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Barbara Skarga

»MYŚLIMY W PRZESTRZENI«

Bardzo jest trudno pisać o Bergsonie z pozycji akademickich, a więc 
analizując, komentując jego dzieło. Co prawda dzieło to — w myśl 
tez autora — stało się już faktem, nie rozwija się więcej. Patrzym y 
nań wstecz, jak na zamkniętą kartę. Stąd wielorakie próby określenia 
bergsonizmu w literaturze światowej, stąd kłótnie o jego eidos, któ
rym  dla jednych jest intuicja, dla drugich trwanie, dla trzecich dyna- 
mistyczna metafizyka, dla innych jeszcze biologizm i pęd witalny lub 
pojęcie różnicy. Sam Bergson nieraz sceptycznie odnosił się do tych 
różnych opinii i próbował je prostować, wskazując na trwanie jako 
na fundamentalną swą myśl. Całość jednak dzieła broni się przed 
próbami zamknięcia go w system, powstało ono bowiem w intencji 
rozbicia systemów, zniszczenia tego, co zamknięte, ukazania perspek
tyw y zmienności i nowości jako perspektywy naturalnej dla żywej 
ludzkiej myśli. Nie ma bergsonizmu, pisał Gouhier, jest natomiast 
dzieło filozofa, który zmusza nas do snucia rozpoczętych wątków, do 
ich nieustannego przekształcania i przezwyciężania każdej utrwalonej 
tezy w ludzkiej świadomości. Filozofia Bergsona jest ruchem, jest 
tworzeniem i przetwarzaniem podjętych tematów, niekiedy ich nie
zmiernie subtelnym cyzelowaniem, niekiedy uzupełnianiem, wzboga
caniem, a jednocześnie zachętą, by tę pracę kontynuować dalej. Jest 
ona próbą wciągnięcia czytelnika w tok rozumowania, które by nauce 
i metafizyce, przyrodzie i człowiekowi nadało nowy sens. Jest ona 
wezwaniem. Jeżeli jednak chce się odpowiedzieć na nie, trzeba zdać 
sobie sprawę, dokąd nas zaprowadziła. Po Bergsonie inaczej trzeba 
filozofować nawet wówczas, gdy się z jego tezami nie zgadzamy, gdy 
kierunek, który obrał i wskazywał, uznamy za błędny. Jego dzieło 
jest pewnym etapem myśli ludzkiej, która uświadomiła sobie swe 
nieuzasadnione uroszczenia i nawyki. Uroszczenia więc te  i nawyki 
odrzucić wpierw trzeba.
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Ten kto chce podjąć wezwanie, musi znaleźć punkt wyjścia, jakąś 
tymczasową orientację w tym, co zostało dokonane i co się przed nami 
otwiera. Punkty te, jednak mogą być rozmaite, dzieło bowiem Bergsona 
jest bogate. Na jednym z nich chciałabym skoncentrować uwagę. Na 
pozór wydaj o się on mniej ważny, a jednak wiąże się z całym szere
giem spraw istotnych. Chodzi mi o styl bergsonowskiej wypowiedzi, 
a więc o styl jego filozofowania. Niejednokrotnie się powtarza, że 
styl ten urąga wymogom języka naukowego. Dla wielu historyków 
filozofii Bergson jest tylko poetą. Literackość jego dzieł wydaje się 
wykluczać to, co w oczach każdego uczonego jest najbardziej cenne, 
a więc precyzję myśli, jej ścisłość. Cóż z tego, że pisał językiem pięk
nym, który został nagrodzony przez Akademię Literatury, język ten 
przeczy regułom filozoficznego dyskursu. Bergson nie potrafił podać 
ani jednej porządnej definicji podstawowych dla jego dzieła pojęć, 
takich jak trwanie, obraz, pęd witalny, intuicja itd. Niekiedy wręcz 
odmawiał ich defniow ania*. Stąd terminy, których używał, są wielo
znaczne, przesycone metaforycznością właściwą literaturze, a nie nauce. 
Z literaturą zaś dyskutować nie można.

Trudno byłoby się zgodzić z powyższą opinią, która zaczyna nas 
razić w świetle ostatnich badań nad językiem filozoficznym i języ
kiem nauki. Na ogół spotyka się ją dzisiaj ze strony tych, którzy 
dzieło Bergsona mało znają. Jest ono na pewno czymś więcej niż 
literaturą, a jego język nie jest bynajmniej dyktowany wyłącznie re
gułami estetyki, lecz pewnym świadomym wyborem. Mało tego, Bergson 
zachęcał, byśmy w podobnym stylu myśleli i pisali. Spróbujmy więc 
zadać pytanie, czy wybór ten był słuszny i czy w art jest naśladowania. 
By na tak postawione pytanie odpowiedzieć, musimy się zastanowić 
nad teoretycznymi uzasadnieniami wyboru, co wymaga rekonstrukcji 
bergsonowskiej filozofia języka. Co prawda Bergson nigdy nie upra
wiał tej filozofii w tym  sensie, w jakim się to czyni dzisiaj. Jak pisał 
w M yśli i  ruchu, nie żywił sympatii do idei Homo loquax  ani do filo-

1 Przykładem niech służą następujące słowa: „Niech nie żądają ode mnie, 
abym podał prostą i geometryczną definicję intuicji. Zbyt łatwo będzie w y
kazać, że ujmujemy to słowo w  znaczeniach, które nie dają się wydedukować 
matematycznie jedne z drugich. Znakomity filozof duński zasygnalizował cztery 
jego znaczenia. Ze swej strony znalazłbym ich więcej... Nie wykluczają się one, 
ponieważ w  łańcuchu, jaki tworzą, "sensy pośrednie wiążą je wzajemnie. Zróbmy 
wysiłek, aby je objąć wszystkie razem, a spostrzeżemy, że jesteśm y w  tym, 
co realne, a nie wobec matematycznie określonej istoty, zamkniętej w  jednej 
formule", h a  Pensée e t  le m ouven t,  w: Oeuvres,  Édition du centenaire, Paris 1963, 
s. 1274. W cytacie tym mowa jest o Haraldzie Hoffdingu.
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zofii zasadzającej się na analizach językowych2. Jednakże pisał wiele
o języku przy różnych okazjach, będąc przekonany, że jego kształt 
zależy od fundamentalnych praw naszego istnienia w świecie.

Nie mam zamiaru rekonstruować poglądów Bergsona w tej materii 
w sposób systematyczny i wyczerpujący. Chcę co najwyżej zwrócić 
uwagę na niektóre z nich. Zanim jednak to uczynię, muszę, jakby po 
drodze, omówić kilka spraw na ogół dobrze znanych monografistom 
Bergsona, mniej natomiast polskim czytelnikom. Muszę też wyjaśnić 

- liczne nieporozumienia i fałszywe opinie, które do dziś powtarza się
> niezmiennie. Tak bowiem bywa w historii filozofii, że mimo ukazy

wania się coraz bogatszych i wnikliwszych studiów o danym autorze, 
przeciętna publiczność filozoficzna żywi się treścią zawartą w popu
larnych podręcznikach reedytowanych z tymi samymi błędami.

Przypomnijmy więc słowa Bergsona, od których zaczyna się wstęp 
do O bezpośrednich danych świadomości. Brzmią one następująco: 
„Wyrażamy się z konieczności za pomocą słów i myślimy najczęściej 
w przestrzeni” 3. Pierwsza część zdania wskazuje, że rozważania do
tyczyć będą wyłącznie ekspresji słownej jako tej, która stanowi pod
stawowy środek ludzkiej komunikacji. Bardziej znamienna jest druga 
część zdania. Cóż to bowiem znaczy, że myślimy w przestrzeni? Dla
czego Bergson użył terminu: myślimy, a nie poznajemy? Fakt ten 
posłużył za podstawę pewnej dość rozpowszechnionej interpretacji. Nie
którzy krytycy twierdzą, że Bergson od samego początku szedł drogą 
psychologiczną, że badał świadomość nie w jej istotnościowej struk
turze jak Husserl, lecz przez nakierowanie intuicji na konkretne prze
życia, na myśli i uczucia. Wnikając zaś w treść tych przeżyć, nie
uchwytnych, zawsze indywidualnych musiał się z konieczności posłu
żyć językiem pełnym dwuznaczności i m etafor4.

Tymczasem psychologia nie była punktem wyjścia filozofii Berg
sona ani logicznie, ani historycznie. W licznych też swoich wypowie
dziach zwracał się wręcz przeciwko psychologizmowi w teorii poznania 
czując właśnie w tym  względzie pokrewieństwo z H usserlem 5. Nie-

* Ibidem,  s. 1325, por. także Ewolucja twórcza,  przeł. FI. Znaniecki, War
szawa 1913, s. 122.

8 O euvres,  s. 3.
4 Nie mogę cytować wszystkich prac, w  których opinia ta się powtarza, 

jest ich zbyt wiele. Dla przykładu odsyłam czytelnika do artykułu R. Ingardena, 
Intuit ion e t  problèm e phénoménologique,  Actes du Congrès des Sociétés de 
Philosophie de Langue Française, Paris 1959, s. 163—166.

6 Zobacz interesujące pod tym względem świadectwa J. Benrubiego z jego 
rozmów z Bergsonem. J. Benrubi, Souvenirs  sur Henri Bergson, Neuchâtel 1942, 
s. 31, 79.
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mniej psychologia stała się ważnym rozdziałem w jego pracach, w niej 
bowiem znalazł potwierdzenie konkretnego doświadczenia, na którym 
budował metafizykę. Próbując zgłębić niektóre z pojęć filozoficznych 
„o konturach dobrze określonych — pisał Bergson do Ribota — do
strzegłem, że rozpływają się w czymś nieuchwytnym i niewyraźnym, 
co wydawało się mieć naturę psychologiczną. Nie przypuszczałem wcale, 
na przykład wówczas, kiedy podjąłem krytykę idei czasu występu
jącej w filozofii i w mechanice, że droga moja zawiedzie mnie do 
psychologii i że będę musiał rozpatrywać dane świadomości. A jednak 
gdy tylko zacząłem szukać konkretu kryjącego się pod matematycz
nymi abstrakcjami, musiałem do niej dojść” ®.

Wątpię więc, aby Bergson mówiąc: myślimy, chciał nadać temu 
terminowi odcień psychologiczny. Sądzę, że kierował się innymi wzglę
dami. Termin ten bowiem jest tak ogólny, że wskazując na podstawową 
czynność umysłu ludzkiego, nie przesądza jeszcze o jej charakterze, 
nie precyzuje funkcji, które spełnia myśl, A wiemy skądinąd, że myś
lenie w filozofii Bergsona nie jest tożsame z poznawaniem i działalność 
intelektualna nie wyczerpuje się w nauce.

Bliższą charakterystykę myśli przynosi drugi z członów wyżej 
przytoczonego zdania, a więc przestrzeń. Przestrzeń jest pojęciem ma
tematyczno-fizycznym. Chcąc lepiej je zrozumieć, muszę w tym  miej
scu otworzyć obszerny nawias i przedstawić Bergsona od nieco innej 
strony, o której się zazwyczaj zapomina. Czytelnik polski na ogół 
niewiele wie o tym, że Bergson w młodości pasjonował się matema
tyką, że tylko w niej dostrzegał wiedzę „solidną”, że uzyskał nawet 
pierwszą nagrodę za pracę konkursową, która dzięki staraniom jego 
nauczyciela, Desbovesa została ogłoszona drukiem w „Nouvelles An
nales Mathématiques” 7. W nie mniejszym stopniu interesował się 
fizyką, również biologią i ogólnymi zagadnieniami filozofii przyrody. 
Przez z górą szesnaście la t wykładając w szkołach średnich medytował 
nad problemami ewolucji, nad znaczeniem odkryć Galileusza i Keplera, 
nad matematyką i mechaniką K artezjusza8. To nie psychologia, lecz 
nauki ścisłe naprowadziły go na ślad problemu, który uznał za szcze
gólnie doniosły. Jak sam wspominał, często był zmuszony mówić o elea- 
tach i stoikach. Analizując z uczniami sofizmaty Zenona zastanawiał

* Bergson à Th. Ribot,  w: H. Bergson, Mélanges,  textes publiés et annotés 
par André Robinet, Paris 1972, s. 658. List ten był drukowany w  „Revue Philo
sophique”, t. LX, 1905.

7 W tomie z 1878 r. przedruk w  Mélanges, s. 247—255.
8 Por. Introduction  do La Pensée e t  le m ouven t ,  także przemówienie Berg

sona z 1882 r. w: Angers, Mélanges, s. 157—164.

T. S.
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się nieraz nad ich istotą. Miał przeczucie, że w nich przejawiła się ta 
postać metafizyki, która objęła wszechwładne panowanie nad umysła
mi ludzkimi, a która szukała realności poza czasem, zwracała się ku 
wieczności i  nieruchomości przecząc bezpośredniemu doświadczeniu9. 
Metafizyka ta ukształtowała naukę. W rezultacie nauka przyjmując 
coraz doskonalsze formy, podporządkowane matematycznym schematom, 
zaczęła zdradzać swą bezradność wobec doświadczenia życia i upły
wającego czasu. „Uderzyło mnie ogromnie, gdy dostrzegłem, że czas 
realny, który odgrywa decydującą rolę w filozofii ewolucji, nie daje 
się ująć matematycznie” 10. Zastanawiającą była owa niewspółmier- 
ność, która istniała między ówczesną matematyką i fizyka opartą na 
zasadach klasycznej mechaniki a rzeczywistością, między czasem real
nym a czasem abstrakcyjnym. Stąd krytyka Bergsona zwróciła się 
przede wszystkim w stronę mechaniki i tego pojęcia czasu, którym 
mechanika operowała. Jest rzeczą oczywistą, pisał, że istotą czasu jest 
nieustanne przemijanie, że żadnego momentu zatrzymać nie można. 
Każda zaś miara czasu jest jego unieruchomieniem. Aby mierzyć czas, 
trzeba go wpierw podzielić na odcinki, które by jako miara mogły 
służyć. Muszą one być równe, zakłada się więc homogeniczność czasu. 
Każdy okres traktuje się jako sumę tych odcinków i podobnie jak to 
czyni geometria tworząc miary przestrzenne, fizyka dowodzi możli
wości skracania owych jednostek w nieskończoność. Tak więc nawet 
w najmniejszej jednostce czasu Achilles ma jakąś drogę do przebycia, 
która go dzieli od żółwia, ułamkom czasu odpowiadają ułamki prze
strzeni. A tymczasem wbrew analitycznym dowodom Achilles jednym 
susem żółwia przegania. Błąd eleatów, dowodził Bergson, polega na 
pomieszaniu niepodzielnego i integralnego ruchu oraz czasu, w którym 
ruch zachodzi, z przebytą przestrzenią. Wyobrażenie przestrzeni rzutuje 
na ruch i na czas. W konsekwencji ruch zostaje podzielony na szereg 
poszczególnych pozycji. Ale ruch ciała i tor, jaki zakreśla ono w prze
strzeni, są to dwie różne rzeczy. Na torze tym możemy wyznaczać 
punkty i odcinki, ciało poruszające się jednak nie znajduje się w żad
nym z nich, ono je „przebywa”. Byłoby tam, gdyby się zatrzymało, 
ale się nie zatrzym uje11.

9 La Pensée et le mouvent.. .,  s. 1259.
10 Ibidem,  s. 1254.
11 Ibidem,  s. 1378 i n., por. także tłumaczenie polskie pt. M yśl i ruch. Dusza  

i ciało, Warszawa 1963, s. 114—115, oraz obszerne wywody w  Essai sur les 
données im m édia tes ,  w: Oeuvres,  s. 175 i n., także rozdziały o ruchu w  M aterii  
i pam ięci w Ewolucji tw órcze j ,  w  szeregu wykładów Bergsona. Był to tem at
4o którego powracał wielokrotnie.
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Mówiąc więc o ruchu należy wyróżnić jego dwa elementy: prze
bytą przestrzeń i samą czynność, która rozwijając się w czasie prze
strzeń tę pokonała. Czynność ta jest prostym niepodzielnym aktem. 
Gdy jednak kierujemy na nią uwagę, gdy przypatrujem y się jej nie
jako z zewnątrz, natychmiast zaczynamy ją analizować, rozbijać na 
fazy i oddzielne momenty jak gdyby „ruch składał się z bezruchów”.

Problemy wielości i jedności, ciągłości i nieciągłości zarówno w ma
tematyce, jak i fizyce pasjonowały Bergsona. Były to zresztą problemy 
epoki podejmowane przez wielu ówczesnych uczonych oraz filozofów. 
Na przykład, o Zenonie pisali Dunan, Milhaud, Brochard, Renouvier, 
Evellin, a więc ludzie, których prace i dyskusje Bergson znał dosko
nale 12. Wszystkie proponowane rozwiązania odrzucał, żadne z nich 
nie sięgało jego zdaniem sedna rzeczy. Nikt nie zrozumiał, że pro
blemy Zenona nie były tylko pustymi sofizmatami, jak je traktował 
Kant, lecz świadectwem skłonności ludzkiego intelektu do ujmowania 
zmienności pod postacią niezmienności, jakościowych przemian przez 
podporządkowanie ich liczbie, bezpośrednich doświadczeń pełnych in
tensywności i barwy w formie uporządkowanych w logiczną strukturę 
symboli. Uważał więc za konieczne prześledzenie, w jaki sposób skłon
ność ta  modelowała naukę w jej historycznym przebiegu od Zenona po 
Einsteina.

Historia nauki to rzadko omawiany rozdział twórczości Bergsona. 
A jest to rozdział interesujący, Bergson bowiem nie śledził poszczegól
nych odkryć, lecz zajmował się tym, co dziś określamy zazwyczaj te r
minem episteme. Badał więc ontologiczne i epistemologiczne prze
słanki nauki w różnych jej okresach, podkreślając zwłaszcza te mo
menty, w których epistem e  ulegało radykalnemu przekształceniu. Nie 
patrzył na dzieje nauki z punktu widzeniia prawdy i błędu. Jak pisał 
w Ewolucji tw órczej ,  „ogólne zarysy doktryny, która się rozwinęła 
od Platona do Plotyna przechodząc przez Arystotelesa (a nawet w pew
nej mierze przez stoików), nie mają nic przypadkowego, nic dowol
nego, nic co by należało uznać za fantazję filozofa” 1S. Nauka jest 
w każdym okresie swego rozwoju pewną konsekwentną wizją świata, 
która staję się zrozumiała i logiczna, gdy się ujawni jej korzenie. 
Starał się do tych korzeni dotrzeć i w wykładach w College de France 
na tem at historii starożytnej lub pojęcia czasu, i w krótkim, ale nasy
conym treścią rozdziale w Ewolucji tw órczej,  i w innych miejscach

12 Por. H. Bergson, La philosophie française, w: Mélanges, s. 1178—1179. 
O m yślicielach tych i ich dyskusjach pisałam w  książce pt. K ło p o ty  in telektu .  
M ięd zy  C om te’era a Bergsonem,  Warszawa 1975.

13 Ewolucja  twórcza ,  s. 266.
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rozsypanych w jego dziele, a przede wszystkim w pierwszej młodzień
czej pracy, noszącej ty tuł Quid Aristoteles de loco senserit, będącej 
łacińskim suplementem do doktorskiej tezy.

Ta ostatnia praca wiąże się bezpośrednio z problemem przestrzeni, 
w arta więc jest chwili uwagi. Pierwsze osiem rozdziałów zgodnie 
z tytułem  przynosi dokładną analizę pojęcia „miejsca” i wyróżnionych 
przez Stagirytę kierunków ruchu. Jak wiemy, w Fizyce  Arystotelesa 
pojęcie miejsca odgrywało naczelną rolę, ruch zaś był rozpatrywany 
ze względu na jego stopnie doskonałości. Najdoskonalszy był ruch po 
kole, mniej doskonały ruch w górę i w dół, małe natomiast znaczenie 
przypisywał Filozof ruchom na prawo i lewo, naprzód i w tył jako 
zależnym od pozycji człowieka. Opisując dokładnie Arystotelesowskie 
podziały Bergson podkreślał, że całość rozumowania greckiego myśli
ciela jest bliższa fizyce niż geometrii, ruch bowiem został potrakto
wany jako pewna własność ciała, jako rozwinięcie jego istoty. Wynika 
on z naturalnego dążenia każdego ciała do zajęcia przenaczonego 
mu miejsca, co jest warunkiem spełnienia. Kamień, który nie zajął 
swego miejsca, nie jest jeszcze kamieniem. Fizyka Arystotelesa miała 
także inną osobliwość: rozpatrywała ciała i ich miejsca z punktu wi
dzenia ich indywidualnego charakteru. Nie ilość zatem, lecz jakość roz
strzygała o dokonujących się w przyrodzie procesachu . Zamiast po
jęciem przestrzeni nieograniczonej i pustej Arystoteles operował poję
ciem miejsca o określonej wielkości i jakości, ściśle odpowiadających 
istocie każdego elementu. Cały wszechświat potraktował jako miejsce 
miejsc, w którym wszystko dąży do ustanowienia porządku. Nasuwa 
się zatem pytanie, dlaczego Arystoteles odrzucał pojęcie homogenicz
nej przestrzeni, chociaż je znał, jak tego dowodzi jego dyskusja z De- 
mokrytem. Bergson w konkluzji podawał dwie przyczyny. Po pierwsze, 
w przekonaniu Arystotelesa istnienie takiej przestrzeni uniemożliwia
łoby ruch. Czym bowiem można by tłumaczyć, że jedne dała gdzieś 
zmierzają, a inne się zatrzymały, gdyby nie miały wyznaczonych miejsc. 
Po drugie, istnienie jest zawsze u Arystotelesa związane z aktem,

14 Bergson pisał: „Na przykład ogień zmierza ku górze, jak gdyby tam 
wypełnić się miała jego forma, lecz woda nie zazna całkowitego spoczynku, 
zanim nie napotka między ziemią a powietrzem przygotowanego dla niej ło
żyska; a więc to jakości, to tchnienie przeciwieństw przenika ruch: i ten, który 
jest ciężkością, i ten, który pobudziła lekkość ciała. Jeżeli więc ruchy naturalne 
różnią się jakościowo, również jakość będzie różniła granice tych ruchów, to 
znaczy naturalne miejsca ciał”. L ’idée de lieu chez Aris tote ,  w: Mélanges,  
s. 53
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z możnością działania. Przestrzeń pusta i nieskończona wydawała mu 
się bezproduktywna. Nie mógł zatem uznać jej egzystencji15.

Ze studiów nad Arystotelesem Bergson wyciągał następujące wnios
ki. Po pierwsze, nie jest prawdą, aby nauka zawsze — od początku 
swego istnienia — badała wyłącznie stosunki ilościowe; mogła się 
orientować także na jakość i to w naukach ścisłych. Po drugie, prze
strzeń homogeniczna i nieskończona nie może być za Kantem uznana 
za formę zmysłowości o charakterze koniecznym. Należy zatem zrewi
dować Kaniowską estetykę i na nowo postawić pytanie o rolę, jaką 
odgrywa widzenie przestrzenne w ludzkiej egzystencji. Trzeba od
naleźć jego źródła i rozpatrzyć, jak pojęcie przestrzeni kształtowało 
się w nauce.

Kiedy się czyta obydwie dysertacje doktorskie Bergsona, widać 
jak pewna myśl budziła się w nim jednocześnie z dwóch stron na 
podstawie badań w psychologii i w historii nauki. Myśl ta dotyczyła 
nierozerwalnego związku homogenicznej przestrzeni i liczby. Wyobra
żenie przestrzeni jest nieodzowne w badaniu stosunków ilościowych, 
a zatem w rozwoju matematyki i fizyki. Nawet wówczas, gdy małym 
dzieciom tłumaczymy, co znaczy pięć lub dwa, rozkładamy patyczki 
obok siebie na stole. Jakość to pełna heterogeniczność, liczba to jedno
rodność, tj. przestrzeń. Gdy więc przechodzimy od jakości do ilości, 
myśl nasza zaczyna się poruszać w przestrzeni.

W Ewolucji tw órczej  Bergson bardziej subtelnie przeanalizował 
greckie episteme. Określił je jako filozofię form, której główną cechą 
było widzenie świata sub specie aeternitatis. Od Platona po Plotyna, 
dowodził, byt dla Greków miał charakter logiczny, bo tylko taki wy
dawał się wystarczać sam sobie. W konsekwencji nauka grecka po
chodna względem tej ontologii musiała się oprzeć na kategoriach gwa
rantujących niezmienność i logiczność istnienia. Szukała więc formy, 
idei, istoty, tj. eidos. Bergson używał tych pojęć zamiennie dowodząc, 
że zrodziły się one jako wymóg ludzkiego działania, które zawsze jest 
zorientowane na cel, a musząc rozwijać się wśród rzeczy sprzyja ich 
uproszczonemu i schematycznemu przedstawieniu. W przedstawieniu 
tym dają się wyróżnić trzy jego główne momenty: utrwalona jakość 
rzeczy, ich kształt będący tylko migawkowym zdjęciem w ruchu oraz 
zarys celu, a raczej zarys czynności prowadzącej ku celowi. Eidos więc 
jest „jakością, która jest momentem stawania się, formą, która jest 
momentem ewolucji, istotą, która jest formą przeciętną, poniżej i po
wyżej której pozostałe formy stopniują się jako jej odmiany, a wresz
cie zamiarem, który natchnął spełniający się czyn, a jak mówiliśmy,

15 Por. Arystoteles, Fizyka,  Warszawa 1968, s. 118 i n.
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nie jest niczym innym  jak tylko zarysem czynu spełnionego. Sprowa
dzenie rzeczy do idei polega więc na rozłożeniu stawania się na jego 
główne momenty, z których każdy jest zresztą w myśl założenia usu
nięty spod prawa czasu i jak gdyby pojęty w wieczności” 16.

Ingarden ostro skrytykował powyższe określenie wysuwając prze
ciwko Bergsonowi dwa zarzuty. Zdaniem Ingardena Bergson popełnił 
błąd negatywnego petitionis principii, albowiem „dla zaprzeczenia 
istnieniu indywidualnej istoty zakłada się jej istnienie w rzeczywistości”, 
przede wszystkim w intelekcie, który szukając formy, formę tę rodzi. 
Cały wywód Bergsona oparty jest na przeświadczeniu, że intelekt 
posiada pewien zespół cech konstytutywnych, pewną „naturalną m eta
fizykę”. Po drugie, utożsamienie eidos z przeciętną formą rzeczy po
zbawia przedmioty jedynej zasady, na podstawie której stwierdzamy 
ich identyczność17. Bergson jednak, z czego Ingarden dobrze sobie 
zdawał sprawę, choć się z jego stanowiskiem zgodzić nie mógł, nie 
uznawał tożsamości absolutnej. W jego wizji świata wszystko znaj
dowało się w nieustannym ruchu, w strumieniu wiecznego stawania 
się, w każdej chwili będąc czymś innym, gdyż teraźniejszość modyfi
kuje to, co przeszłość zdołała zgromadzić. Tożsamość zakładałaby ist
nienie jakiegoś substratu, jakiejś substancji, byłaby więc powrotem 
do starej metafizyki, tej właśnie, która się wywodzi z „filozofii form”. 
„Istnieją zmiany, ale nie ma pod zmianą rzeczy, które się zmieniają. 
Zmiana nie potrzebuje substratu. Istnieją ruchy, ale nie ma przed
miotu bezwładnego, niezmiennego, który by się poruszał, ruch nie 
implikuje czegoś, co się porusza” 18. Stawanie się jest melodią, która 
rozwija się w czasie, przejściem jedności w wielość, toteż świadomość 
owej ciągłości powstaje jedynie dzięki pamięci, przez pamięć trwa. 
Oto dlaczego każdy byt, każda rzecz są syntezami teraźniejszości i prze

E wolucja  twórcza ,  s. 266.
17 R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną,  Warszawa 1963, s. 140 i n. 

Termin intelligence,  którego Bergson używał, był rozmaicie tłumaczony na 
język polski. Znaniecki tłumaczył go przez „umysł” słusznie zauważając, że 
„rozum” nie jest tu pojęciem odpowiednim, bo Bergson niemal nigdy wyrazu 
raison  nie używał. Ingarden wolał jednak oddawać intelligence przez „intelekt”. 
Nie jest to dokładne, gdyż u Bergsona pojawia się również termin l ’en ten dem en t  
tradycyjnie odpowiadający Kaniowskiemu intelektowi. A jednak wydaje mi się, 
że należy iść za Ingardenem. „Inteligencja” bowiem w  języku polskim ma 
wyraźny odcień psychologiczny, czego należałoby uniknąć. Używa też Bergson 
tego słowa w  dyskusjach prowadzonych z Kantem. „Umysł” natomiast wydaje 
mi się pojęciem zbyt nieokreślonym i w  pewnych kontekstach bliższym wyrazowi 
esprit,  który nie daje się zawsze przekładać, jak chciał Znaniecki, przez „ducha”.

18 M yśl i ruch. Dusza i ciało, s. 119.
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szłości, która nie ginie i która wgryza się w przyszłość. Wyobraźmy 
sobie ducha, pisał Bergson, który identyfikuje się z ruchem i sam 
zmienia się zmieniając swoje położenie. Każda forma, każdy stan, 
każda jakość będą dla niego tylko cięciem dokonanym przez myśl 
w procesie wiecznego stawania się. Forma jest więc zależna od miejsca 
cięcia, czyli od czasu i przestrzeni, stanowi coś względnego i przemija
jącego. Jednakże myśl grecka szła inną drogą. Dla niej forma była 
jedynym bytem pozytywnym i bytem wiecznym, ruch zaś degradacją, 
to co zmienne — zachwianiem równowagi bytu, czymś co należy do 
niższych sfer pozbawionych doskonałości. Forma, do której odwoływali 
się Grecy, była niezależna od czasu i nie zajmowała miejsca w prze
strzeni. Była tylko pojęciem wskazującym na wartość, na to, co być 
powinno, na absolutny porządek, na pełną doskonałość. Z tej perspek
tywy świat fizyczny mógł być uznany jedynie za „zepsutą logiczność”. 
,W tym 1 zdaniu, pisał Bergson, streszcza się cała filozofia idei [...] Jeżeli 
niezmienność jest czymś więcej niż stawanie się, to forma czymś 
więcej niż zmianą i tylko z winy prawdziwego upadku system logiczny 
idei racjonalnie podporządkowanych sobie rozprasza się w fizycznym 
szeregu przedmiotów i zdarzeń, które przypadkowo są rozmieszczone 
jedne po drugich” 19.

Tego typu nauka zorientowana na wartości musi wprowadzać hie
rarchie. Dla Arystotelesa, który stwierdzał, że wszystkie elementy są 
z sobą spokrewnione, hierarchia nie mogła dotyczyc bytów, szerego
wała więc ruchy, uwzględniając różne ich szczeble od ruchu doskona
łego po kole aż po ten, który przysługuje bytom rzuconym w przestrzeń 
i czas, powodując „zmniejszenie” się bytu, jego „zabłąkanie się” w po
szukiwaniu samego siebie. Przestrzeń i czas, w którym ten ruch się 
odbywa, nie mają więcej „pozytywnoici” aniżeli sam ruch. Przedsta
wiają one odchylenie chwilowego położenia od położenia normalnego, 
a więc to, czego ciału „brak”, by mogło zająć właściwe mu miejsce 
i wypełnić swą istotę.

O Wiele trudniej odrzucić drugi z zarzutów Ingardena. Rzeczywiście, 
Bergson przypisywał intelektowi pewną cechę stałą i tylko jemu 
właściwą, zmierza on wszakże do zastępowania ciągłości zmiany przez 
szereg form stałych, co stanowi warunek inteligibiłności świata. Trzeba 
jednak pamiętać, że Bergson był zawsze konsekwentnym nominalistą 
i antysubstancjalistą i że intelekt tak zresztą jak instynkt nie są dla 
niego „gotowymi rzeczami”, mającymi określone własności, lecz tylko 
dążeniami organizmów wyznaczającymi ich sposoby życia i myślenia.

1# Ewolucja  twórcza ,  s. 270.
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Możemy więc co najwyżej powiedzieć, że intelekt reprezentuje pewien 
stały kierunek rozwoju życia, w którym  rodzą się różne myślowe na
wyki konieczne zresztą ze względu na ten rozwój, a jednocześnie na
kładające nań pęta.

Zdaniem Bergsona śledząc rozważania Platona lub Arystotelesa 
można dostrzec doskonale początki tej intelektualnej tendencji oraz, 
co niezmiernie ważne, jej wpływ na kształtowanie się języka. Jest 
bowiem oczywiste, dowodził Bergson, że filozofia form musiała wielbić 
precyzyjność wywodu, musiała też żądać absolutnej adekwatności słowa 
i idei, albowiem tylko przez pojęcia coraz dokładniej określane mogła 
się zbliżać do świata doskonałej logiczności. Zresztą eidos greckie 
w jego potrójnym określeniu odpowiadało strukturze ludzkiej mowy. 
Jakość, forma i cel to punkty widzenia przymiotnika, rzeczownika 
i czasownika. Można zatem przypuszczać, że język, który by odbiegał 
od świata nieruchomych idei, pogrążał się w materialności życia, jego 
czasowości, a więc wprowadzał pewną płynność znaczeń, starał się
o ich cieniowanie, wydawałby się Grekom przypadkowy, dowolny, 
sprzeczny z wymaganiami nauki i filozofii. I Grek wierzył, że prze
chodząc od spostrzeżeń do pojęć i cyzelując znaczenia tych ostatnich 
dotrze do istoty, a więc do tego, co podporządkowuje się logice i czemu 
przysługuje realność bytu. „Jego umysł — wyjaśniał Bergson — abstra
hując od materialności, która byt roztapia, ujmował go w samym 
sobie, w niewzruszonym systemie idei. Tak powstawała nauka, która 
się objawiała jako zupełna i gotowa, gdy tylko wskazano intelektowi 
właściwe mu miejsce znosząc odchylenie, które oddaliło go od tego, 
co intelligibilne. Nauka nie jest więc konstrukcją ludzką. Jest ona 
czymś, co wyprzedza nasz intelekt, czymś niezależnym od niego, 
prawdziwym źródłem rzeczy” 20.

Ów odziedziczony po Grekach platońsko-arystotelesowski ideał 
wiedzy, odradzający się wciąż na nowo, jest według Bergsona pewnym 
faktem, który domaga się wszechstronnego wyjaśnienia i ukazania 
płynących z niego ograniczeń. Wiedza ta znalazłszy najdoskonalsze 
ucieleśnienie w naukach matematyczno-fizycznych, zakładająca nie
zmienność niektórych rzeczy, a przede wszystkim praw ogólnych 
świata, żądająca dokładnego definiowania wszystkich naukowych ka
tegorii zmusza umysł do poruszania się w pojęciowych schematach, 
stając się jedną z przyczyn intelektualnej inercji. Jak każdemu sy
stemowi grozi jej zamknięcie, okazuje się też bezsilna wobec bez

2(1 Cytat ten w  wydaniu polskim Ewolucji tw ó rc ze j  brzmi nieco archaicznie. 
Odsyłam więc do oryginału: Oeuvres,  s. 766.
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pośredniego doświadczenia21. Można bowiem od świata zmienności 
pogrążonego w czasie przejść do świata pojęć, do świata czystych idei, 
ale nie można za pomocą pojęć zrekonstruować ani czasu, ani ruchu. 
Żadna też z filozofii, która obrała za swój punkt wyjścia byt abso
lutny, logos, nie była w stanie tego uczynić. Nauka jednak posiada 
istotne racje, aby w takim właśnie świecie niezmienności budować 
swoje teorie. Racji takich nie posiada filozofia i jest rzeczą obojętną, 
czy odwołuje się ona do Idei, do Substancji, do Rozumu czy też do 
Boga.

Heglista wystąpiłby zapewne z pretensją do Bergsona, że zacierał 
różnice między Platonem, Spinozą i Heglem i nie docenił historyz- 
mu autora Filozofii dziejów. Bergson jednak mógłby odpowiedzieć, że 
metafizyka heglowska operuje karłowatym pojęciem czasu. Cóż to 
bowiem za czas i cóż to za historia, które zakładają przewidywalność 
zdarzeń i absolutny determinizm. Heglizm to system, błąd zaś sy
stemów polega na złudzeniu, iż sam fakt nazwania absolutu imieniem 
rozświetla jego istotę. Ilekroć mówimy, że wszystko jest mechaniz
mem, wszystko jest rozumem lub Bogiem, wszystko jest materią, 
wskazujemy na całość egzystencji, a tym  samym przestajemy cokol
wiek mówić o esencji12.

Nauka nowożytna, zdaniem Bergsona, narodziła się w dniu, w któ
rym  ruch podniesiono do godności zasady, a więc gdy przestano 
szukać ruchów uprzywilejowanych i zaczęto badać ogólne ich prawa. 
Przewrót ten Wiązał Bergson z osobami Galileusza, Keplera i New
tona, dopiero bowiem oni potrafili rozkładać nieograniczenie czas 
i przestrzeń oraz wiązać je wzajem nie2S. Czas, choć mniej wyraźnie, 
przenikać zaczynał również do geometrii. Według Bergsona tę nie
zmiernie ważną rewolucję w dziejach nauki ludzkiej zainicjował K ar- 
tezjusz, choć sam prawdopodobnie znaczenia jej nie docenił. Twier
dzenie Bergsona wydaje się paradoksalne, jeżeli uprzytomnimy sobie 
jego krytykę teorii mechanicystycznych i rolę, jaką Kartezjusz w two
rzeniu ich odegrał. Bergsonowi jednak chodziło nie o mechanikę, lecz

51 Bergson tylekroć powracał do lego tematu, że nie sposób byłoby wyliczyć 
wszystkie referencje. Powracał do niego nawet w  okolicznościowych przemówie
niach. Dla przykładu zob. Le bon sens e t  les é tudes classiques. Discours pro 
noncé à la d is tr ibu tion  des pr ix  du Concours général le 30 ju i l le t  1895, w: 
Mélanges,  s. 367.

32 La pensée e t  le m ouven t ,  Oeuvres, s. 1291.
îs Sens odkrycia Galileusza polega na tym, według Bergsona, że uczony ten 

dostrzegł możliwość ujęcia w  jednym prawie stosunku, jaki zachodzi między 
drogą spadającego ciała a czasem spadania.
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0 geometrię analityczną. Wprowadzała ona nowy punkt widzenia. 
Dla Greków, wyjaśniał, geometria była nauką statyczną, każdą figurę 
traktowano jako daną, gotową, niby platońską ideę. Tymczasem K ar- 
tezjusz badał krzywe zakreślone przez ruch punktu w przestrzeni
1 dowiódł, że znając równanie krzywej możemy wyznaczyć położe
nie punktu względem osi współrzędnych w każdym dowolnym mo
mencie 24. Otóż zastąpienie figur równaniem świadczy o pokonaniu 
pewnego epistemologicznego progu. Aby badać abstrakcyjne układy 
geometryczne i fizyczne, umysł nie musi się zwracać ku temu, co 
się dokonało, lecz może wybiegać naprzód, może dzięki matematycz
nym prawom obliczać to, co nastąpi w przyszłości. „Dlatego też 
wszelkie prawo o formie statycznej przedstawia się jako zaliczka 
chwilowa lub jako szczególny punkt widzenia na jakieś prawo dy
namiczne, które samo tylko dałoby nam wiedzę całkowitą i osta
teczną” 25. I Bergson dodawał: „Nauka nowożytna powinna być okre
ślona przede wszystkim przez to, że pragnie przyjąć czas za zmien
ną niezależną” 26.

Tak więc zmiana przestała być dla nauki nowożytnej „obniżeniem 
istoty”, uznano jej rzeczywistość oraz rzeczywistość czasu, w którym  
zmiana zachodzi. Ten czas jednak, zastrzegał się Bergson, był wtło
czony w układy zamknięte i w dalszym ciągu polegał na „robieniu 
zdjęć fotograficznych”, na wyznaczaniu równoczesnych momentów, 
a nie tego co, dla czasu istotne, a więc jego płynnności. W dalszym 
jednak rozwoju nauki, zwłaszcza matematyki, zaznaczała się coraz 
silniej dążność do zastępowania tego, co gotowe, przez to, co się staje, 
i dążność ta doprowadziła do odkrycia różniczek i całek27.

Jean Milet zwrócił uwagę na liczne odwołania się Bergsona do 
rachunku różniczkowego i całkowego28. Jest ich rzeczywiście pełno 
i występują w rozmaitych kontekstach. Rachunek ten był dla Berg
sona jakby ukoronowaniem matematyki, mającym doniosłość olbrzy
mią n!ie tylko dla jej rozwoju. Był on świadectwem nowej epistemo- 
logicznej przemiany. Bergson wskazywał, że umysł ludzki zdołał 
porzucić tę wizję świata, w której dostrzegał tylko pozycje, stany, 
elementy składane na rozmaite sposoby, by zwrócić Się ku takiej wizji, 
w której zmiana, ruch i czas stanowią jedność i całość nierozdzielną. 
Rachunek ten pozwolił umysłowi zbliżyć się do intuicji ciągłości.

24 Por. m.in. wypowiedź Bergsona o Kartezjuszu w  Le parallé lisme psycho
physique,  w: Mélanges, s. 474.

25 E wolucja  twórcza ,  s. 283.
M Ibidem.
17 La pensée e t  le mouvent.. . , s. 1274.
28 Jean Milet, Bergson et le calcul infinitésimal, Paris 1974, s. 75 i n.
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W swej krótkiej historii nauki Bergson niemal wyłącznie mówił
0 matematyce i fizyce, w nich szukając przełomowych momentów 
wyznaczających metamorfozy episteme. A jednak wątpił, by któraś 
z nich mogła stać się w przyszłości wzorem dla ludzkiej wiedzy. Wie
dza ta bowiem musi iść dalej. Bergson był przeciwnikiem idei mathesis  
universalis, ograniczenia nauki do badań ilościowych. Na próżno, pi
sał, „zwiększy się liczbę równoczesności i uwzględnionych pozycji od
wołując się do hipotezy nieskończenie małych odcinków czasu, na 
próżno pragnąc zaznaczyć możliwość zwiększenia w nieskończoność 
liczby tych odcinków zastąpi się pojęcie różnicy przez pojęcie róż
niczki; zawsze matematyka będzie dotyczyła tylko krańcowych punk
tów tych odcinków, nawet wówczas, gdy będą one nieskończenie ma
łe” 29. Różniczka oznacza pewien stan układu, pewien jego punkt 
w czasie wstrzymanym, nie płynącym. Równanie różniczkowe jest 
symbolem zmiany, symbolem ciągłości. Ważny to symbol, ale tylko 
symbol, który zwraca naszą uwagę na rzeczywistość, lecz do niej nie 
dociera. Słowem świat, który bada matematyk, „jest światem umie
rającym i odradzającym się w każdej chwili, tym samym, który miał 
na myśli Kartezjusz mówiąc o nieustannej kreacji” 30. Aby świat ten 
ożywić, trzeba od stałości przejść do zmiany, od nieruchomości do 
ruchu, od ilości do jakości i we W stępie do m eta fizyk i  Bergson na
pisał te ważkie słowa: „Powiedzmy więc złagodziwszy z góry to, co 
w poniższej formule mogłoby być zarazem nadmiernie skromne
1 nadmiernie zarozumiałe, że jednym z przedmiotów metafizyki są 
różniczki i całki jakościowe” 31.

Nie nauka więc sformalizowana i skonceptualizowana, lecz m eta
fizyka dotyka rzeczywistości. Bliższe też rzeczywistości niż matema
tyka i fizyka są takie dyscypliny, jak biologia i psychologia wraz 
z psychiatrią, próbujące uchwycić to, co najistotniejsze, a więc trw a
nie, ów proces ciągły, jakościowy, w którym nie da się rozdzielić po
szczególnych momentów, w którym przeżycia lub stany przenikają 
się wzajemnie. Niewspółmierność trwania, znanego z bezpośredniego 
doświadczenia, przeżywanego nieustannie, i czasu, którym  operują 
nauki ścisłe, uderzała Bergsona zarówno wtedy, gdy usiłował wy
jaśnić uczniom kłopoty Zenona, jak i wówczas, gdy zastanawiał się 
nad pojęciem liczby, nad wielością i jednością, dowodząc słuchaczom, 
że nigdy stado 100 owiec nie będzie stanowiło jedności, że będzie 
zawsze wielością o elementach rozkładanych obok siebie w przestrzeni.

28 Essai sur les données im m édia tes  de la conscience..., s. 79—80.
M E wolucja  twórcza ,  s. 25; O euvres, s. 513.
ai M yśl i ruch. Dusza i ciało, s. 56.
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Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że trwanie, wbrew często 
spotykanym opiniom, nie jest zmiennością absolutną. Heraklitejska 
wizja świata była obca Bergsonowi *2. Trwanie jest stawaniem się, 
a jednocześnie oporem przeciw niemu, upływem czasu i jego za
wieszeniem, napięciem i rozluźnieniem. Bergson lubił porównywać 
trw anie do muzycznego utworu, którego sens jest uchwytny tylko 
wówczas, gdy słuchając napływających tonów wiążemy je z tymi, 
co już przebrzmiały, ale dla nas trw ają jeszcze.

W tym  miejscu możemy już zamknąć ten przydługi nawias i po
wrócić do kwestii przestrzeni. Wszystkie studia, jakie prowadził Berg
son w dziedzinie nauk ścisłych, w historii nauki, w filozofii, a także 
w psychologii, upewniały go, że ci, co jak Newton, przypisywali prze
strzeni byt obiektywny, mylili się gruntownie. Nawiązując do ów
cześnie toczonych dyskusji, przecząc tezom tych, którzy dowodzili 
nieciągłości w świecie jako zasady matematyki i fizyki i którzy, jak to 
czynił np. Evellin twierdzili, że przestrzeń może być własnością całości, 
choć nie przysługuje częściom, chemia bowiem świadczy o tym, i i  
części bywają innej natury niż całość33, Bergson pisał: „Na próżno 
przytacza się przykłady związków chemicznych, gdzie całość wydaje 
się przybierać sama z siebie pewną formę i własności, które nie" przy
sługiwały żadnemu atomowi elementarnemu. Forma ta i te  własności 
rodzą się stąd właśnie, że my obejmujemy Wielość tych atomów w jed
ności apercepcji. Znieście umysł, który dokonuje syntezy, a unice
stwicie te  własności — to jest ten aspekt owej syntezy elementar
nych części, pod którym przedstawia się ona naszej świadomości. 
Wrażenia, które są nierozciągłe, pozostaną takimi, jeżeli nie dodamy 
nic do nich. Aby z ich koegzystencji zrodziła się przestrzeń, trzeba 
aktu umysłu, który by je, ujął jednocześnie i ułożył obok siebie. Ten 
akt sui generis odpowiada temu, co Kant nazywał formą zmysło
wości a priori” S4.

Czyżby więc Bergson okazał się kantystą? Wiemy, że tak nie było, 
że przez całe swe życie prowadził dyskusje z Kantem. Więcej nawet, 
można widzieć w filozofii Bergsona próbę „odwrócenia” podstawowych 
tez K r y ty k i  czystego rozumu. Gdy więc mówimy o przestrzeni, na 
trzy  kwestie trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, Bergson rozróżniał 
rozciągłość i przestrzeń homogeniczną. Rozciągłe są dane nam w do
świadczeniu bezpośrednim obrazy żywe, wiecznie zmienne, złączone 
integralnie, o zabarwieniu jakościowym. Reagujemy więc spontanicz

33 Ibidem, s. 51.
3S Por. Skarga, K ło p o ty  in te lek tu ,  s. 146 i n.
34 Essai sur les données...., s. 64.
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nie inaczej na to, co się znajduje po lewej lub po prawej naszej stro
nie, na to, co się zbliża lub oddala. Nie są dla nas obojętne kierunki 
i położenia podobnie jak barwy i zapachy. Jakże bliski był Arysto
teles temu bezpośredniemu widzeniu. W przyrodzie panuje różność 
i jakość, tym zapewne można wytłumaczyć zachowanie niektórych 
zwierząt. Jednakże w miarę rozwoju ludzkiego intelektu kształtuje 
się powoli pojęcie przestrzeni nieskończonej, pustej, jednorodnej. Zda
niem Bergsona powstanie tego pojęcia jest rzeczą nadzwyczajną, jest 
ono bowiem sprzeczne z doświadczeniem. Nie rodzi się też przez ab
strakcję, przeciwnie, akt abstrakcji wymaga już wyobrażenia prze
strzeni. Tylko ona bowiem umożliwia rozdzielenie obrazów, wyodręb
nienie faktów i ciał, wytyczenie między nimi ścisłych granic i roz
dzielenie na poszczególne elementy, a zatem na przeprowadzenie dy- 
skretycznych operacji. Analiza to rozbicie ciągłości na nieciągłe jednost
ki i rozłożenie ich w przestrzeni. Przestrzeń zatem stanowi warunek 
dyferencjacji rzeczy, określenia ich konturów i wzajemnych stosunków. 
Ma charakter aprioryczny, jak tego dowodził Kant, wyprzedza pewien 
rodzaj doświadczenia, ale jest to a priori, któremu nie przysługuje 
konieczność. Istnieje bowiem doświadczenie wyzwolone z przestrzen
ności.

Po drugie, Kant błędnie zrównał przestrzeń i czas w ioh episte- 
mologicznym statusie. Czas nie jest bowiem formą zmysłowości, jest 
rzeczywistością, jest sposobem bycia naszego Ja w nierozdzielnym 
strumieniu przeżyćS5. Dopiero w chwili, gdy spoglądamy wstecz na 
przeżycia, które już minęły, ten ciągły proces zaczynamy rozkła
dać, szeregować jego elementy, modelując żywy prąd trw ania na 
wzór homogenicznej przestrzeni. W każdej jednak chwili możemy 
znów wniknąć w rzeczywistość, w nasze autentyczne Ja  i „oderwać 
oczy od cienia, który snując się za nami przenika nas samych” 36.

Wyobrażenie przestrzeni wciska się więc w nasze trwanie. Kant 
mówił, że poznajemy świat ujm ując go przez formy właściwe naszej 
umysłowej konstytucji. „Wydaje się jednak, pisał Bergson, że trzeba 
problem odwrócić i zadać pytanie, czy nie jest tak, że spostrzegamy 
pewne procesy naszego życia psychicznego przez formy zapożyczone 
z otaczającego nas świata?” S7.

35 „Czyste trwanie byłoby w ięc następstwem jakościowych zmian, które się 
przenikają wzajemnie bez wyraźnych konturów, bez tendencji do eksterioryzacji 
jednych w  stosunku do drugich, bez żadnego powinowactwa z liczbą. Byłaby 
to heterogeniczność czysta”. Ibidem,  s .70.

34 Ibidem ,  s. 152, por. też s. 85 i n.
37 Ibidem,  s. 146.
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Po trzecie, Kant błędnie określił charakter przestrzeni. Nie jest 
ona bowiem formą poznania, lecz schematem umożliwiającym działa
nie. Dyferencjacja otaczających nas obrazów pozwala człowiekowi roz
wijać aktywność, to znaczy oddziaływać na świat i wykorzystywać go 
dla swych celów. Zgodnie z tą głęboką potrzebą życia rodzi się nauka, 
która jest kodyfikatorem sensownego działania. Nauka to fabrykacja 
jak się wyrażał Bergson. Orężem nauki jest techne, oręż ten jednak 
nie jest w stanie wyjaśnić rzeczywistości w jej bogactwie i jakościo
wym obliczu. Operuje on wyłącznie w materii. Jednakże materia jest 
tylko „przerwą” w wiecznym ruchu, reprezentuje świat skończony, 
ten, który się stał „bezwładnością życia”. Fakt ten  tłumaczy według 
Bergsona dostatecznie skuteczność teorii naukowych. Wszędzie tam, 
gdzie został wyodrębniony pewien sztuczny układ abstrakcyjny o wy
raźnych granicach, teoria staje się w pełni przekładalna na empirię 
i doskonale służy praktyce. Jednakże ten pragmatyczny charakter na
uki stanowi jednocześnie o jej ograniczeniu.

Po czwarte, mówiłam już wyżej, że Bergson odróżniał trwanie od 
abstrakcyjnego czasu, którym posługuje się nauka, a z którego zo
stało wyeliminowane to, co dla czasu jest istotne, ciągłość następstwa. 
Bergson wielokrotnie powracał do tego tematu pragnąc pokazać, że 
ulegamy złudzeniu, że mierzymy nie czas, a równoczesność zdarzeń, 
nie przenikając nigdy istoty samej zmiany. Na wszelki proces pa
trzym y zawsze jakby z góry wyznaczając jego punkty, śledzimy jego 
bieg naprzód lub wstecz, jakby czas mógł być odwracalny. Przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość rozkładamy na osiach współrzędnych analo
gicznych do osi współrzędnych przestrzeni. Miary, jakimi się posłu
gujemy, są w gruncie rzeczy obojętne i do siebie redukowalne. Gdyby 
zaś wszystkie zdarzenia świata nagle przyspieszyły swój bieg w tej 
samej proporcji, włącznie z wydarzeniami, którymi posługujemy się 
jako miarą czasu, nic by się z punktu widzenia nauki nie zmieniło. 
Świadomość jednak zauważyłaby zmianę, gdyż nie wzbogaciłaby się 
w przeżycia od zachodu do wschodu słońca tak jak uprzednio. Czas 
abstrakcyjny, dodawał Bergson, jest tylko „upiorem przestrzeni” 38.

Zarzucano Bergsonowi, że wprowadził czas filozofów obok czasu 
fizykalnego, czas, który nie może być niczym innym, jak tylko wie
lokrotnie już analizowanym przez uczonych czasem psychologicznym. 
Bergsonowskie trwanie, jak mówił Einstein w dyskusji z Bergsonem, 
jest co najwyżej niewyraźnym intuitywnym  pojęciem, które nauka

38 Durée e t  simultanéité . A propos de la théorie d’Einstein, w: Mélanges,  
s. 111.
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uściśla i czyni obiektywnym. Zarzucano mu także, że się wdał w dy
skusję z fizykami na tem at teorii względności, w której przegrać 
musiał. Insynuowano mu świadomość porażki, która spowodować miała 
powstrzymanie reedycji Durée et simultanéité, rozprawy poświęconej 
tej teo rii89. A jednak Bergson wciąż spór kontynuował powracając 
do swych wywodów i w La Pensée et le mouvant, i  w artykule na 
tem at czasu fikcyjnego i realnego, drukowanym w „Revue Philosophi
que” 40, i przy wielu innych okazjach próbując przy pomocy nowych 
argumentów stanowisko swoje wyjaśnić i uzasadnić. Zainteresowanie 
filozofią przyrody nie pozwalało mu przejść obojętnie wobec teorii, która 
rewolucjonizowała świat. Zdaniem uczonych rację w sporze z Einstei
nem miał oczywiście fizyk. Filozof jednak chciałby uwzględnić także ra 
cje filozofa. Były to zresztą racje odmienne, obu uczonym chodziło o coś 
innego. Bergson ani przez chwilę nie występował przeciwko teorii, 
pragnął ją tylko skomentować filozoficznie, a komentując dochodził 
do wniosku, że przedstawia ona tylko pewien wycinek obszaru real
ności. Jak w każdej teorii naukowej jest w niej coś z faktów i coś 
z konwencji, stąd czas, którym  operuje, niewiele ma wspólnego z cza
sem rzeczywistym. Bergsonowi chodziło o pogłębienie doświadczenia 
czasu, Einsteinowi o rozszerzenie i sprecyzowanie jego pojęcia.

Bergson się mylił sądząc, że pamięć jest warunkiem nieodzownym 
dla jednoczesnego uchwycenia tego, co było przedtem i teraz; mylił 
się analizując niektóre paradoksy teorii względności, np. paradoks 
bliźn iąt41. Gdy jednak badał zjawisko równoczesności, dostrzegł pew

39 Takiego zdania był np. Le Roy. Henri Gouhier w  przedmowie do Mélanges  
wykazał bezpodstawność tej opinii.

44 Les tem p s  fic tifs  e t  le tem ps réel, „Revue Philosophique”, t. XXIV, 1924, 
toż w: Mélanges, s. 1432—1449.

41 Bergson wykazywał niekonsekwencję fizyków, którzy, dowodząc równo- 
rzędności system ów odniesienia, czynią jeden z nich we wszystkich doświad
czeniach systemem uprzywilejowanym. Jest prawdą, pisał, że dla Piotra znaj
dującego się w  systemie S czas upływający w  systemie S ’, poruszającym się 
względem S z ogromną szybkością, będzie płynął wolniej. Stąd powstała hipoteza 
wielości czasów. Ale sytuację można odwrócić, możemy założyć, że dla Pawła, 
który znajduje się w S ’, jego system jest nieruchomy, że to S oddala się od 
niego. Cóż zatem powiemy o czasie Pawła? Czyż nie będzie on taki, jak uprzed
nio był czas Piotra, a czas Piotra, jaki był uprzednio Pawła? Bergson był 
pewien, że ten fakt w  niczym nie podważa słuszności matematycznych obliczeń, 
tylko że fizyk zapomina, iż identyfikując się z Piotrem stanowi część obranego 
przez siebie systemu, a ten wybór bynajmniej nie jest dla całości doświad
czenia obojętny. Trzeba więc być bardziej einsteinowskim niż Einstein, dodawał. 
Trudno się dziś zgodzić z Bergsonem. Wiemy, że sytuacje Pawła i Piotra nie 
są odwracalne z w ielu przyczyn, m.in. tylko Paweł doznaje przyspieszenia.
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ną rzecz ważną, którą potwierdza współczesna nam fizyka. Dowodził 
więc niemożliwości wyeliminowania uczestniczącego w eksperymencie 
obserwatora, albowiem każdy akt poznania zmienia już rzeczywistość, 
jak zapewne każda zmiana zachodząca w rzeczywistości obserwowanej 
nie jest obojętna dla poznającego. Wiara Einsteina w pełny obiek
tywizm nauki wydawała mu się nieuzasadniona i nieco naiwna. Wy- 
tyEał także Einsteinowi, że niepotrzebnie przypisywał swej teorii „re
alność metafizyczną”, podczas gdy każda teoria jest tylko symboliczną 
siatką konstruowaną przez intelekt. Pełna adekwatność jest w nauce 
niemożliwa. Żadne z praw fizyki nie ma absolutnego charakteru 
w tym  wiecznie stającym się świecie. Jest ono zawsze dziełem uczo
nych koncentrujących się na jakimś wycinku schematycznych real
ności i stosujących szereg konwencjonalnie przyjętych miar i kategorii. 
„Nigdy dosyć nacisku położyć nie można na to, ile jest sztuczności 
w matematycznej formie prawa fizycznego, a więc w naszej wiedzy 
naukowej o rzeczach” 42.

Świat w przeświadczeniu Bergsona nie jest światem gotowym. 
Przekształca się nieustannie. Tymczasem nauka traktuje go jak „sztukę 
materiału, z której można wykrawać, co się zechce. Zauważmy mi
mochodem — pisał Bergson — że tę właśnie możliwość potwierdzamy 
wtedy, gdy mówimy, że istnieje przestrzeń, to znaczy środowisko jed
nolite i puste, nieskończone i nieskończenie podzielne, poddające się 
obojętnie każdemu sposobowi rozkładania. Tego rodzaju środowisko 
nie jest nigdy postrzegane, jest ono wytworem myśli” 4S. Myśl nauko
wa tworzy przestrzeń i porusza się zawsze w przestrzeni.

Wróciliśmy więc do punktu wyjścia, do tezy, na której wznosi się 
cały gmach filozofii Bergsona, jego ontologia budowana na przeciwsta
wieniu czasu i przestrzeni, epistemologia kładąca nacisk na rolę ma
terii i pamięci, intelektu i intuicji, wreszcie psychologia ujawniająca 
różnice między ja powierzchniowym a ja głębokim. Teza ta jest także 
podstawą bergsonowskiej filozofii języka. Według Bergsona wyobra

43 Ewolucja  twórcza ,  s. 187. Bergson dostrzegał także inny nurt w  fizyce,
z którym łączył duże nadzieje i który zdawał się potwierdzać jego tezy, Pisał
więc: „Par le fait, les grandes découvertes théoriques de ces dernières années
ont amené les physiciens à supposer une espèce de fusion entre l’onde et le
corpuscule, —1 nous dirions entre la substance et le mouvement. Un penseur 
profond venu des mathématiques à la philosophie, verra un morceau de fer 
comme une continuité mélodique”. Tym myślicielem był Whitehead. Jednocześnie 
Bergson powoływał się na Bachelarda. Zauważmy też, że Louis de Broglie 
dostrzegał zgodność intuicji bergsonowskich w  fizyce z teorią kwantów. Zob. 
na ten temat „Revue de Métaphysique et de Morale”, 1941, s. 241—247.

48 Ewolucja  twórcza ,  s. 137.
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żenie przestrzeni leży również u źródeł ludzkiej mowy. Trzeba roz
różnić wpierw rzeczy, aby je nazwać. Tylko dlatego, że intelekt jest 
tym  dobrym kucharzem, który kroi rzeczywistość, rozdziela ją i po
rządkuje, mowa mogła się narodzić. Nie można zapominać, pisał Berg
son, że język został uformowany w społecznym współżyciu i że służy 
on społecznym celom. Jako główny środek komunikacji przekazuje 
rozkazy i ostrzeżenia, naturalna jego funkcja polega bądź na wzbrania
niu czegoś, bądź na opisywaniu jakiejś rzeczy lub własności. W jednym 
i w drugim wypadku czyni to ze względu na ludzką aktywność. Jest 
instrum entem d z i a ł a n i a M u s i  więc przyjąć taki kształt, by mógł 
swoim zadaniom sprostać. Stąd wynikają zdaniem Bergsona dwie jego 
główne cechy. Po pierwsze, znaki mowy muszą być ruchome, inaczej 
intelekt nie mógłby przechodzić od rzeczy znanej do nieznanej, a do
magającej się określenia. Ruchomość znaku jest warunkiem intelek
tualnego rozwoju, wyzwolenia umysłu z odrętwienia, w który mógłby 
popaść przywiązując mechanicznie słowa do rzeczy. Po drugie, ru 
chomość umożliwia powstanie pojęć, a więc wzniesienie się intelektu 
od konkretu do świata idealnego własności, relacji i  form. Pojęcia 
ogólne stają się głównym elementem języka. Każda bowiem „istota 
żyjąca, a może nawet każdy organ, każda tkanka organizmu generali
zuje i klasyfikuje, ponieważ umie ona czerpać ze swego środowiska, 
w  najrozmaitszych przedmiotach lub substancjach, w ich częściach
i  ich elementach to, co może zaspokoić jej potrzeby, reszta ją nie ob
chodzi. Izoluje więc własność mającą dla niej znaczenie, zmierza do 
uchwycenia własności wspólnej różnym przedmiotom, klasyfikuje, 
a w konsekwencji abstrahuje i generalizuje” 45. Działając, zwierzę czy 
człowiek będzie zawsze zwracać większą uwagę na ogólne podobień
stwo przedmiotów i ich cechy wspólne niż na subtelne różnice pod
kreślane przez malarza lub poetę. Wszelkie różnicowanie ma charakter 
schematyczny, a schematy utrw alają się w języku. Pociąga to za sobą 
szereg konsekwencji. Zgodnie ze swym nastawieniem ku techne  in
telekt dba o przejrzystość i wyrazistość pojęć, o logikę związków mię
dzy nimi. Tworzy więc szereg logicznych reguł, których słuszność jest 
dla niego niepodważalna. Bergson ani przez chwilę słuszności tej nie 
zamierzał negować. Chciał tylko pokazać, że ta logika jest jakby lu
strzanym odbiciem ge.ometrii, że operuje się w niej pojęciami, tak jak 
to czyni geometria z układami przestrzennymi. Nikt nie wątpi, że 
intelekt musi analizować i wydawać sądy. Czym jednak jest sąd? Od

** Le Pensee e t  le mouvent.. .,  s. 1321. 
"  Ibidem ,  s. 1295.
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czasów Arystotelesa wiemy, że tworzy się on przez związanie podmio
tu  z orzeczeniem. Czyż nie jest tak, pytał Bergson, że sam akt na
dania nazwy podmiotowi czyni go czymś niezmiennym? Zmienność 
dotyczy odtąd tylko jego własności lub stanów. Gdy jednak stwier
dzamy, że jest taki a taki, i tę zmienność uchylamy. „Postępując w ten 
sposób, łącząc orzeczenie z podmiotem, a więc to, co stałe, z tym, co 
również stałe, ulegamy skłonności naszego intelektu, stosujemy się do 
wymagań języka, jesteśmy posłuszni przyrodzie” 46.

Intelekt nie może skutecznie operować pojęciami, o ile ich dokład
nie nie zdefiniuje. Im pojęcie jest bliższe matematycznemu symbolowi, 
tym  język w ocenie intelektu jest bardziej dokładny i użyteczny. 
Ideałem nauki staje się trwałe znaczenie każdego terminu, jak gdyby 
odniesienie znaku mogło być czymś niezmiennym. Obserwujemy za
tem  dwie tendencje języka: do rozszerzenia się, tj. do naturalnej 
ekstrapolacji pojęć, a jednocześnie do zawężania ich znaczeń. Język 
poddaje się inwencji ludzkiej myśli, a z drugiej strony tę myśl ha
m uje i przyczynia się do jej skostnienia. Bez wątpienia, oba dążenia 
mają według Bergsona swoje głębokie uzasadnienie. Precyzyjny apa
ra t językowy zmniejsza możliwość nieporozumienia. Teoretyczne 
struktury  intelektualne, przybierające coraz precyzyjniejszą postać, 
łatwiej poddają się praktycznemu zastosowaniu 47. A jednak pełna kon- 
ceptualizacja jest niemożliwa, a nawet zbędna, jest bowiem usiłowa
niem unieruchomienia ruchomości, co tak wyraźnie się ujawniło w fi
lozofii Greków. Efekt pojęciowania polega na stworzeniu koherent
nego świata idei, w  którym nie da się zamknąć rzeczywistości. Język 
jest więc tylko pryzmatem, w którym przełamuje się heterogeniczność 
absolutna, aby przyjąć postać inteligibilną. Trzeba -więc zadać sobie 
pytanie, czy nie ulegamy złudzeniu, czy nie pogrążamy się w dogma- 
tyzmae i schematyzmie, czy ten język, którym operuje nauka, jest

Ibidem ,  s. 1310.
47 „11 y a, en effet, deux parts à faire dans notre science: autre chose est 

le concept, autre chose la loi ou relation mathématique. Les concepts aident 
la science, mais ils ne sont jamais pour elle que des schémas provisoires; l’objet 
dernier de la science est de découvrir des relations mathématiques et même 
de résoudre la matière en relations de ce genre. Or, j'estime, que cette géomé
trie est le fond même de la matière, qu’elle est immanente à la perception 
que nous en avons. Notre intelligence qui va naturellement à la géométrie, est 
accordée sur la matière. Voilà pourquoi j’ai dit que l’intelligence, si inhabile 
à comprendre l’esprit, si incompétente dans le domaine de la vie (qui est ce 
qu’il y a de positif dans la réalité), est à son aise dans le domaine de la 
matière inerte”. Réponse  d l’article de W.B. P itkin, James and Bergson, w: 
Mélanges, s. 824.
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jedynym z możliwych, czy oddaje rzeczywistość, czy raczej ją prze
słania?

Odpowiedź Bergsona jest znana. W myśli jest więcej niż w mowie. 
Myśl bowiem to ruch, a mowa to rzeczy, zaznacza ona tylko przy
stanki w ruchu. „Najbardziej żywa myśl lodowacieje w formule, która 
ją wyraża. Słowo zwraca się przeciwko myśli. Litera zabija ducha” 48. 
Język więc filozofii powinien przełamać inercję języka nauki. Służy 
on wszakże innym celom, nie działaniu, lecz poznaniu, refleksji nad 
tym, co rzeczywiste, a przede wszystkim refleksji intelektu nad samym 
sobą. W języku filozofii wyraża się homo sapiens, gdy rozmyśla nad 
homo f a b e r 49. Należy również pamiętać, dowodził dalej Bergson, że 
szereg pozornych problemów filozoficznych płynie z tego języka licz- 
manów, któremu niestety tak często ulega filozofia50.

Przekorne było to stwierdzenie, jakby skierowane przeciwko anali
zom neopozytywistów, którzy powstanie pseudoproblemów wiązali 
z brakiem dostatecznej „racjonalizacji” języka. Jednakże Bergson i tu 
odwracał uznane tezy, demistyfikował ich racje. Był przekonany, że 
różne procedury intelektualne, powszechnie przyjmowane za jedynie 
słuszne, przy bliższej ich analizie okazują się sprzeczne z wymogami 
dobrze rozumianej racjonalności. Niektórym się wydaje, pisał, że praca 
umysłu polega na wyborze gotowych pojęć z arsenału języka i ich 
powiązaniu, jak gdyby sens miał się narodzić przez składanie poszcze
gólnych jednostek językowych w zdania, a zdań w całość wypowiedzi. 
Tymczasem praca umysłu przebiega wręcz odwrotnie. Podstawową 
jednostką sensu jest zdanie, pełny zaś sens poszczególnych zdań (o ile 
nie występują same) uchwycić można wyłącznie w całości kontekstu. 
Również znaczenia pojedynczych wyrazów są wyznaczane przez zdania, 
a nie odwrotnie. Aby się o tym przekonać, wystarczy uzmysłowić 
sobie, w jaki sposób uczymy się obcego języka. Znajomość stówek 
niewiele nam pomoże, jeżeli nie uchwycimy myśli zawartej w zdaniu. 
Próżne są więc dyskusje na temat, jak należy się posługiwać tym lub 
innym terminem, zwłaszcza na terenie filozofii. Bergson ostro kry ty
kował programy nauczania filozofii, w których główny nacisk kła
dziono na analizę znaczeń takich wyrazów, jak substancja, natura, 
rozum itp. Niewielką wartość przypisywał filozoficznym słownikom,

48 Eiuolueja twórcza,  s. 113, a także Matière et mémoire,  w: Oeuvres,  
Sj, 266 i n.

48 La Pensée e t  le mouvent... ,  s. 1325.
50 „En examinant tes doctrines, i'1 nous semble que le langage avait joué 

ici un grand rôle. Le durée s’exprime toujours en étendu. Les termes qui 
désignent le temps sont empruntés à la langue d’espace. Quand nous évoquons 
le temps, c’est l’espace qui répond à l ’appel”. Ibidem., s. 1256.
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rejestrującym  z konieczności jedynie znaczenia najczęściej spotykane. 
Wszystkie słownikowe definicje mają charakter opisowy bądź wręcz 
norm atywny i zmuszają nas, byśmy używali pojęć tak właśnie jak to 
już zostało utrwalone, pozwalając jedynie żonglować nimi na najroz
maitsze sposoby. Ale filozof, który tworzy, który chce iść dalej, będzie 
znaczenia cieniował, wprowadzając wciąż nowe ich warianty. One to 
bowiem pozwalają zwrócić uwagę na coś, co było dotychczas pomi
nięte, zakryte. Uczyni zatem krok ku „ścisłości” przez dotknięcie rze
czy samej, przez zwrot od schematu do konkretu, przez nadanie no
wego pełniejszego sensu pojęciom, by zbliżyć je do prawdy. Trzeba 
przełamać, wołał Bergson, „socjalizację prawdy”, tę tendencję intelektu 
do zastępowania rzeczy przez pojęcia, a pojęć przez matematyczne 
znak i5I.

Bergson chciał wyrwać myślenie i język z okowów przestrzeni. 
Pragnął w myślenie włączyć czas, a raczej w czas — myślenie. Cała 
też praca filozoficzna Bergsona polegała na odkrywaniu czasowości, 
stąd też i wysiłek stworzenia języka odpowiedniego do postawionego 
zadania. Próbował mówić takim językiem, który mógłby wejść w stycz
ność z ciągłością i ruchomością. Czy był to język metaforyczny? Dla 
krytyków Bergsona patrzących na jego dzieło z pozytywistycznej per
spektywy na pewno tak. Ale on ostrzegał, że traktowanie każdego wy
rażenia, przypisującego czasowi skuteczność działania i byt rzeczy
wisty, jako przenośni jest charakterystyczną cechą myślenia zgodnego 
z mechanicystyczną wizją świata. A zresztą, czyżby język naukowy 
nie posługiwał się metaforami? „Nie dajmy się oszukać pozorom, pisał, 
w niektórych wypadkach to język obrazów używa świadomie słów 
w ich właściwym znaczeniu, a język abstrakcyjny nieświadomie wyraża 
się przez przenośnie. Gdy tylko zwracamy się ku światu duchowemu, 
obraz, nadając kierunek naszemu spojrzeniu, może nam dać bezpo
średnią wizję świata, podczas gdy term in abstrakcyjny, związany ze 
swym źródłem — przestrzenią, choć rości sobie prawo do adekwatności 
z rzeczą, najczęściej jest tylko metaforą” 52.

Nie znaczy to, aby język filozoficzny musiał eliminować pojęcia. 
Jest to niemożliwe. Pojęcia są trwałym  elementem języka zarówno 
nauki, jak i filozofii, a także języka potocznego. Z tym  jednak, że 
pojęcia naukowe są dla nas natychmiast jasne, ponieważ definiują się 
przy pomocy innych, dobrze znanych pojęć. Filozofia, o ile tworzy coś 
nowego, o ile jest odkryciem odsłaniającym coś z prawdy świata, 
tworzyć musi pojęcia nowe, które początkowo wydają się ciemne,

«  Ibidem,  s. 1327.
62 Ibidem ,  s. 1285.
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niezrozumiałe, ale one to zmuszają nas, byśmy przestali poruszać się 
na powierzchni rzeczy. Z czasem też światło, które zawierają, tryska 
z nich z całą mocą. To co płynne, co wiecznie zmienne wymaga języka 
czułego i giętkiego. „W tym  celu umysł musi sobie zadać gwałt, musi 
odwrócić kierunek czynności, za pomocą której zazwyczaj myśli, musi 
zmieniać bez przerwy, a raczej przerabiać wszystkie swoje kategorie. 
Ale w ten sposób dojdzie wreszcie do pojęć płynnych, zdolnych po
dążać za rzeczywistością we wszystkich jej falowaniach i przybierać 
ruch samego życia wewnętrznego rzeczy” M.

Trudne to było zadanie tak pojętej filozofii i Bergson doskonale 
zdawał sobie sprawę, że jego stanowisko ostro zostanie skrytykowane
i że, co gorsza, w  bezpośredniej dyskusji ze zwolennikami dobrze upo
rządkowanego języka będzie się wydawało słabsze. „Posłuchajcie tylko 
dyskusji dwóch filozofów — pisał — z których jeden opowiada się za 
determinizmem, a drugi za w o ln o śc ią . Zawsze determinista będzie 
zyskiwał przewagę. Może on być nowicjuszem, a jego przeciwnik filo
zofem doświadczonym, może on bronić niedbale swojej tezy, podczas 
gdy drugi wkłada w obronę cały swój wysiłek, zawsze się będzie mó
wić, że dowodzi prosto, jasno i prawdziwie. I czyni to z łatwością
i naturalnością, gdyż zbiera tylko gotowe już myśli i dawno sformu
łowane zdania. Nauka, język, zdrowy rozsądek, cały intelekt jest na 
jego usługi. Krytyka filozofii intuicyjnej jest łatwa i ma pewność, że 
zostanie dobrze przyjęta, zawsze też będzie pociągała debiutanta. Póź
niej może przyjść żal. O ile oczywiście ów zwolennik determinizmu 
jest zdolny cokolwiek rozumieć i nie czuje niechęci do wszystkiego, 
co nie da się wypowiedzieć dosłownie, do wszystkiego, co przenika 
duch. Tak bywa, ponieważ i filozofia ma swych uczonych i fary
zeuszy” *4.

Bergson więc sytuuje się obok tych filozofów pierwszej połowy 
XX wieku, dla których czas stał się naczelną kategorią ontologiczną
i którzy dlatego właśnie czuli potrzebę przebudowy języka. Chodziło 
mu, tak jak np. Heideggerowi, o zachęcenie nas do myślenia, które 
nie byłoby spętane rygorami nauki, lecz szło dalej i sięgało głębiej. 
K rytyka języka, gotowego, zakrzepłego w swych formach i  w swej 
rzekomej ścisłości jest jednocześnie u Bergsona krytyką nawyków 
intelektualnych i nawyków życia społecznego, wygodnej martwoty 
istnienia, w którą wtrąciła nas wszechwładna techne. Bergson, jak 
inni wielcy myśliciele tej epoki, osiąga świadomość skutków, jakie dla 
żywej twórczej myśli i całej humanistyki przyniósł „trium f naukowo-

i3 M yśl i ruch. Dusza i ciało, s, 54.
64 La pensée e t  le mouvent.. . ,  s. 1277.
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technicznego, sterowalnego urządzenia świata” **. Wzywa nas więc, 
byśmy szukali nowej filozofii i nowego sposobu stawiania jej proble
mów. Kiedy patrzymy na dzieło Bergsona z tego punktu widzenia, 
wydaje się nam ono bardzo nowoczesne. Myślę też, że d , którzy nie 
chcą pogrążyć się w jałowośai analiz językowych, mogą spróbować 
iść jego śladem.

A jednak nie ma bergsonistów. Nie chcę się wdawać w przyczyny 
porażki filozofa, nie wiąże się ona bezpośrednio z tematem mego 
artykułu. Jednakże w pewnym sensie to, co było wyżej powiedziane, 
może nas wprowadzić na drogę, którą należałoby obrać, by odnaleźć 
przyczyny tej porażki. Otóż szukać ich trzeba nie w tej rzekomej 
anaukowej formie wypowiedzi, bo ta jest nam bliska i adekwatna do 
filozoficznego zamiaru. Szukać ich raczej trzeba, o paradoksie, w tym 
zbyt bliskim sojuszu jego filozofii z nauką, która od czasów Bergsona 
zmieniała się szybko powodując, że zarówno ontologia ciągłości, jak
i inne tezy bergsonowskie zaczęły brzmieć anachronicznie. Zwłaszcza 
tezy tej pracy, która najsilniej zapisała się w pamięci ludzkiej, a więc 
Ewolucji tw órczej.

Barbara Skarga

«NOUS PENSONS DANS L’ESPACE»

R é s u m é

L’auteur de cette étude dont le titre évoque la célèbre phrase bergsonienne 
s’oppose à l'avis de nombreux historiens de la philosophie qui, tout en admirant 
la beauté de la langue de Bergson, lui reprochent cependant un style métaphori
que, équivoque et qui par la-même ne répond pas aux exigences de la science 
et de la philosophie. Or, le langage de Bergson s’avère approprié à ses inten
tions, en lui permettant de s’opposer au schématisme et à l’inértie du langage 
scientifique qui correspond à la façon de «penser dans l ’espace». En expliquant 
la signification de cette «pensée dans l’espace», l'auteur souligne que c’est 
surtout le langage des sciences mathématiques et physiques qui est à l’origine 
des conceptions de Bergson, et particulièrement de sa réflexion sur l’histoire 
des notions du temps, de l’espace et du mouvant. Madame Skarga esquisse 
égalem ent l’ontologie de Bergson, fondée sur l’opposition temps-espace: op
position essentielle par laquelle s’explique le sens même de son oeuvre, et tout 
particulièrement les pages consacrées au langage. Selon l’auteur, Bergson se

55 Są to słowa Heideggera. Zob. Koniec filozofii i zadanie m yślenia ,  w: 
Drogi w spó łczesne j  filozofii , Warszawa 1978, s. 206.
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classe parmi ces philosophes du XXe siècle pour lesquels le temps est devenu 
une catégorie ontologique essentielle, ce qui à son tour éveillait chez eux le 
besoin d’une reconstruction du langage dans le but de l’affranchir des rigueurs 
scientifiques afin qu’il permette de «toucher le fond de la réalité», de penser 
d’avantage et de penser plus profondément.


