proletariackiej nie jest przesądzony z góry. Przypo
mina to do złudzenia podobne, w trybie  warunkowym , postawienie spra
wy zwycięstwa proletariatu  przez Brzozowskiego.

Sorelizm jest, według Berdinga, m aterializm em  historycznym  prze
kształconym  gruntow nie przez filozofię życia. W szystkie próby in te rp re
towania historii jako proc es u - j ednośei to, według Sorela, dowolne kon
strukcje intelektualne, dublujące autentyczne dzieje przy pomocy abstrak
cyjnych formuł. Historia jest ruchem  bez początku i końca. Sorel pragnął 
dowieść faktycznego pluralizm u zdarzeń. Dzieje staw iają opór redukcji do 
jakiejkolw iek jedności sensu. Destrukcja racjonalizm u teoretycznego nie 
prowadzi bynajm niej Sorela do uznania empiryzmu, również skażonego 
racjonalizmem; empiryzmu, dla którego historia jest konglom eratem  czy
stych facta bruta. Aby uniknąć alternatyw y między tym i dwoma racjona- 
lizmami, Sorel żądał powrotu do idei Vica: ujęcia historii jako dzieła 
człowieka.

N atura nie jest kosmosem, lecz chaosem. Historia nie jest procesem, 
lecz pozbawionym reguł ruchem , a filozofia nie jest wyłożeniem sensu 
historii, lecz ufundowaniem  sensu w tym, co samo w sobie sensu jest poz
bawione.

Sorel odrzucał zarówno „fałszyw y” pesymizm cyklicznych teorii ku l
tury , jak również „fałszyw y” optymizm pozytywistycznych lub ortodok
syjnie m arksistowskich teorii postępu, bowiem eliminowały one heroizm 
i kreacjonizm. Heroizm pracy produkcyjnej, ujarzm ianie świata, osiąga
nie wielkości duchowej — to wysiłek, przemoc w yw ierana na sobie sa
mym. Poczucie, że stan bierności jest stanem  naturalnym  człowieka, jest 
istotnym  źródłem dekadencji, przesądza o jego barbarzyństw ie i upadku.

Sorel interpretow ał filozofię Bergsona jako „metafizykę pesym istycz
n ą”, chciał ją rozumieć etycznie jako wyraz walczącej woli. G. Goriely 37 
widział w postawie Sorela znaczne, mimo licznych zbieżności, odstępstwo 
od intencji Bergsona. Sorelowi nie chodzi bowiem o zdanie się na „bez
pośrednie dane świadomości”, lecz o zawłaszczenie przez człowieka jego 
otoczenia, nie o postawę marzyciela, lecz postawę zdobywcy. Czy jednak 
G oriely nie patrzył na Bergsona przez pryzm at znanego stereotypu? J. De- 
roo podkreślał słusznie, że m it stra jku  generalnego, zaprezentowany w 
Rozważaniach o przemocy,  jest dla Sorela „daną bezpośrednią świadomo
ści pro letariackiej” 38.

37 G. Goriely, Le pluralisme dram atique de Georges Sorel, P aris 1962, s. 65 i 151 
oraz passim.

38 J. Deroo, op. cit., s. 215.
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Istota transpozycji Bergsonowskiej filozofii życia przez Sorela pole
gała, jak już wiemy, na zmianie tez biologicznych na tezy dotyczące cy
wilizacji i kultury . Choć Sorel nie w ierzył w absolut historyczny, wierzył 
w absolut m oralny, dlatego twierdził, że historycznie cel końcowy jest 
złudzeniem, ale m oralnie — jest rzeczywistością. Utopia — to w łaśnie taki 
cel końcowy rzutow any w przyszłe dzieje, m it natom iast to przejaw  
tkwiącego w nas absolutu moralnego, to ekspresja naszej woli. Jako mo
ralista  jednak Sorel był skłonny przechodzić w sposób nazbyt upraw niony 
od opisu m itów przyszłości, np. siły m oralnej zaw artej w rodzącym się 
chrześcijaństwie, do postulatu wskrzeszenia m itu w  schyłkowej atm osfe
rze współczesnego społeczeństwa. Było to jak gdyby naruszenie tw ier
dzenia, że m it musi pojawić się spontanicznie albo praw dziw ym  m item  
nie będzie 39.

Przejaw iała się w takiej postawie Sorela chęć umieszczenia na jednej 
płaszczyźnie faktów i wartości, charakterystyczna zresztą nie tylko dla 
niego, lecz również dla Bergsona i dla pragm atyzm u. Trzeba jednak przy
znać, że Sorel traktow ał własne wystąpienie tylko jako apel, k tó ry  może 
rozbudzić ducha m itu lub nie. Nie przesądzał o powodzeniu własnej misji. 
Podobną wizję oddziaływania na życie społeczne przedstaw ił później w 
Dwóch źródłach  Bergson. Sama w ybitna twórcza jednostka jako taka jest 
apelem  skierowanym  do innych, mogącym sprawić, że społeczeństwo 
„zam knięte” przekształci się w społeczeństwo „otw arte”.

In terpreta torzy  Sorela nie kwestionowali faktu, że inspiracji filozo
ficznych w budowie własnego światopoglądu szukał on w tekstach Berg
sona. Mimo stosowania przez Sorela bergsonizmu do zagadnień, tak zda
wałoby się, odległych od zainteresowań autora Materii i pamięci  jak  np. 
teoria mitów, mimo niezbyt już przekonujących z dzisiejszego punktu  
widzenia skojarzeń idei M arksa i Bergsona, jest w Sorelowskiej in terp re
tacji takich pojęć jak élan vital, jaźń głęboka, dane bezpośrednie, trw anie 
rzeczywiste, jego koncepcji pesymizmu odpowiadającej Bergsonowskiej 
idei „otw artości”, aurze religijno-m etafizycznej posłannictwa ludzkości
— wiele wspólnego z później opublikowanym i przem yśleniam i Bergsona 
w Dwóch źródłach moralności i religii.

BERGSON JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI

Spróbujm y zastanowić się teraz, czy i w jakiej mierze w  tekstach sa
mego Bergsona są przesłanki takiej in terp retacji jak Sorelowska. Sam 
Bergson stw ierdził w 1912 r. w jednym  z listów: „Sorel jest, jak mi się

39 Por. K. Wyka, art. cyt., s. 30.



Bergson, Sorel i Brzozowski 261

zdaje, um ysłem  zbyt oryginalnym  i zbyt niezależnym, by zaciągać się pod 
czyjś sztandar — nie jest to uczeń. Ale akceptuje niektóre z mych poglą
dów, a kiedy m nie cytuje, czyni to jak człowiek, k tóry  przeczytał mnie 
uważnie i doskonale zrozum iał” 40. Wcześniej, w 1908 r., po lekturze Réfle
xions... Bergson pisał: „Wnioski Pańskie na tem at przemocy przerażają 
mnie, ale bardzo interesuję się metodą, k tórą Pan  do tego zm ierza” 41.

Nie da się zaprzeczyć jednak, że Ewolucja twórcza  Bergsona pełna jest 
sform ułowań podatnych na ekstrapolacje zaproponowane przez Sorela. 
Tekst Bergsona prowokował wręcz do przenoszenia jego m etody na teren  
m yśli społecznej i refleksji nad kulturą. Goldstein pisał w  1910 r., iż 
Bergson w odpowiedzi na pytanie autora o znaczenie myśli społecznej w 
jego filozofii stwierdził: „Musi upłynąć pewien czas, zanim  będę miał 
jasność w  tej sprawie. Nie mam zresztą jeszcze w ystarczającej dokum en
tacji. Czy można wyciągnąć a priori z mojej doktryny jakiś określony kie
runek  socjologiczny? Możliwe, ale ja go nie widzę- Poza tym, zgodnie 
z m oją metodą, nie chodzi o doprowadzenie do jakiegoś system u”. Kom en
tując następnie koncepcje wiążące go z syndykalizmem, Bergson pisał: 
„Dwaj syndykałiści powołują się na moje prace, Sorel i Berth. Pierw szy 
w dziele Réflexions sur la violence, drugi, w różnych artykułach  z „Mou
vem ent socialiste” w latach 1907— 1908. R eferują oni wiernie m oją kon
cepcję zmiany, niepodzielność staw ania się w rzeczywistym  trw aniu, ory
ginalność i nieprzewidywalność przyszłości — i w nioskują z tego o nie
możności konstruow ania a priori przyszłości z fragm entów  przeszłości. 
Przeciw tem u nie m am  nic do powiedzenia. Ale i inne szkoły socjologiczne 
m ogłyby się na to samo powoływać. Sorelowi i Berthow i pierwszym  to 
odpowiadało. Z tego jednak nie wynika, że jestem  filozofem syndyka- 
lizm u” 42.

Istnieją wszakże w Ewolucji tw órczej  wypowiedzi explicite  poruszają
ce ten tem at. Porów nując społeczeństwa owadów ze społeczeństwami ludz
kimi, Bergson pisał: „Pierwsze są zdumiewająco karne i jednolite, ale 
nieruchome; drugie są o tw arte  dla każdego postępu, lecz rozdzielone, w 
bezustannej walce wew nętrznej. Ideałem  byłoby społeczeństwo zawsze 
idące naprzód i zawsze zachowujące równowagę, lecz ten  ideał, być może, 
jest nie do urzeczyw istnienia” 43. Ideał społeczeństwa, naszkicowany tu  
przez Bergsona, znajdzie swój wyraz później w Dwóch źródłach  w  wizji 
społeczeństwa otwartego. Ideał ten zdaje spraw ę ze specyfiki trw ania.

40 Z listu  do G ilberta M aire’a w: H. Bergson, Ecrits et paroles, t. II P aris 1959, 
s. 370.

41 Cyt. za R.-M. M ossć-Bastide, Bergson éducateur,  s. 94.
42 Zob. J. Goldstein, art. cyt., s. 4—5 i 15—16.
43 H. Bergson, Ewolucja twórcza ,  wyd. cyt., s. 97.
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Trwać — to właśnie zachowywać równowagę i iść naprzód zarazem. 
„Trwanie to ciągły postęp przeszłości...” 44.

Freund określił Sorela jako „rewolucyjnego konserw atystę”, Bergson 
natom iast w ydaje się być raczej „ewolucyjnym  konserw atystą”. Ten 
praw dziw y Bergsonowski imperializm  pamięci („głąb naszego świadome
go istnienia jest pam ięcią” 45) — oznacza przecież nie tylko przetw arza
nie, lecz także zachowywanie, przechowywanie tego, co było. Rewolucja 
to gwałtowna negacja tego, co zastane. U Sorela odnosi się ona do atom i- 
stycznego i skorumpowanego św iata burżuazji, jednakże towarzyszy tem u 
obrona pewnych tradycyjnych wartości. Ale trzeba zauważyć, że ani 
u Sorela, ani zwłaszcza u Bergsona nie ma żadnej teoretycznej możliwo- 
ści dla realizacji jakiegokolwiek bądź retrospektyw izm u. „Postrzegam y 
trw anie jako prąd — pisał Bergson — w którym  na wspak iść nie moż
na” 46. Nie ma powrotu do przeszłości, choć czujemy w sobie nieustannie 
jej obecność.

Bergson sceptycznie oceniał nie tylko rzeczywiste zjawiska negacji, 
lecz poddawał krytyce samo pojęcie negacji. „Skąd pochodzi — zapyty
wał — że tak  trudno uznać, ile w przeczeniu jest subiektywizmu, sztucz
nej połowiczności, względności w stosunku do um ysłu ludzkiego, a z w ł a 
s z c z a  d o  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  [podkr. m. S. B.] 47. Gdyby rew o
lucję rozumieć jako akt gwałtownego unicestwienia tego, co było, to Berg
son był zdecydowanym antyrew olucjonistą. Sam siebie uważał za poli
tycznie umiarkowanego, przeciwnika dyk tatu ry  i liberała 48. G. G urvitch 
zwracał wszakże uwagę na pewien „rew olucyjny” aspekt m yśli Bergso- 
nowskiej. Poprzez konwenanse, skostniałą organizację, k tóra nadm iernie 
krępuje spontaniczność zachow ań,.następuje okresowo w ewolucji tw ór
czej erupcja, wulkaniczny wybuch życia i odrzucenie nieodpowiedniej już 
form y 49. Koncepcja trw ania i ewolucji twórczej prowadziła Bergsona do 
swoistej dialektyki konserw atyzm u i rewolucyjnego kreacjonizmu.

Człowiek w ewolucji twórczej odgrywa rolę szczególną. On jeden osią
ga taką samowiedzę, która pozwala m u na świadome sam okreowanie się. 
Jesteśm y wytwórcam i każdego m om entu własnego życia. „Każdy z nieb 
jest rodzajem  dzieła twórczego”. „Dla istoty świadomej istnieć — znaczy 
t w o r z y ć  n i e o g r a n i c z e n i e  s a m e g o  s i e b i e  [podkr. m.

44 Ibidem,  s. 18.
45 Ibidem,  s. 28.
46 Ibidem,  s. 46.
47 Ibidem,  s. 255.
48 Zob. M ossé-Bastide, op. cit., s. 95.
49 Zob. G. G urvitoh, La vacatio actuelle de la sociologie, t. II A ntécéden ts  et

perspectives ,  wyd. 2 P aris 1963, s. 208.
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<S. £>.]” 50. Człowiek jest nie tylko w ytw orem  ewolucji, nie tylko przysłu
guje mu naturę naturee, lecz również zdolny jest do samotranscendencji, 
do uczestnictwa w tworzeniu, odpowiada na apel naturę naturante  51.

Bergson nie należał do oczekujących na katastrofę, ale był — co jest 
niezm iernie z puntku  widzenia badanej tu  recepcji ważne — zdeklaro
wanym  apologetą czynu. „Czyn wolny jest niew spółm ierny z m yślą” 52. 
Pozostawanie w kręgu myśli, w kręgu bergsonowskiej intelligence, jest 
wyrzeczeniem się twórczości. „Tylko czyn może nas wyprowadzić z zam
kniętego koła tego, co dane [...] Trzeba postąpić gwałtownie i aktem  woli 
wypchnąć um ysł z jego własnej dziedziny” 53. Te hasła Bergsona, rozsiane 
na kartach  Ewolucji twórczej,  przekonanie, że wolność przejaw ia się w  
samym  działaniu, entuzjazm owały myślicieli, pragnących rychłej przebu
dowy świata społecznego. Bergson swą refleksją nad pojęciem porządku,
o czym pisał wspom niany już Berth, ośmielał wszystkich, którzy pragnęli 
naruszyć uświęcony ład zastanego system u społecznego. Dla Bergsona bo
wiem brak  ładu to jedynie nieistnienie ładu, do którego jesteśm y p rzy 
zwyczajeni, tego, k tóry  spodziewamy się odnaleźć. Nie można jednak mó
wić o braku ładu jako takim. Pozór tak i może się wytworzyć np. gdy po
rządek życia i woli zastępuje porządek świata bezwładności i autom atyz
m u s4. W iara w to, że się poprzez czyn odnajdzie porządek życia i woli, 
była jednocześnie przeświadczeniem, że z tego, co jest, nigdy nie można 
wnioskować o tym, co będzie. W ewolucji twórczej nie m am y do czynie
nia ani z przystosowaniem, ani z urzeczywistnianiem  planu: „Przed ewo
lucją życia bram y przyszłości pozostają szeroko o tw arte” 55. Przyszłość 
nie daje się pojęciowo określić. Rola przypadku jest bardzo znaczna. In
telekt nie jest zdolny przedstawić sobie ruchu, ewolucji, w  związku 
z czym, z n a tu ry  rzeczy, odrzuca nieprzewidywalność i twórczość. Zna
kom ita m etafora Bergsona o pojęciach jako „gotowych ubiorach” sta ra ją 
cych się dopasować życie do danej z góry formy, przeciwstawionych in
spirowanym  intuicją, zniuansowanym  „ubiorom na m iarę” 56 — zdaje

50 Ewolucja  tw órcza ,  s. 20.
51 R. Polin, Y a-t- i l  chez Bergson une philosophie de l ’histoire?, „Etudes bergso- 

n iennes” vol. IV P aris 1956, s. 22—24.
52 Ewolucja tw órcza , s. 220 i 53.
53 Ibidem,  s. 173—174.
54 Zob. Ibidem, s. 199-—200.
55 Ib idem , s. 100.
56 Zob. Ibidem , s. 54. M etaforę tę  rozw inął w  swych rozw ażaniach o Bergsonie 

Ch. Péguy (Por. Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne w: Ch. Péguy, 
Oeuvres en prose 1909—1914, P aris 1961, s. 1322. Dodajmy, że Sorel n a  m arginesie 
lek tury  Bergsona określił pojęcia jako „burżuje m yśli” (Zob. M ossé-Bastide, op. cit., 
s. 93).
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spraw ę z tego fascynującego rozmiłowania autora Ewolucji tw órcze j  w 
bogactwie przejaw ów życiowych.

Gdy Bergson zapytywał, wątpiąc w pozytyw ną odpowiedź: „Jak 
przypuścić, że może być znana z góry jedyna w swoim rodzaju sytuacja, 
k tóra się jeszcze nie w ytw arzała i nigdy się nie powtórzy?” 57 — zmuszał 
do twórczego m yślenia wszystkich tych, którzy zaczęli sceptycznie odno
sić się do wszelkich racjonalnych prób udoskonalenia ustro ju  społeczne
go. Dawał asum pt do przeniesienia tej problem atyki na  g run t nowego 
irracjonalizm u, podważał w iarę w  autom atyzm  postępu.

Intuicja, aczkolwiek nie dostarcza wykończonej wizji przyszłości, prze
nika, „m rok tej nocy, w  której nas zostawia um ysł”, „...jest to lam pa nie
m al zagasła, która ożywia się tylko od czasu do czasu na kilka m gnień za
ledwie. Ale ożywia się, ogółem wziąwszy, tam  gdzie in teres życiowy w cho
dzi w  g rę” 58. In teres życiowy jest tu  czymś innym  niż in teres praktyczny, 
sprzężony z intelligence. W edług Sorela możemy mieć taką migawkową 
in tuicję socjalizmu, k tóra zezwoli nam  na przyjęcie właściwego kierunku 
działania. Trzeba przy tym  sprostować pojaw iające się z tej okazji przy
puszczenie, że hegemonia m itu — to zdanie się na in s ty n k t59 — i że takiej 
koncepcji patronow ał Bergson. L ektura Ewolucji tw órczej  zaprzecza ta 
kiej in terpretacji. Instynkt mieści się wprawdzie w  granicach ducha, dany 
mgliście w  stanach uczuciowych, a przekształcany zbiorowym wysiłkiem  
pokoleń — oznacza on jednak przede wszystkim  brak świadomości i swoi
sty  autom atyzm , polegający na nieodróżnianiu działania rzeczywistego od 
działania możliwego. Nie instynkt więc, lecz in tu icja otwiera nowe hory
zonty. Intuicja umożliwia dopiero pełną realizację godności ludzkiej, jest 
w ykorzystaniem  szansy — poprzez świadomy wysiłek — stworzonej w 
ewolucji życia, k tóra uczyniła nas zdolnymi do autokreacji.

Nawiasem w arto tu  dodać, że Bergson niekiedy m ylnie traktow any 
jest jednoznacznie jako rzecznik indywidualizm u tout court. W gruncie 
rzeczy jest on surow ym  krytykiem  atomizmu indywidualistycznego, k tóry  
wiąże z nadm iernym  intelektualizm em . „To, co um ysł u jm uje — pisał — 
uważane jest za całość tego, co ująć można. Przez to tłum aczy się prze
sadna ufność filozofii w siły ducha indyw idualnego” 60. Według Bergso

57 Ewolucja twórcza ,  s. 37.
68 Ibidem,  s. 236.
69 Takie jednoznaczne odw oływ anie się do in stynk tu  w  in te rp re tac ji ideologii, 

rew olucyjnego syndykalizm u w ystąpiło np. u Żeromskiego w rozmowie polskich em i
grantów  w  Paryżu. (Blas-Błaszczykiewicz:) „Ta moralność nowa jest to tajem nica, 
zjaw isko żywe, oczywiste, a jednak  n iepojęte jak  instynk t owadów, zw ierząt i dzieci. 
M oraliści starego św iata na jej zbadanie i dla jej sform ułow ania nie m ają  żadnego 
środka, ani żadnej defin icji. Żadna z ireligii św iata nie jest w  stanie jej ogarnąć, bo 
praw a jej dopiero rodzą się w  pracy...” (N awracanie Judasza,  tom  I W alki z  S z a ta 
n em  w: S. Żeromski, Dzieła II, t. XI, W arszawa 1956, s. 79).
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na np. o ile w  przyszłości filozofia to przede w szystkim  genialne p rze
błyski in tu icji w ybitnych jednostek, o ty le w przyszłości będzie ona e fek 
tem  zbiorowego wysiłku, solidarnych ze sobą poczynań, w ynikających 
z przeświadczenia o tym, że w żadnym  momencie ewolucji życia nie może 
pojawić się ostateczny system  wiedzy. Kto pokusiłby się o taki system, nie 
uniknąłby błędnego koła, polegającego na „pracowitym  odnajdyw aniu w 
m etafizyce jedności, k tórą się na początku a priori  założyło” 61. Dla Berg
sona już ukazanie w Danych bezpośrednich  różnicy między „ja powierz
chniow ym ” a „ja głębokim” oznaczało w  założeniu kry tykę owego obce
go mu indywidualizm u pozornego i poszukiwanie w jaźni głębokiej tego, 
co łączy nas jako nasza wspólna przeszłość.

Według G urvitcha Bergson wzniósł się ponad indyw idualistyczną kon
cepcję świadomości i doświadczenia, dzięki zarówno idei doświadczenia 
zbiorowego, jak  wizji świadomości wzajem nie się przenikających. Umoż
liwiało to odniesienie w prost do rzeczywistości społecznej. K rytyka jaźni 
powierzchniowej jako jaźni społecznej nie oznacza u Bergsona bynaj
mniej, że zw rot ku integralnem u doświadczeniu bezpośredniem u prow a
dzi do to talnej desocjalizacji. Potępienie wszystkiego, co społeczne, ozna
czałoby indywidualizm  absolutny, który, zdaniem Gurvitcha, był Bergso
nowi obcy. Uczestnictwo jaźni głębokiej w całości trw ania, całości tw ór
czej aktyw ności ducha, stawia opór takiej in terpretacji. Dla Bergsona ży
cie społeczne to ciągłe dążenie izbiorowe, zbiorowa aktyw ność twórcza. 
Moi profond  towarzyszy Nous profond  — wspólnota głęboka. Poszukiwa
nie autentyczności w tej sferze przejaw ia się m.in. w Śmiechu, gdzie 
Bergson uw ypukla kontrast między spontanicznym  życiem społecznym 
a zautom atyzowanym , skonwencjonalizowanym  symbolizmem zachowań. 
W Dwóch źródłach  ta narastająca w twórczości Bergsona tendencja prze
jaw ia się już w  rozbudowanej kry tyce społeczeństwa zamkniętego, o p a r
tego na presji, tresurze, przyzw yczajeniu i statycznie pojmowanej t ra 
dycji 62.

W ażkim problem em  nurtu jącym  interpretatorów  Bergsona była kwe
stia, w jakim  stopniu mógł on inspirować myślicieli, k tórych głównym 
przedm iotem  zainteresowań była nie przyroda, lecz historia. R. P o lin 03 
zwracał uwagę na to, że Bergson patrzy  na przyrodę tak, jak się zwykło 
patrzeć na dzieje: nieustająca twórczość, nieprzewidywalność zdarzeń, nie- 
podleganie prawom  ustalonym  z góry -— wszystko to dotychczas łatw iej 
było łączyć z historią ludzką niż z ewolucją przyrody. R. Aron pisał, że

60 Ewolucja twórcza,  s. 172.
61 Ibidem,  s. 178.
62 Zob. G urvitch, op. cit., s. 204 i n.
63 R. Polin, Y a-t- i l  chez Bergson..., art. cyt., s. 15.
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m edytacja Bergsona o trw aniu może być w znacznej mierze rozpatryw a ■ 
na jako m edytacja o historii, jednakże mówienie o Bergsonowskiej filozofii 
historii napotyka pewne przeszkody. Zasadnicza trudność polega na tym, 
że Bergson nie przeprowadza radykalnego cięcia między życiem a duchem, 
między gatunkam i występującym i w ewolucji a człowiekiem. Hegel np. 
staw iał ludzkość poza ewolucją biologiczną, nadając sens dziejom jako 
realizacji powołania człowieka. W takim  znaczeniu nie może być mowy
0 Bergsonowskiej historiozofii, ale pewne tem aty  Bergsonowskie, właśnie 
takie jak trw anie, ewolucja twórcza — są podatne na transpozycje w 
rzeczywistość historyczną człowieka i poznania historycznego 64.

Według Troeltscha, k tóry  uznał wpływ bergsonizmu na sposób m yśle
nia o dziejach, „Bergson związał myślenie historyczne z niem echanistycz- 
ną biologią i oddzielił głębiej niż ktokolwiek inny myślenie m atem atyczne
1 historycznodziejowe...”, „Przeżywana rzeczywistość jest ciągłością, ru 
chem, nieidentycznością nieprzestrzennością, duchem, tworzeniem, w ol
nością, nieograniczoną produktywnością. To jest ostateczny sens jego 
teorii” 65. Widać z tego, że wpływ Bergsona na refleksję nad dziejami jest 
niekwestionowany i zaznaczył się wcześnie.

Analiza tekstów  samego Bergsona przekonuje nas o tym, że prowoko
w ały one niejako swych czytelników do zastosowań w dziedzinie myśli 
społecznej. Koncepcja ewolucji, zarazem  twórczej i konserw atyw nej, apo- 
logia czynu, krytyczna analiza pojęcia porządku, k ry tyka  autom atyzm u 
postępu, wolność rzutow ana w przyszłość, ukazanie perspektyw y, w której 
człowiek realizujący w pełni swoją indywidualność może odnaleźć wspól
notę iz innym i, atrakcyjność rozważań Bergsona nad  trw aniem  dla w szyst
kich, k tórzy zajmowali się dziejami —• oto niektóre tylko w ątki czyniące 
z Bergsona potężne źródło inspiracji dla nowych ujęć filozofii społecznej
i historiozofii.

BRZOZOWSKIEGO ROZUMIENIE BERGSONA

Spróbujm y dostarczyć argum entów  na poparcie tezy, że Brzozowski 
czytał Bergsona w znacznej mierze za pośrednictwem  Sorela, choć jego 
rozum ienie bergsonizmu nie sprowadzało się wyłącznie do in terp retacji 
Sorelowskiej. Zasadniczym m otyw em  tej in terpretacji była idea filozofii 
pracy i sam okreującej się ludzkości. Brzozowski podjął ją, ale — z na

64 R. Aron, Note sur Bergson et l ’histoire, „Etudes bergsoniennes” vol. IV P aris 
1956, s. 43—45

65 E, Troeltsch, Der Historismus und seine Problem e,  Księga I: Das logische Pro
blem der Geschichtsphilosophie, Tübingen 1922, s. 24 i 638.
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tu ry  będąc bardziej niż Sorel filozofem — przeprowadził głębszą kry tykę 
bergsonizmu.

W pismach Brzozowskiego rzuca się w oczy przede wszystkim  chęć 
organicznego stopienia myśli Bergsona i Sorela, przy pewnej niew ątpliw ej 
dominacji sorelizmu. Brzozowski traktow ał Bergsona naw et z pewną nie
tolerancją, gdy ten zdawał się nie mieścić w wizji Sorelowskiej. „Trudną 
jest rzeczą ocenić — pisał — jaką rolę odegrał Bergson w m yśli Sorela. 
Sorel mówi o nim  z głębokim uznaniem  i, co więcej, nie potrzebujem y za
pewnienia Bergsona, że Sorel zrozumiał najgłębiej i najzupełniej myśl 
jego. A l e  b y ł o b y  d o b r z e  d l a  s a m e g o  B e r g s o n a ,  g d y 
b y  o n  s a m  w t o  c z y n n i e  i k o n s e k w e n t n i e  u w i e r z y ł  
[podkr. m. S. B.]. Istn ieją bowiem w jego dziełach punkty, na których 
m yśl jego może jednym  zachwianiem się narazić bardzo zasadnicze mo
m enty osiągniętego przez niego stanow iska” 66. Mamy tu  do czynie
nia, podobnie zresztą jak w pismach Sorela, z dość obcesowym żą
daniem  od Bergsona argum entów  przem awiających za projektem  przeo
brażenia świadomości i przebudowy rzeczywistości społecznej, przez nich 
rzuconym . Jednocześnie jest tu  m anifestacja potrzeby zakorzenienia w łas
nych idei w — jak pisał Brzozowski — „najwyższej i najgłębszej myśli 
filozoficznej epoki”. Ta upragniona przez Brzozowskiego organiczna jed
ność bergsonizmu i sorelizmu przejaw iała się w swoistej dialektyce: Berg
son m iał być wstępem  do Sorela i, na odwrót, Sorel wstępem  do Bergsona. 
Brzozowski bowiem o filozofii Bergsona pisał, co następuje: „wprowadza 
ona nas [...] w żywe centrum  myśli Sorela i w zetknięciu z tą  m yślą sama 
filozofia Bergsona ujaw ni najbardziej utajone w niej bogactwo, pozwoli 
nam wyczuć całą niezm ierną jej doniosłość” 67.

Podstawowe żądanie skierowane przez Sorela i Brzozowskiego pod ad
resem Bergsona to niezbędność przeniesienia problem atyki ewolucji przy
rodniczej na grunt historii i ku ltu ry  ludzkiej. Jedynie pod tym  w arun
kiem koncepcja Bergsona jest dla nich do obronienia. „Tylko stanowiące 
zasadniczy brak tej filozofii niezrozumienie historii spraw ia — pisał B rzo
zowski — że nie wydobył znakom ity myśliciel z in tuicji tej całej zaw artej 
w niej i m ającej pierwszorzędną doniosłość dla najgłębszych zagadnień 
naszego życia kulturalnego treści. Tu od razu — dodawał — przeprow a
dzamy linię pomiędzy naszym punktem  widzenia a ewolucjonizmem” 6Ś. 
Ewolucjonizm, naw et w najbardziej krytycznej i o tw artej formie, jest dla 
Brzozowskiego nie do przyjęcia, gdyż wprowadza pojęcie rozwoju, które

66 S. Brzozowski, Bergson i Sorel (1910) w: Idee. W stęp  do fi lozofii dojrzałości  
d zie jow ej ,  Lwów 1910, s. 235.

67 Ibidem ,  s. 243.
68 Tenże, Prolegomena filozofii pracy (1909) w: Idee..., s. 199.
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z kolei zakłada pewną ontologię, ukazującą człowieka bardziej jako w y
tw ór tego rozwoju niż jako twórcę. Na tym  polegała jego niechęć do 
wszystkich tzw. „filozofii bytow ych”. „Odcień panteistyczny” bergsoniz- 
mu, k tó ry  był pozostałością tych filozofii, nie stanowił dla Brzozow
skiego, podobnie jak dla Sorela, istoty tej nowatorskiej myśli, niemniej 
był źródłem rodzących się wątpliwości.

W dedykowanej pierwotnie Sorelowi Epigenetycznej teorii historii, 
opublikowanej po raz pierwszy w 1907 r. w  „Przeglądzie Filozoficznym”, 
w której b rak  jest jeszcze odniesień do Ewolucji twórczej,  Brzozowski 
zarysował wyraziście odrębność własnego stanowiska wobec każdej filo
zofii, k tóra v/ centrum  rozważań umieszczałaby przyrodę, a nie dzieje 
ludzkie czy tworzącą się kulturę. „Przyroda jako idea — pisał — jest to 
doświadczenie pomyślane jako nasze dzieło, św iat jako możliwy przed
miot naszej działalności technicznej. Póki przyroda w naszych oczach nie 
jest ideą, póki obejmowała nas ona jako część swą, póty nie może być mo
w y naw et o postawieniu zagadnienia, czym jest historia jako idea” 69. Są, 
zdaniem  Brzozowskiego, tylko dwie możliwości — ter tium  non datur  (ta
kim trzecim  punktem  widzenia m iała b}^ dopiero Ewolucja twórcza): A l
bo ludzkość sama w ytw arza swoje losy, albo też są one zawisłe od czegoś, 
co jest niezależne od ludzkości. Filozofia historii, opierająca się na pojęciu 
rozwoju i nie przyjm ująca p r a c y  jako jedynej podstawy bytowej czło
wieka, podstawy, która zależy od jego woli i działalności, m usi szukać 
podstawy poza ludzkością. Czy ją jednak może znaleźć?” 70. Ten program  
radykalnego historyzm u, przeciwstawiony wszelkim filozofiom bytowym, 
zapoznającym  fakt, że każda wizja bytu jest wytw orem  dotychczasowych 
dziejów, wnosił Brzozowski jako bagaż ideowy w momencie przystępo
wania do lek tu ry  Ewolucji twórczej.  Ten historyzm  Brzozowskiego, k tóry 
nie oznacza bynajm niej oddania się „we władzę historii m inionej”, lecz 
świadomość nieustannego tworzenia się dziejów pod wpływem  działal
ności ludzkiej, występował przeciw wszelkim „ponaddziejowym abso
lutom ”.

Mimo tych nieuniknionych zastrzeżeń, k tóre Brzozowski m usiał mieć 
w odniesieniu do Bergsona, bez w ątpienia było coś w  Ewolucji twórczej,  
co uzasadniało entuzjazm  autora Idei i jego zapowiedź w przedmowie 
do tej książki, iż sam w pełni solidaryzuje się ze „stanowiskami form u
łowanymi dziś przez Jam esa w jego Pluralistic Universi i Bergsona w je
go Evolution créatrice” 71. W Bergsonie w łaśnie znalazł Brzozowski sojusz
nika w walce z koncepcją „gotowego św iata”. A utor Ewolucji tw órcze j

69 Op. cit., s. 119—120.
70 Ibidem, s. 130.
71 Op. cit., s. XIX.
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słusznie z er we ł z filozofiami, które, pozostając na gruncie zam kniętych 
konstrukcji teoretycznych, prowadziły w  sposób nieunikniony, do „błęd
nego koła”. Dopiero idea życia jako nieustającej kreacji, jako czegoś nie
współmiernego z myślą, pozwoliła się od nich uwolnić. Sorel, a przedtem  
Nietzsche, przygotowali Brzozowskiego na przyjęcie tej zasadniczej idei 
filozofii życia, k tóra w wizji dziejów tak  radykalnie przeciw staw iała się 
heglizm ow i72. Dla Brzozowskiego życie jest rzeczywistością ostateczna. 
„Najgłębszą form ą rzeczywistości — pisał — jest w łaśnie życie jako pęd, 
dążenie...” 73. W ysunięcie na plan pierwszy „życia” nie oznaczało jednak 
dla Brzozowskiego ustępstw a na rzecz biologizmu. Wręcz przeciwnie, 
Bergson wykazując na gruncie k ry tyk i samego pojęcia ewolucji funda
m entalną różnicę między człowiekiem a światem  zwierząt, dostarczył na
rzędzia służącego do przezwyciężenia biologizmu. Dla Brzozowskiego 
„zwycięska psychika” jest wprawdzie „wynikiem  procesu biologicznego”, 
a nie logicznego jak u Hegla, ale rzeczywistość ludzka nie sprowadza się 
tylko do tego, że jest wynikiem  ewolucji, lecz również sama jest elemen
tem  tworzącym. Tylko człowiek, według Bergsona, pośród tworów ewo
lucji, zdolny jest do czynu we właściwym sensie tego słowa, tj. do tw o
rzenia tego, co nieprzewidziane. Bergson właśnie udowadnia, że „nie m a
m y praw a podporządkowywać przekształceń, jakim  ulega umysłowosć 
ludzka, praw om  rządzącym  rozwojem instynktu  u zwierząt” 74. Zwierzę 
przystosowuje się, natom iast człowiek panuje nad otoczeniem dzięki tech
nice, „zapanowuje nad przyrodą, stw arzając sobie sztuczne środowisko” 75. 
Bergsonowska idea homo faber  —• człowieka-wytwórcy zarówno u Sorela, 
jak  u Brzozowskiego łączyła się w jedną całość z M arksowską koncepcją 
m aterializm u historycznego. W szystkim tym  poglądom przyświecała, zda
niem  Brzozowskiego, m yśl — najlepiej wyrażona przez Sorela — iż „dzie
ło wyzwolenia ludzkości pracującej m usi być przez nią samą dokona
ne” 76. W ich wspólnym, według Brzozowskiego, ujęciu wolność przesta
wała być zagadnieniem  teoretycznym , a staw ała się zagadnieniem  p rak
tycznym. Bergson był tu  cenionym sojusznikiem  przy w yjaśnianiu me
tafizycznego znaczenia pracy.

Dom inacja „życia” u Bergsona, „nieogarniona obecność życia” — 
oznaczała w  in terpretacji Sorela i Brzozowskiego także nowe spojrzenie

72 „Było to  optymizmem Heglowskim przypuszczać —- pisał Brzozowski — że 
myśl i życie ludzkie zlew ają się ze sobą tak  absolutnie. Zasługą przede w szystkim  
Sorela jest zrozumienie, że p o m i ę d z y  r o z w o j e m  m y ś l i  a r o z w o j e m  
ż y c i a  z a c h o d z ą  z n a c z n e  p a u z y ,  p r z e r w y ,  d y s h a r  m o n i e  [podkr. 
m. S. B.]” (S. Brzozowski, Myśl i praca  w: K ultu ra  i życie, W arszawa 1973, s. 492.)

73 S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Lwów 1910, wyd. 2, s. 247—-248.
74 Ibidem , s. 119.
75 Ibidem ,  s. 120.
76 S. Brzozowski, Jerzy  Sorel w: K u ltu ra  i życie, wyd. cyt., s. 516.
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na zagadnienie indywidualizm u. Życie jako wola, wysiłek — to w każdym  
razie coś o charakterze ponadindyw idualnym . Jaźń głęboka, k tóra jest 
zanurzona w tej rzeczywistości, powinna stanowić zarazem  szansę od
nalezienia najgłębszej wspólnoty. Jeśliby Bergson uważał, że tw orzy fi
lozofię bezzałożeniową, to ulegałby złudzeniu; jako punkt wyjścia należy 
przyjąć, zdaniem Brzozowskiego, zbiorowość ludzką, „nas samych". To 
Sorel wskazał na możliwość właściwej in terpretacji Bergsonowskiej jaź
ni głębokiej. Jest ona wszak zakorzeniona w tym, co trw a, w żywej przy
szłości, tj. w tym, co łączy nas jako wspólne pochodzenie. To, co Bergson 
pisał o aktywności pamięci, odnosi się w prost do narastającej ku ltu ry  
ludzkiej jako wspólnego dorobku pokoleń. W ten sposób dotrzeć możemy 
do „ja zbiorowego”, do społeczeństwa jako fak tu  emocjonalno-uczuciowe- 
go, społeczeńswa opartego na więzi irracjonalnej, odnajdyw anej w prze
życiach jednostkowych. „Społeczeństwo — pisał Brzozowski — jest ugrun
towane w żywych siłach jednostkowych lub nie m a go wcale” 77. Jeśli 
bergsonowskiej jaźni głębokiej udostępnione są pewne „bezpośrednie 
dane”, to w  in terp retacji Brzozowskiego w łaśnie „społeczne życie nasze 
jest pierwotną, pierwszą, jedyną, b e z p o ś r e d n i ą  d a n ą  [podkr. m. 
S. B.] nam rzeczywstością. Wszystko inne jest już jej w ynikiem ” 78. 
Brzozowski, idąc śladem Sorela, uznawał również możliwość filozoficz
nego uzasadnienia m itu przez bergsonizm. „Ja głębokie” jako źródło 
twórczości — pisał Brzozowski „wyrzuca w przestrzeń duchowy obraz 
swojego zwycięstwa i obrazem  tym  samo siebie u trzym uje i stw arza” 79. 
W micie następuje „samoujęcie ducha”, m it wprowadza „pierw iastek 
czynny, heroiczny”, umożliwia wszelką „zbiorową akcję”, pozwala za
stąpić „irracjonalizm  słabości” przez „irracjonalizm  siły”. Mit daje  po
czucie współbieżności z życiem samym, nie jest bowiem produktem  in- 
telektualistycznych teorii, nie jest skażony m yśleniem  utopijnym .

Cała sfera intelektu, bergsonowskiej intelligence, odgrywa olbrzym ią 
rolę w procesie ujarzm iania świata, ale inteligencja ta, zdaniem Brzozow
skiego, odpowiada wytworom  pracy ludzkiej i nie może stosować się do 
samego człowieka jako jej źródła. Odpowiedniość między inteligencją 
a wytworam i pracy ludzkiej jest, według Brzozowskiego, praw dziw ą pod
stawą klasycznej definicji prawdy, ale Bergson idzie dalej i pragnie uka
zać wspólną genezę obu członków relacji zaw artej w tej definicji, tj. in te
lektu i wspólnie z nim  w ytw arzającej się rzeczywistości. W odniesieniu 
do samego życia inteligencja jako władza poznawcza zawodzi. Brzozowski 
solidaryzował się tu  z tą  „najistotniejszą”, jego zdaniem, m yślą Bergsona,

77 Legenda,  s. 113.
78 Ibidem,  s. 117.
79 Ibidem, s. 143.
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iż „poznanie filozoficzne nie może być wyrażone za pomocą form m yślenia 
pojęciowego” 80. Ukazywanie ograniczeń inteligencji jest zarazem ukazy
waniem  ograniczeń języka jako narzędzia komunikacji. „Świat zew nętrz
ny — pisał Brzozowski — powstaje przez klasyfikację różnych praktycz
nych, czynnych postaw i zostaje utrw alony przez mowę” 81. Język więc 
nie należy do sfery tego, co tworzy, lecz do tego, co jest tworzone. Myśl 
nie może wyrażać rzeczywistości li tylko przy pomocy reguł języka; 
rzeczywistość ta bowiem jest nieustannym  tworzeniem, a więc czymś nie 
poddającym  się regułom. „Człowiek ku ltu ra lny” zadowala się tym , co jest 
wytworzone, ale nie może się tym  zadowolić „twórca k u ltu ry ”. Nikt przed
tem  nie był, zdaniem Brzozowskiego, tak uczulony na dogm atyczną rolę 
języka jak Bergson.

Jedną z najbardziej ryzykownych ekstrapolacji idei Bergsonowskich 
było wzięcie przez Brzozowskiego, a zwłaszcza przez Soreła, k ry tyk i in teli
gencji jako w ładzy duchowej za kry tykę inteligencji jako w arstw y spo
łecznej niezdolnej do zerwania, używając słów Brzozowskiego, z „zabobo
nem  gotowego św iata”, preferującej statyczną wizję rzeczywistości. In te 
ligencja u Bergsona nie potrafi wchłonąć w siebie instynktu, nadto jest 
reprodukowaniem  form uł nadających się najlepiej do opisu tego, co już 
utraciło życie. Nowy świat ku ltu ry  musi być w pewnym  sensie, według 
Brzozowskiego, „zerwaniem  ciągłości”, skokiem w to, co nowe — do cze
go inteligencja z na tu ry  rzeczy jest niezdolna.

U Sorela i Brzozowskiego m am y do czynienia ze znacznie bardziej po- 
stu latyw nym  stosunkiem  do przyszłości, w związku z czym przejaw iała 
się u nich pasja moralizatorska, heroistyczny patos, których explicite,  
przed Dwoma źródłami, nie ma u Bergsona. Pogląd Bergsonowski, że przy
szłość nie istnieje w sposób bezwzględny; że ma być dopiero stworzona, 
powodował u obu wspomnianych myślicieli wzrost liczby życzeń skiero
w anych ku niej. Brzozowski nawiązywał tu ta j do myśli Sorela o roli p ra
wa w tworzeniu przyszłości, prawa, ściśle związanego z potrzebam i pracy.

Gdyby pojmować Bergsona jako myśliciela, który  próbował właśnie 
dotrzeć do absolutu, biorąc w nawias pracę jako domenę inteligencji, to 
w takim  ujęciu nie mógłby on być przez nich zaaprobowany. Wszelkie 
tego typu  próby kontaktu ze stającym  się bytem  Sorel, a wraz z nim  
Brzozowski, zaliczał do postaw kontem placyjnych, do mistycyzmu, który  
zapoznaje fakt, że dzieje nieustannie się tworzą przez zbiorowy wysiłek,

W Głosach wśród nocy Brzozowski podjął rozprawę ze świadomością 
rom antyczną. Aczkolwiek nie m a w  tym  dziele k ry tyk i bergsonizmu 
wprost, to jednak przejaw iała się ona tu  jak  gdyby w sposób utajony.

80 Bergson i Sorel w: Idee, s. 237.
81 Ibidem,  s. 242.
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W prawdzie k ry tyka  intelektualizm u była, według Brzozowskiego, je d 
nym  z przejawów ogólniejszej k ry tyk i rom antyzm u — i w  tym  przypadku 
Bergson był niezawodowym sprzym ierzeńcem  i „antyrom antykiem ” — to 
jednak niektóre charakterystyki rom antyzm u zdają się dotyczyć, przy
najm niej częściowo, również Bersgona; w każdym  razie k ry tyka  ta, pro
wadzona jeszcze w solidarności z Bergsonem, nabierała już charakteru  
dwuznacznego, np. gdy Brzozowski przeciwstawiał „parakosmiczne potę
gi tw órcze” „żywiołowi społecznej rzeczywistości ekonomicznej”, gdy 
z rozczarowaniem  plisał o rom antycznym  „wyzwoleniu w ew nętrznym ” od 
„konkretnej postaci życia” lub gdy zastanaw iał się, czy jest możliwa 
„struk tu ra  duchowa” nie związana z „czynnościami życiowymi” 82.

Entuzjastyczny stosunek Brzozowskiego do Bergsona jest mimo to fa
ktem; wiele jeszcze innych jego idei fascynowało go, jak np. rola komiz
mu, uw ypuklona w Legendzie, a m ająca swój odpowiednik w Le rire; 
podkreślanie znaczenia cielesności w filozofii oraz wartości konkretnego 
życia; przekonanie o tym, że sztuka w sposób najbardziej oczywisty rea
lizuje intu icyjny kontakt z życiem; że „bergsonowska in tu icja czasu” ma 
podstawowe znaczenie dla wiszystkich możliwych filozofii; że twórczość 
nie jest niczym nie skrępow aną dowolnością, lecz wzrastaniem  rzeczy no
wych w stworzone już poprzednio.

Niemniej to uznanie dla bergsonizmu przez Brzozowskiego ciągle opa
tryw ane było różnego rodzaju warunkam i. Zasadniczym w arunkiem  była 
zgoda Bergsona na prawomocność in terpretacji Sorelowskiej.

Ten fragm ent oddziaływania filozofii Bergsona, podobny we Francji
i w Polsce, ma swój szczególny wym iar. Fak t przetw arzania idei Bergso- 
nowskich przez Sorela i Brzozowskiego zmusza bowiem do zastanowie
nia się nad znaczeniem samego pojęcia recepcji. Czy jest to właściwe sło
wo, którego można tu ta j użyć? Czy recepcja nie kojarzy się zanadto 
z pewną biernością i wiernością wobec litery  oryginału, by mogła stoso
wać się do tego przypadku? Z jednej strony, in terpretacja  Sorela i Brzo
zowskiego nie była zupełnie arbitralna, nie polegała tylko na gołosłow
nym  powoływaniu się na uznany autorytet, gdyż, jak widzieliśmy, w tek 
stach Bergsona, naw et jeszcze przed ukazaniem  się Dwóch źródeł, kry ły  
się sform ułowania dające wiele do m yślenia w dziedzinie filozofii społecz
nej i filozofii kultury . Z drugiej strony, były te in terpretacje  tak  stronni
cze, tak  aktyw nie, by nie rzec agresywnie, m odyfikujące wymowę p ie r
wowzoru, przym uszając teksty  Bergsona do odpowiedzi na pytania, k tó
rych on sam sobie w tedy nie stawiał, że nie może być tu  mowy o żadnej

82 Zob. tenże, Głosy w śród  nocy. S tudia  nad przesilen iem  rom a n tyczn ym  ku l
tu ry  europejskiej ,  Lwów 1912, s. 16—17, 25—26.
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ortodoksji wobec doktryny. W badaniach nad recepcją m am y do czynie
nia niew ątpliw ie z przypadkiem  granicznym, k tóry  domaga się w yraź
niejszej precyzacji rodzajów oddziaływania, a zatem  pewnych rozstrzyg
nięć metodologicznych.

Stanisław  B orzym

DEUX TRANSFORMATIONS DES IDÉES BERGSONIENNES:
SOREL ET BRZOZOWSKI

R é s u m é

Après avoir comparé, dans un article 'précédent, les attitudes de Edw ard A bra- 
mowski et de F lorian  Znaniecki, l’au teu r continue dans cette étude ses recherches 
concernant l’influence de Bergson sur la pensée polonaise. Il choisit l ’exem ple des 
idées de S tanisław  Brzozowski en essayant de m ontrer leu r convergence avec celles 
de Sorel pour ce qui est de l’in te rp ré ta tion  de la philosophie bergsonienne. Afin 
de com prendre l’influence de l ’au teur de VEvolution créatrice  sur ces deux penseurs 
v isant en prem ier lieu à dresser un program m e de rénovation sociale il  fau t d ’abord 
abandonner la façon courante d’in te rp ré ter Bergson. En effet, dans une optique 
plus large, le bergsonism e ne se réduit pas à ses motifs les plus explicites: vision 
cosmique d’une n a tu re  en évolution perpétuelle; critique de l’in telect opposé à l'in 
tu ition; supériorité de la contem plation sur la raison pratique; critique de la valeur 
de l’existence au  n iveau  social et apologie de l’individualism e. Ce sont précisém ent 
les écrits de Sorel et de Brzozowski qui, selon l’auteur, perm ettent de sa isir cet 
aspect de la pensée bergsonienne dont s’inspira ient la philosophie sociale, la théo
rie de la cultu re et l’historiosophie de l’époque.

L ’au teu r a divisé son étude en quatre  parties. Dans la prem ière, il procède 
par analyse des fragm ents pertinen ts des écrits de Sorel où le penseur français 
parle directem ent de Bergson. La deuxièm e présente des in terprétations diverses 
de l’oeuvre de Sorel comme penseur lié à la philosophie bergsonienne. La troisièm e 
est consacrée à l’exam en de certains fragm ents de Bergson lui-m êm e (tirés de l’Evo
lution créatrice surtout), e t qui sem blent avoir influencé directem ent aussi bien 
Sorel que Brzozowski. Enfin, dans la quatrièm e partie, l’au teu r vise à p résenter 
l’oeuvre de Brzozowski ioù l’in te rp ré ta tion  de l’a ttitude de Sorel s’avère une con
tinua tion  élaborée e t approfondie de la pensée sorellienne.

Dans son étude, l’au teu r essaie de m ontrer un de ces cas de réception qui, dans 
l’histoire de la philosophie, se situe à la lim ite d’une telle in te rp ré tation  d’un sy
stèm e philosophique qui, sans être entièrem ent a rb itra ire , n ’en constitue pas moins 
sa transfo rm ation  conforme au systèm e de valeurs accepté par les in terprètes.
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