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LOUIS LAVELLE: NOWA ONTOLOGIA I STARA METAFIZYKA

WSTĘP

Za jedną z cech konstytutywnych wielu nurtów filozofii najnow
szej można zapewne uznać zmianę perspektywy teoriopoznawczej na 
ontologiczną. Zmianę tę, rozmaicie zresztą artykułowaną, obserwuje
my począwszy od „przełomu antypozytywistycznego” w tak różnych 
modelach filozofowania, jak choćby intuicjonistyczna filozofia życia 
(Bergson), filozofia form symbolicznych (Cassirer), fenomenologia wraz 
z pochodnymi: filozofią egzystencji (Jaspers) i filozofią bycia (Heideg
ger), czy hermeneutyka (Ricoeur, Gadamer). Ba — nawet niektórzy 
współcześni metodolodzy nauki (Bachelard, Koyre, Kuhn) pytając
0 przedteoretyczne warunki racjonalności naukowej tkwią de facto  
w nurcie tej zmiany. Najogólniej rzecz biorąc, zmiana perspektywy 
teoriopoznawczej na ontologiczną polega na wykroczeniu poza obszar 
relacji między dychotomicznie ujmowanymi sferami — podmiotową
1 przedmiotową, i na stawianiu pytań o możliwość ugruntowania cało
ściowego sensu ludzkiego bycia w świecie codziennego doświadczenia 
i w świecie teoretycznego poznania, tzn. pytań o ontologiczne warunki 
czy to bycia człowieka pośród rzeczy, czy to tworzenia kultury i jej 
teoretycznej formy: wiedzy (tu owe ontologiczne warunki często za
czynają być rozumiane historycznie) — jednym słowem, pytań, za 
którym i kryje się intencja dotarcia do ostatecznej lub historycznej 
zasady wszechistnienia.

Czy ta ontologiczną perspektywa jest powrotem metafizyki? Otóż 
rozpatrując rzecz modelowo, w odniesieniu do najwybitniejszych re
prezentantów owej zmiany perspektyw możemy stwierdzić, że nie; 
a przynajmniej, że nie jest powrotem metafizyki tradycyjnej. Meta
fizyka jest bowiem „drugą stroną”, „rewersem” klasycznej teorii po
znania, tak samo jak ona sytuuje się w tym  typie myślenia, które
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z góry zakłada już własną odrębność od „obiektywnego”, „danego” 
bytu i pyta tylko o swój stosunek do niego (instruktywnym przykładem 
tej sytuacji jest metafizyka XVII wieku). Perspektywa ontologiczna by
łaby więc równocześnie przekroczeniem obszaru tradycyjnej teorii po
znania i metafizyki, zakwestionowaniem prawomocności jej pytań. 
Metafizyka pyta o absolutną podstawę rzeczywistości, podstawę „go
tow ą”, o fundament jedności i adekwatności wiedzy i istnienia, leżą
cy poza możliwym doświadczeniem. Ontologia zaś — o taką zasadę, 
która choć nie dawałaby się odnaleźć w samym obszarze empirycznego 
doświadczenia, w nim tylko znajdować by mogła swe urzeczywistnie
nie, tkwiłaby zatem w obszarze warunków naszej przedmiotowo waż
nej wiedzy, szerzej: warunków historycznie zmiennego rozumienia sen
su naszego istnienia. Inaczej mówiąc, pytanie ontologii nie jest pyta
niem o podstawę danej nam rzeczywistości, lecz pytaniem o podsta
wę naszej wiedzy o niej, czyli pytaniem o „bytowe”, (praktyczne wa
runki stawania się wiedzy, lub szerzej: rozumienia i nadawania tej 
rzeczywistości określonych znaczeń i wartości. Tę ponadmetafizyczną, 
ontologiczną perspektywę odnajdujemy u większości prominentów 
współczesnej filozofii. Nic w tym  dziwnego — są oni przecież „po” 
Kancie, i  to nie tylko w sensie chronologicznym, lecz także na ogół 
w sensie strukturalnoproblemowym — po Kancie, którego dzieło ujaw
nia swój ostateczny sens w tym, iż fenomenalność wewnętrznego ob
szaru samej wiedzy znajduje swą przesłankę i warunek w sferze 
d z i a ł a n i a ,  tym  Kancie, który mów|i o „prymacie rozumu praktycz
nego”.

Oczywiście, zmiana perspektywy, o której mowa, nie dokonała 
śtię od razu i we wszystkich odmianach filozofii w ten sam sposób. 
Przeciwnie, w wielu wypadkach widać długotrwałe przełamywanie się 
tradycji metafizycznej i prącej do ujawnienia się, często nieuświado
mionej tendencji krytyczno-ontologicznej. Wydaje śię, że dla histo
ryka filozofii właśnie takie wypadki — gdzie nie ma się do czynie
nia z sytuacjami „czystymi”, gdzie zmiana perspektywy jest jeszcze 
niekonsekwentna, gdzie myśl danego autora stanowi jakby laborato
rium wykluwających się, obiektywnych tendencji, w których cało
ściowy kształt nowego stanowiska filozoficznego jest jeszcze niejaw
ny — są szczególnie'interesujące. Pozwalają bowiem uchwycić ciąg
łość i zmianę, zbliżyć się do rozumienia wewnętrznego porządku prze
łomów teoretycznych wyznaczających historię ludzkiego myślenia.

Poniżej chciałbym zaprezentować taki właśnie wypadek, mający 
miejsce na terenie być może najmniej spodziewanym, bo na terenie 
katolickiego spirytualizmu, w swej warstwie jawnej operującego te r
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minologią „powrotu do tradycyjnej metafizyki bytu”. Chodzi o „filozofię 
ducha” Louisa Lavelle’a. Konkretniej, o jego ontologię i metafizykę
— bo nie będę mógł się tu  zająć jego teorią wartości, czy bliższą 
analizą jego refleksyjno-dialektycznej metody — chyba że okaże się 
to konieczne dla zrozumienia tez ontologicznych.

ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, ŹRÓDŁA TEORETYCZNE

„Dla historyka myśli francuskiej, analizującego rozwój idei mię
dzy 1930 a 1950 rokiem, jednym z faktów najbardziej charakterystycz
nych i najważniejszych są i pozostaną zapewne narodziny, szybki roz
wój i ekspansja tego, co możemy nazwać Ruchem „Filozofii Ducha”
— czytamy w Encyklopedii fra n cu sk ie j1. Głównym animatorem tego 
ruchu był Louis Lavelle.

Filozofii Louisa Lavelle’a poświęcono już — w różnych językach — 
prawie 200 książek i artykułów 2. Tymczasem w Polsce otoczona 
jest — jeśli nie liczyć dwóch wyjątków — milczeniem3. Fakt ten 
usprawiedliwia, jak sądzę, rozpoczęcie naszej prezentacji od przyto
czenia danych o życiu i twórczości Lavelle’a, a także od krótkiej 
charakterystyki tradycji filozoficznej, z której twórczość ta wyrosła, 
oraz jej stosunku do niektórych współczesnych sobie nurtów filozo
ficznych.

Louis Lavelle urodził się 15 lipca 1883 roku w Saint-Martin-de- 
-Villeréal (Périgord) w rodzinie ziemiańskiej, hołdującej starym  tra 
dycjom. Był więc krajanem  Montaigne’a, Fénelona i Maine de Birana. 
Studia filozoficzne podjął w Lyonie, gdzie w latach 1865—1905 na
uczał A rthur Hennequin, miłośnik Leibniza i Kanta. Lavelle w wy
wiadzie radiowym bardzo wysoko ocenił działalność nauczycielską 
Hennequina, mówiąc m.in., że pod jego wpływem żył długo w atmo
sferze kantyzmu, od którego jednak (później) znacznie się oddalił.

1 E. Morot-Sir, Le m ou vem e n t ”Philosophie de l’Esprit”, w: Encyclopédie  
française,  t. XIX, Philosophie. Religion; Société de l’Encyclopédie Française, 
1957, s. 19.06.9.

2 Por. bibliografię Lucia Sziborsky, dołączoną do książki K. Albert, Zur 
M etaph ys ik  L avelles  Bonn 1975.

3 Wyjątki, o których mowa, to praca L. Lavelle’a Quatre Saints  o tematyce 
moralno-religijnej, która ukazała się nakładem PAX-u w  1963 roku, w" tłuma
czeniu J. Kossakowskiej, ¡pod tytułem: P rzyjacie le  Boga i ludzi;  a także artykuł 
ks. S. Kowalczyka, Poznawalność absolutu w  in terpre tac ji  L. L avalle’a; w: Col
loqu ium  Salutis ,  1973 (wyd. w  1974), Wrocławskie Studia Teologiczne, t. 5, 
s. 221—232.
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W 1906 roku Lavelle zdaje egzamin licencyjny z filozofii na stopień 
professeur suppléant i podejmuje pracę w liceum w Laon. Od tej 
chwili aż do 1940 roku będzie wykonywał zawód nauczyciela gim
nazjalnego. Bliskość Paryża pozwala mu uczęszczać w wolne czwartki 
na wykłady H. Bergsona i O. Hamelina, ucznia Renouviera. Wpływu 
tych wykładów nie da się przecenić — filozofia Lavelle’a jest dziec
kiem tradycji reprezentowanych przez tych filozofów.

W I wojnie światowej bierze udział jako zwykły żołnierz i w m ar
cu 1916 roku, pod Verdun, dostaje się do niewoli niemieckiej. Dwa
dzieścia trzy miesiące niewoli w obozie jenieckim w Giessen Levelle 
przeżył bardzo aktywnie, organizując m.in. połowy uniwersytet, w któ
rym  bez żadnej dokumentacji prowadzi wykłady z filozofii, w szcze
gólności o Pascalu. Tam też pisze swoją pierwszą pracę: La dialec
tique du monde sensible, która jest głosem w aktualnej dyskusji o on- 
tologicznym statusie danych doświadczenia zmysłowego i o ich zna
czeniu duchowym. Od tej chwili w jego stanowisku filozoficznym nie 
zajdą już większe zmiany — zmieniać się będzie tylko tem at jego 
prac.

W latach 1919—1925 Lavelle naucza w Strasbourgu. Tam pisze 
drugą, małą pracę: La perception visuelle de la profondeur  i w 1921 
roku przedstawia obie swoje prace na Sorbonie jako doktorat. Po 
przyjęciu ich przez L. Brunschvicga uzyskuje w 1922 roku tytuł 
docteur és lettres.

W latach 1925—1940 uczy Lavelle w różnych liceach paryskich 
i prowadzi kursy przygotowawcze na Sorbonie. Od 1930 roku pisuje 
regularnie felietony w „Le Temps”, w których wykorzystując naj
częściej jako pretekst jakąś ostatnio wydaną pracę filozoficzną pre
zentuje w przystępnej, ale i ulotnej formie swe poglądy. Z czasem 
zaczęły powstawać zbiory tych felietonów w formie książkowej, jako 
K roniki filozoficzne w układzie tematycznym, a nie chronologicznym. 
Pierwsze z nich przygotował sam Lavelle, ostatnie — już po jego 
śmierci — wydawcy. Na Kroniki filozoficzne  składają się: Le moi et 
son destin, La philosophie française entre les deux guerres, Moral et, 
Religion, Panorama des doctrines philosophiques, Psychologie e t spi
ritualité  i Science, esthetique, métaphysique.

Za namową Bernarda Grasseta, pisarza i wydawcy, zaczęły powsta
wać od 1933 roku pisma moralne Lavelle’a, które przyniosły mu sła
wę. Są to: La conscience de  soi, L ’erreur de Narcisse, Ue mal et le 
souffrance, La parole e t l ’ecriture, Les puissences du moi  i Quatre  
saints  — przy czym trzecie i piąte z wymienionych są w zasadzie po
wtórzeniem wykładów prowadzonych na kursach przygotowawczych.
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Współpraca z „Le Temps” zrodziła propozycję stworzenia pod kie
runkiem Lavelle’a serii książkowej Philosophie de 1’Esprit. W reda
gowanej przez Lavelle’a i R. Le Senne’a serii, oprócz prac obu jej 
animatorów ukazywały się prace m.in. A. Forest, G. Marcela, J. Na- 
berta, P. Ricoeura. Także prace historyczno-filozoficzne: G. Bergera
0 Husserlu, M. Gandillaca o Mikołaju z Kuzy, Guéroulta o K artezju- 
szu, J. Hyppolite’a o Heglu, J. Wahla o Kierkegaardzie, jak również 
przekłady: Heraklita, Mistrza Eckharda, Fichtego, Hegla, Bierdiajewa, 
Sołowiewa, Schelera, Hartmanna, Bubera. Z okazji tej serii wydaw
niczej powstał 1 marca 1934 roku manifest Lavelle’a i  Le Senne’a, 
który był historycznie pierwszym odrodzeniem tradycyjnego francu
skiego spirytualizmu w XX wieku i który wydawał walkę pozyty
wizmowi i abstrakcyjnemu idealizmowi4. Manifest ten przywoływał 
imiona czterech filozofów: Kartezjusza, Malebranche’a, Hamelina
1 Bergsona.

Główne dzieło Lavelle’a to monumentalna, czterotomowa Dialek-  
t y k a  w iecznej obecności, której pierwsza część ukazała się w 1928 
roku, ostatnia w roku jego śmierci. Składają się na nią: De 1’Etre, 
De l’Acte, Du tem ps et de l’éternité  i De l’âm e humaine. Przewidziany 
piąty tom, który miał nosić ty tu ł De la sagesse, pozostał nieopracowa- 
ny i ndeukończony. W wywiadzie udzielonym F. Lefèvre’owi i Lavelle 
mówił z perspektywy lat o swoim De 1’Etre, że była to próba wyrwa
nia filozofii z kolein fenomenalizmu i relatywizmu i restytuowania 
pojęcia bytu, które wtedy było tak zagłuszone, jak dzisiaj jest głośne 
(dla porównania: De l ’Être — 1928 r., Sein und Zeit  Haideggera — 
1927 r., L ’Etre et le Néant Sartre’a — 1943 r.). O swoim De l’A cte  
powiedział, że tu dopiero problem jego filozofii uzyskuje właściwą 
perspektywę (Byt jako Akt), i że wydaje mu się, jakby to była jego 
pierwsza książka, bo poprzednie były przygotowaniem tej perspek
tywy. Pojęcie Aktu jest kluczowe w jego filozofii.

Kiedy Niemcy wkraczają do Paryża Lavelle udaje się do Bordeaux, 
gdzie znowu naucza w gimnazjum. Jego najbardziej znanym uczniem 
z tego okresu jest Georges Davy. Po zawieszeniu broni Lavelle wra
ca do Paryża, gdzie zostaje Inspecteur général de l ’instruction publique. 
Na jesieni 1941 roku otrzymuje katedrę filozofii w Collège de France. 
Przed nim piastowali ją Bergson i Le Roy, po nim Merleau-Ponty. 
Tematyka wykładów Lavelle’a w Collège de France jest po części

* Por. L. Lavelle, R. Le Senne, Une nouvelle collection d ’oeuvrages philo
sophiques: Philosophie de l’esprit,  „Revue internationale de philosophie”, 15, 1939, 
s. 3—7.
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historyczna, po części systematyczna, z przewagą tej drugiej. Dotyczy 
starożytności (Platon, Arystoteles, Plotyn) i filozofii XVII wieku (Kar- 
tezjusz, Malebranche, Spinoza, Leibniz). Uderzający jest brak filozofii 
średniowiecznej i kantyzmu. W części systemowej wykłady dotyczyły 
filozoficznej teorii świadomości i teorii wartości.

W 1947 roku Lavelle zostaje członkiem Akademii. 1 września 1951 
roku um iera5.

Jeszcze przed śmiercią Lavelle’a ukazuje się pierwszy tom innego 
jego monumentalnego dzieła: Traité des valeurs  — teoria ogólna w ar
tości, w którym autor prezentuje najpierw historię pojęcia i filozofii 
wartości, by następnie wyłożyć swoją ontologię w kategoriach aksjo
logicznych. Tom drugi tego dzieła ukazał się już po śmierci autora — 
w 1955 roku w opracowaniu René le Senne’a i zawiera opis hierar
chicznego systemu poszczególnych wartości, zgodnego ze spirytualis
tycznym stanowiskiem Lavelle’a. Ostatnim, ukończonym dziełem La
velle’a był Manuel de la méthodologie dialectique, który ukazał się 
dopiero w 1962 roku.

Za rdzenną tradycję filozofii Lavelle’a uznać można nurt spirytua
listyczny wywodzący się od Majine de Birana, a wyznaczony takimi 
nazwiskami, jak Ch. Renouvier, główna postać neokrytycyzmu fran
cuskiego, czerpiącego inspiracje zarówno od Kanta jak i Comte’a, 
a znajdującego zwieńczenie w programie personalistycznym; jego uczeń 
O. Hamelin (którego wykładów słuchał w Paryżu Lavelle) usiłujący 
uzgodnić konsekwencje renouvierowskiego „fenomenizmu” i „relacjo- 
nizmu” z heglowską identyfikacją myśli i bytu, czego wynikiem była 
jego dialektyka komplementarności w miejsce dialektyki sprzeczności; 
J. Lachelier, promotor biranizmu kantystycznego, odrębnego od obie
gowego spirytualizmu Janeta i Cousina, bazujących na introspekcji
i metafizyce substancjalistycznej, odrębnego przez wprowadzenie me
tody refleksyjnej mającej pełnić funkcje ontologiczne; J. Lagneau, 
który zaktywizował intelektualizm Lacheliera wprowadzając doń wątki 
egzystencjalistyczne; E. Boutroux, twórca teorii kontyngencji, zwią
zanej z koncepcją „rozumu żyjącego” — władzy odwołującej się do 
uczucia i intuicji, która to koncepcja utorowała drogę Bergsonowi — 
jak pamiętamy — drugiemu, obok Hamelina, nauczycielowi Lavelle’a 
na Sorbonie 6. Ogólny kształt tej tradycji daje się już odnaleźć w punk
cie wyjścia, mianowicie w doktrynie Maine de Birana, ukonstytuowa

5 Por. G. D avy, Notices sur la v ie  e t  les t ra vau x  de Louis Lavelle ,  Paris 
1957; por. także A lbert, op.cit., s. 7—23.

® Por. B, Skarga, K ło p o ty  in te lek tu . M ięd zy  C o m te ’em  a Bergsonem, W ar
szaw a 1975.
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nej przez oryginalny splot trzech typów filozofii: sensualizmu „ideolo
gów” (Destutt de Trący i Cabanis), krytycyzmu Kanta, którego odkrył 
dla Francuzów Maine de Biran właśnie, co z kolei wpłynęło na spe
cyficzną, egzystencjalno-ontologiczną interpretację Cogito kartezjań- 
skiego, które było nadal dla Birana przewodnikiem po drogach filo
zofii. Zasadnicze wątki tego splotu odnajdziemy właśnie w myśli La- 
velle’a, dla którego doświadczenie wewnętrzne, pojmowane jednak 
niepsychologicznie, stanowi podstawowy obszar penetracji filozofii, dla 
którego perspektywa opozycji racjonalizm — empiryzm straciła już 
sens, dla którego w końcu Cogito, choć radykalnie zreinterpretowane, 
będzie nadal jedyną drogą konstytucji Ja.

Nie znaczy to wszelako, że filozofia Lavelle’a pokrywa się co do 
zakresu problematyki i co do poziomu teoretycznego ze swą tradycją. 
Przeciwnie, sądzę, że mimo elementów eklektycznych i epigońskich 
zasadniczy zrąb myśli Lavelle’a daje się ująć jako autonomiczny i ory
ginalny fragment w całościowej panoramie filozofii francuskiej pierw
szej połowy naszego wieku. Uwidacznia się to w konfrontacji tej myśli 
z innymi filozoficznymi prądami „przełomu antypozytywistycznego”.

Otóż warto pamiętać, że panujący w drugiej połowie XIX wieku 
we Francji model pozytywizmu nie był bynajmniej jednolity. Już 
w samej doktrynie mistrza (Comte’a) kryły się możliwości psycholo
gicznych, metafizycznych i religijnych interpretacji. Natomiast kiedy 
się mówi o panowaniu pozytywizmu, ma się na ogół na myśli okrojoną
i przetransformowaną jego wersję, która była dziełem szkoły Littrego, 
a nie Comte’a  czy „ortodoksów” z Laffittem na czele — i traktuje się 
ją jako całość tego zjawiska, które nosi miano pozytywizmu7. Trzeba
o tym  pamiętać szczególnie wtedy, kiedy się chce zrozumieć trwałość 
psychblogiczno-metafizycznej linii w filozofii francuskiej. Zwracamy 
więc uwagę, że kiedy Lavelle występuje przeaiw pozytywizmowi — 
w swym manifeście i w całej swej twórczości — to myśli o jego 
trium fującej, ale okrojonej wersji. Sam natomiast w pewnym stopniu 
wyrasta z niedomówień, rozterek i w końcu autodestrukcji pozytywizmu 
jako całości. Konstatacja to dość dziwna — wszakże mówimy o bodaj 
najbardziej „uduchowionej” filozofii XX wieku.

O odrębności filozofii Lavelle’a w stosunku do współczesnych jej, 
zarówno laickich jak i chrześcijańskich nurtów filozoficznych, stanowi 
jednak przede wszystkim to, iż kulminuje ona w całościowej teorii 
bytu, którego pełnia osiągalna jest w zasadzie dla każdego, pod wa
runkiem zastosowania się do dość rygorystycznie opracowanej, a za

7 Por. B. Skarga, O rtodoks ja  i r ew iz ja  w  p o zy ty w izm ie  francuskim,  Warsza
wa 1967.
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tem jednak ekskluzywnej metody refleksyjnej — stąd przenikający tę 
filozofię duch bezgranicznego optymizmu, już nie tylko poznawczego, 
lecz ugruntowanego ontologicznie.

Myśl Lavelle’a uczestniczy oczywiście w pewnej wspólnocie tema
tów filozoficznych, charakteryzującej pierwszą połowę naszego wieku, 
ale z żadnym ze znanych rozwiązań się nie identyfikuje. Dla przy
kładu: zawdzięcza ona wiele Bergsonowi, lecz obcy jest jej witalizm
i horyzonty kosmologiczne; mówi Lavelle, że najważniejszym zadaniem 
filozofii jest konstytuowanie „znaczenia duchowego” fenomenów i włas
nego pośród nich życia, ale daleki jest od intelektualistyczno-poznaw- 
czych ambicji rygorystycznej fenomenologii, swoje ambicje lokując 
w duchowym utożsamianiu się z pełnią bytu; Lavelle wprowadza — 
nieraz jako pierwszy — w ątki charakterystyczne dla egzystencjalizmu, 
lecz poczucie stałej obecności absolutu, wykluczające samą możliwość 
takiej kategorii jak nicość, sprawia, że wątki te podlegają daleko idą
cej esencjalizaeji i likwiduje takie konsekwencje egzystencjalizmu, 
jak dramatyzm, ewentualnie pesymizm i nihilizm. Również rozglądając 
się wśród współczesnych nurtów filozofii chrześcijańskiej, a ściślej ka
tolickiej, nie znaleźlibyśmy takiego, który by w pełni wyrażał intencje 
spirytualizmu Lavelle’a. Albowiem spirytuaiizm ten nie da się uzgod
nić ani z neotomizmem (przez swój ontologizm, angelizm, porzucenie 
stanowiska realizmu teoriopoznawczego), ani nie mieści się w ramach 
chrześcijańskiego egzystencjalizmu G. Marcela (przez utożsamienie aktu 
świadomości refleksyjnej z aktem istnienia samego, co u kresu drogi 
umożliwia rozwianie wszelkich „tajemnic”, osiągnięcie transcendencji); 
nie jest również personalizmem (J. Maritain, E. Mounier), bo problem 
osoby ludzkiej jest w filozofii Lavelle’a marginalny, a nie zdradza ona 
żadnego zainteresowania dla kwestii społeczno-politycznych, tak dla 
personalistów ważnych; nie znajduje także wspólnego języka z ewo- 
lucjonizmem chrześcijańskim (P. Teilhard de Chardin), korzystającym 
w dużym stopniu z osiągnięć nauki; nie da się też zredukować do irra
cjonalizmu, czy tym bardziej agnostycyzmu (H. de Lubac), bo właściwe 
Lavelle,’owemu spirytualizmowi pytanie wykracza poza ten cały wy
znaczony przez perspektywę poznawczą obszar sporu racjonalizmu 
z ¡irracjonalizmem.

Najbliższym, bez wątpienia, „krewniakiem” myśli Lavelle’a jest 
modernizm katolicki w tej postaci, jaką obserwujemy w  twórczości 
M. Blondela. Ale i tu  wskazać się dadzą dość istotne różnice. Blonde- 
lowska „filozofia działania” wyrastająca z nieco innej tradycji (de 
Bonald, de Maistre, Lamennais, Boutain) przeniknięta jest bardziej 
duchem subiektywizmu, egzystencjalnej niepewności, woluntaryzmu;
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jest filozofią poruszającą się wśród zagadek i tajemnic, filozofią enig- 
matyczności i ciągłej „niedostateczności”, filozofią, której nadrzędnym 
celem było wypracowanie nowego modelu katolicyzmu, podczas gdy 
cel Lavelle’a jest bardziej autonomiczny i systematyczny: wypracowanie 
filozofii „pełni” duchowej, filozofii pewności absolutu, stopienia się 
z absolutnym Aktem.

Najbardziej odpowiednią identyfikacją miejsca zajmowanego przez 
doktrynę Lavelle’a jest, jak się wydaje, uznanie jej za jedną z odnóg 
nie uformowanej w żadną szkołę tzw. filozofii refleksyjnej, reprezen
towanej współcześnie przez takich filozofów, jak np. J. Nabert czy 
G. Bastide. Metoda refleksyjna propagowana przez tę filozofię ma 
określony, odrębny od potocznego rozumienia refleksji sens. Sens ten 
ujawnia się w swoistym paradoksie: otóż filozofowie refleksji poszukują 
archimedesowego punktu filozofii w doświadczeniu wewnętrznym, od
rzucając jednocześnie metody psychologii empirycznej, badającej „sta
ny” duszy. Obszarem ich penetracji jest subiektywność czysta. Uwi
dacznia się tu wpływ Kanta — już dla Maine de Birana psychologia 
„ma być raczej czymś analogicznym do filozofii transcendentalnej jako. 
systemu czystego rozumu aniżeli do nauki pozytywnej” 8. Stanowisko 
filozofów tej orientacji wyraża się w przekonaniu, że refleksja jednoczy 
intymność świadomości z uniwersalnością rozumu — co eliminuje nie
bezpieczeństwo stoczenia się w niekomunikowalność i irracjonalność. 
Refleksja ma być zdolna do stworzenia teorii wiedzy, jak i do otwo
rzenia przed jaźnią drogi do utwierdzenia się w bycie — stosować się 
więc musi zarówno do porządku poznawania, jak i do dziedziny dzia
łania. Droga refleksji jest drogą wewnętrzności krytycznej, oczyszcza
jącej świadomość z namiętności i jednostkowych przyzwyczajeń, by 
wznieść się ku obiektywności prawdziwej, różnej od pozornej obiek
tywności wyznaczonej przez ekstrawertyczne, czyli w istocie egocen
tryczne spojrzenie świadomości nierefleksyjnej. Właśnie wraz z refleksją 
dokonuje się zwrot świadomości od negatywnego, zmysłowego doświad
czenia przeszkody ku doświadczeniu pozytywnej pełni. W wyniku tego 
zwrotu wymiar empiryczny jawi się jako negatywny, wielość jest 
tylko negacją jedności, skończone tylko negacją nieskończonego — któ
re staje się tym, co pierwotne, jako metafizyczne źródło nawróconej 
świadomości. Ta pozytywna nieskończoność, doskonałość staje się 
centrum odniesień do świata, który przestaje być światem rzeczy, 
a staje się światem znaczeń i wartości duchowych, nie zrelatywizowa- 
nych do żadnej — jednostkowej czy zbiorowej — empirycznoścd. Zda

8 B. Skarga, Maine de Biran w obec  Kanta ,  „Archiwum Historii Filozofii 
i M yśli Społecznej”, t. 20, 1974, s. 85—86.
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niem filozofów refleksji, płodność metody refleksyjnej wychodzi właś
nie na jaw, gdy chwyta ona moment angażowania się aktu duchowego 
w znak. W odróżnieniu od analizy fenomenologicznej, interesującej się 
znaczeniem wyzwolonym już z aktu źródłowego, analiza refleksyjna 
zdobywa „wnętrze” duchowe realizujących się znaczeń, osadzonych 
jeszcze w konkretnym czasie, przestrzeni, języku. Dlatego refleksja nie 
jest tylko powrotem do „wnętrza”, jest też postępem ku jedności, gdyż 
odnajduje u źródła wszystkich symboli ten sam akt, który zdaje się 
kawałkować w rozmaitych środkach wyrazu. Jest to właściwie już 
intuicja, ale intuicja intelektualna, chwytająca czyste akty jedynie za 
pośrednictwem znaków i znaczeń9.

Refleksyjna konwersja świadomości wyznacza również linię demar- 
kacyjną między dwoma stylami metafizyki: jeden to metafizyka pre- 
krytyczna, przechodząca od świata do Boga; drugi to metafizyka re
fleksyjna, wychodząca od analizy świadomości, metafizyka raczej Aktu 
niż Bytu, aksjologia raczej niż ontologia. Metafizyka refleksyjna nie 
jest już teorią, lecz samym życiem nawróconej świadomości. Ten typ 
metafizyki odnajdziemy właśnie u Lavelle’a. Pora zatem przejść od 
tych ogólnych i negatywnych określeń jego filozofii do pozytywnej 
prezentacji i analizy podstaw jego teoria bytu.

PREREFLEKSYJNA OBECNOSC BYTU. BYT JAKO CAŁOŚĆ

„Dwa uczucia towarzyszyły mi od wczesnej młodości: jedno, wy
pływające z odkrycia cudownie stałej inicjatywy, dzięki której mogę 
zawsze wprowadzić w świat jakąś nową zmianę, np. poruszyć małym 
palcem, a czego tajemnica tkwi nie tyle w ruchu, który wytwarzam, 
ile w tym  fiat całkowicie wewnętrznym, które pozwala mi go wytwa
rzać; drugie, uczucie odkrycia tej obecności stale aktualnej, której wy
mknąć się nigdy nie mogę, a od której myśl o przyszłości czy prze
szłości na próżno stara się mnie odwrócić” 10. Te słowa Lavelle’a zary
sowują całą konstrukcję jego filozofii, zmierzającej z jednej strony do 
uchwycenia w najgłębszych warstwach świadomości podstawy auto
nomii osobowej jednostki, a z drugiej do ujawnienia nderedukowalnej
i niezaprzeczalnej obecności zasady i źródła wszystkiego, co istnieje — 
a więc bytu. Logiczne pierwszeństwo przypada jednak u Lavelle’a temu

* Por. J. Nabert, La philosophie ré j lex ive ,  w: Encyclopédie française,  t. XIX, 
s. 19.04.14—19.06,3; G. Bastide, La conversion spirituelle,  ibidem, s. 19.06.5— 
19.06.8.

!0 L. Lavelle, De l’être,  wyd. 2 poprawione, Paris 1947, s. 9.
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drugiemu kierunkowi filozoficznej penetracji, choć filozofia Lavelle’a 
jest właśnie ciągłą oscylacją między tymi dwiema perspektywami.

W koncepcji Lavalle’a byt jest pierwotny z dwóch powodów: lo
gicznego i empirycznego.. Po pierwsze, jeśli weźmiemy dowolny pod
miot i dowolny przedmiot to obu im jednocześnie musimy przypisać 
byt, a sam ów podmiot i przedmiot traktować jako aspekty bytu otrzy
mane dopiero w wyniku analizy. To, że podmiot jest zarazem autorem 
tej analizy, nie przeszkadza, by traktować go jako pierwszy element tej 
realności, która go wszechstronnie przekracza i której nie będzie on 
nigdy równoważnym korelatem. Całość bytu nie może być wynikiem 
ukonstytuowania się podmiotu, lecz jest warunkiem jego możliwości. 
Byt- jest terminem pierwszym, ponieważ jest przedmiotem wszelkiego 
możliwego stwierdzenia. Każde bowiem stwierdzenie o dowolnej treści 
jest już ustanawianiem się w bycie. Jeśli by się chciało przypisać np. 
absolutne pierwszeństwo raczej nicości niż bytowi, oznaczałoby to wy
posażenie jej we właściwości bytu pierwotnego właśnie. Nazwać nicość 
bowiem, to przyznać, że jest ona bytem. Zakładanie nicości to równo
czesne ujawnianie bytu tego zakładania. Nicość jest tylko iluzorycz
nym przekreślaniem bytu, którego przekreślić się nie da. Inteligencja 
ludzka nie może więc wydedukować bytu, sama stanowiąc się zara
zem- jako term in pierwotny. Jej zdolność afirmacji bądź negacji jest 
zawsze wtórna wobec pierwotnego b y c i a .  Nie znaczy to, że byt może 
się jej ujawniać tylko jako dany fakt — przeciwnie, jest właśnie wa
runkiem i źródłem jej możliwości. Ale ponieważ byt jest warunkiem 
zarazem uniwersalnym i niezbywalnym, a więc stale aktualnym 
wszystkiego, co uwarunkowane , przeto by to, co uwarunkowane, po
siadało istnienie obiektywne, a nie tylko hipotetyczne, byt powinien 
być uchwycony w doświadczeniu. Tak jak inteligencja z jej logiką po
zwala nam odkryć ideę rzeczy, tak do samej rzeczy, do tego, czym 
ona j e s t ,  można dotrzeć tylko w sposób bezpośredni, a więc w do
świadczeniu — konkluduje Lavelłe u .

Tak więc powód, który nazwaliśmy logicznym, jest tylko umownie 
„logicznym” powodem pierwotności bytu, bo Lavelle’owi chodzi ra
czej o pierwotność wszechobecności, która w arunkuje i ogranicza całą 
serię późniejszych zdarzeń realnych. Tę wszechobecność odkrywamy 
w doświadczeniu, które jest doświadczeniem pierwszym i podstawo
wym i to jest ten drugi — i jak się w istocie okazuje —  jedyny, em
piryczny powód pierwotności bytu w koncepcji Lavelle’a.

W doświadczeniu tym Lavelle odnajduje „punkt archimedesowy” 
swojej filozofii. „Doświadczenie obecności [...] przejawia od razu tro-

11 Por. ibidem, s. 12, 39—43.
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jaki aspekt: dostarcza nam stopniowo obecności bytu, później naszej 
obecności w bycie, w końcu naszej wewnętrzności w stosunku do 
by tu” 12. „Odkrywam całkowicie czystą obecność, która jest obecno
ścią bytu we mnie, przed odkryciem obecności podmiotowej, która jest 
obecnością mojego ja w bycie” 13. Trzeba przyznać, że w tych słowach 
Lavełle dostarcza planu do przeprowadzenia studium jego filozofii — 
sam jednak w praktyce etapów owego planu wyraźnie nie rozgranicza.

Jak  wygląda pierwsze doświadczenie obecności bytu? Da się ono 
wyrazić zdaniem: „coś istnieje”, i jednocześnie wyklucza możliwość 
stwierdzenia, że „nic nie istnieje”, innymi słowy, że istnieć może coś 
takiego, jak nicość. Jest to o d c z u c i e  obecności czegoś, co nas i na
szą obecność przekracza. Dostępne jest ono każdemu, niezależnie od 
jego kwalifikacji intelektualnych i moralnych. Pierwotnie też, na tym  
etapie świadomości jeszcze bezkrytycznej i naiwnej, to „coś”, co się 
uobecnia, zostaje ulokowane w sferze rzeczywistości zmysłowej — bo 
też ona właśnie narzuca się owej naiwnej świadomości najbardziej
i  od razu. Obecność bytu w tej fazie, to jakby obecność nieokreślonego 
„przedmiotu uniwersalnego” (temu m.in. etapowi obecności bytu po
święcił Lavelle swój doktorat). To powiedziawszy, Lavelle czyni jednak 
natychmiast istotne zastrzeżenie. Słowo „przedmiot” nie może być tu  
traktowane jako korelat słowa „podmiot”, którego obecności wszak się 
jeszcze nie stwierdziło. Oznacza tu  ono jedynie wszelki możliwy obiekt 
afirmacji i wzięte jest w znaczeniu czysto gramatycznym. A owo od
czucie obecności „czegoś” jest właśnie afirmacją obecności. Obecności
— na razie — zmysłowej.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę, jaki charakter ma to pierwotne 
doświadczenie u Lavelle’a. Otóż, zgodnie z linią Maine de Birana, jest 
to doświadczenie wewnętrzne. W takim właśnie doświadczeniu odczu
wam obecność „czegoś”. Czy jednak doświadczenie wewnętrzne nie 
obliguje do odkrycia przede wszystkim zasady własnej podmiotowości, 
a dopiero „później” obecności czegokolwiek? Lavelle nie zgadza się na 
taki punkt widzenia. Branie za punkt wyjścia w ontologii pojęcia jed
nostkowego podmiotu, zamiast pojęcia istnienia w ogóle jest dla La- 
velle’a podstawowym błędem idealizmu, bo prowadzi do tyranii ab
strakcyjnych pojęć nad żywą konkretnością bytu, lub gubi byt sam 
w jednostkowej subiektywności. Pierwotnym doświadczeniem onto- 
logicznym nie jest doświadczenie opozycji podmiotu i przedmiotu, lecz

12 L. Lavelle, La présence totale,  Paris 1934, s. 42 (jest to napisana w  przy
stępnej formie wersja traktatu De l'être),

19 Lavelle, De l’être,  s. 12.
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doświadczenie „wpisania w byt” 14. Aby odkryć własną podmiotowość, 
trzeba wyodrębnić się z otoczenia, co wymaga uprzedniego doświad
czenia całości, w której owa podmiotowość mogłaby się rozpoznać. 
Inaczej mówiąc — nim się będzie obecnym dla siebie samego, trzeba 
odkryć obecność bytu. Owo pierwotne, tajemnicze „coś” jest tu już 
określane słowem „byt”. Odkrycie własnej spontaniczności jako zasady 
konstytucji podmiotowości jest u Lavelle’a dopiero pierwszym doświad
czeniem filozoficznym, refleksyjnym, a zatem doświadczenie obecności 
bytu jest prerefleksyjne, wyprzedza filozofię jako taką. Byt jest tu 
obecny bezpośrednio i konkretnie, przed wszelkim namysłem — jest 
właśnie odczuwany, i to odczuwany jako uniwersalna całość amorficz
nego jeszcze istnienia. Doświadczenie to jest doświadczeniem czystym, 
poprzedzającym wszelkie rozróżnienia. Byt w tym doświadczeniu jest 
pierwotny wobec opozycji podmiot—przedmiot, konkret—abstrakcja, 
istota—istnienie. Byt jawi się jako antérieur à l ’intelligibilité, jako 
wspólne źródło myślenia logicznego i doświadczenia zmysłowego15.

Odkrywanie w doświadczeniu wewnętrznym istnienia przekracza
jącego istnienie jednostkowe, istnienia, które pierwotnie jest lokowane 
w świecie zmysłowym, „zewnętrznym”, rozjaśnia się dopiero po zasto
sowaniu metody analizy refleksyjnej, której schemat jest u Lavelle’a 
analogiczny do naszkicowanego powyżej. Tak rozumiejąc refleksję La
velle odrzuca możliwość odnalezienia bytu jako abstrakcyjnej „zawar
tości” realnie istniejących rzeczy, bo równałoby się to chęci „skon
struowania” bytu realnego za pomocą pojęcia bytu pozbawionego egzy
stencji. Byt jest już obecny przed wszelkimi konstrukcjami, a także 
w samym akcie konstruowania. Z drugiej strony, prerefleksyjna obec
ność bytu, dostępna każdemu, jest na tyle nieokreślona — i jak po
wiedzieliśmy — amorficzna, że domaga się bliższych określeń. A te 
uzyskać można jedynie na drodze analizy refleksyjnej. Tak więc, choć 
w prerefleksyjnym doświadczeniu byt jest dany bezpośrednio i kon
kretnie, a także jako całość wszelkiego istnienia, to spenetrować go 
można (by dążyć — jak się okaże — do stopienia się z nim) jedynie 
stopniowo. Ta właśnie s t o p n i o w a l n o ś ć  poznawania bytu i kon
taktu z nim, przy absolutnej n l i e s t o p n i o w a l n o ś c i  samego bytu, 
wydaje się wyróżniającą cechą refleksji. To właśnie sprawia, że La
velle broni analizy przed syntezą Hamelina (i np. Hegla), jak i z dru
giej strony przed intuicją Bergsona. Trzeba jednak pamiętać, że re
fleksja ma pogłębiać osiągniętą już w prerefleksyjnym odczuciu bez
pośredniość kontaktu z bytem, a nie zastępować ją abstrakcją. Ma

14 Por. L. L avelle, Introduction à l’ontologie, Paris 1951, s. 5.
15 L avelle, De l’être,  s. 42—43.

17
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umożliwiać coraz pełniejsze d o ś w i a d c z e n i e  obecności bytu, a nie 
jego dowodzenie. Refleksja wymaga zatem współpracy uczucia z in
telektem, udziału całej osobowości. Jest ona nie tyle metodą myśle
nia, co metodą życia 16.

Doświadczenie obecności bytu, poddane już refleksji, określa La- 
velle mianem „intuicji intelektualnej”. Na marginesie można teraz za
stanowić się wstępnie nad charakterem rozpoczynającej się tu  lavel- 
le’owskiej metafizyki. Jeśli byt jest odkrywany w intuicji intelektual
nej, to Lavelle nie będzie mógł podjąć tradycyjnej metafizyki, zamy
kającej byt w nim samym, odgradzającej go od podmiotu myślącego 
przesłoną transcendencji. Taki byt dla Lavelle’a mógłby być co naj
wyżej logiczną racją istnienia, ale nie jego źródłem. Lavelle podejmuje 
więc metafizykę bytu i metafizykę jaźni dialektycznie ze sobą złą
czonych, metafizykę narodzin różnych form bycia i metafizykę aspira
cji, która będzie przeradzać się w aksjologię.. Taka metafizyka jest 
możliwa niewątpliwie jedynie na gruncie doświadczenia wewnętrzne
go. Czy jest natomiast filozoficznie uprawniona, będziemy mogli zasta
nawiać się w dalszej części rozważań.

Tu już możemy wrócić do pytania o możliwość odkrycia obecności 
ponadjednostkowej bytu w doświadczeniu wewnętrznym. Specyfika me
tody refleksyjnej Lavelle’a może — z teoretycznego punktu widzenia
— umożliwić odkrycie takiej obecności — w żadnym razie jednak nie 
może być to obecność świata zmysłowego, materialnego. Stwierdzenie 
Lavelle’a, że prerefleksyjna obecność bytu jawi się pierwotnie w for
mie uniwersum zmysłowego, jest tylko wyrazem jego pragnień, by 
rzeczywistość „zewnętrzną” powiązać od razu, w punkcie wyjścia, 
z rzeczywistością duchową. Faktycznie w jego filozofii nie ma mliejsca 
na świat materialny — mimo wielu deklaracji i mimo autentycznego 
dążenia do uchwycenia bogactwa jakościowych form rzeczywistośoi. 
Wbrew swemu zamiarowi Lavelle nie może wydostać się z ram su
biektywizmu (choć już nie indywidualistycznego, lecz ponadjednost- 
kowego subiektywizmu ducha) i jak każdy subiektywista będzie miał 
kłopoty z ustaleniem statusu ontologicznego rzeczywistości i z dotar
ciem do niej.

Istotnie — natychmiast po stwierdzeniu, że uniwersum zmysłowe 
jest pierwotną formą odczucia obecności bytu, Lavelle chce znaleźć 
„usprawiedliwienie” dla tej obecności, cofa się do możliwych warun
ków istnienia, poszukuje jego intelligibilności, a zatem konieczności.

16 Por. L. Lavelle, La philosophie française entre  les deu x  guerres, Paris 
1942, s. 42.



Louis Lavelle 259

Zabieg to charakterystyczny dla każdego metafizyka, który chce od
naleźć rację istnienia. Ale Lavelle nie może pytać o rację bytu — byt 
przecież jest już zawarty w tym pytaniu, logicznie je wyprzedza. Em
pirycznie, byt jest również — jako nieokreślona obecność — „wcześ
niejszy” od wszelkich pytań. Pytanie więc może stosować się jedynie 
do tego, co samo w sobie „racji” nie posiada, co nie jest lintelligibilne. 
Czymś takim jest rzeczywistość „widzialna”. Tym, co frapuje Lavelle’a, 
to jakby nadmiar odczuwanej w pierwotnym, prerefleksyjnym do
świadczeniu obecności w stosunku do tego, co zdołamy wyraźnie 
uchwycić. Początkowo ta amorficzna obecność to byt, ale również
i rzeczywistość. Tu już natomiast wyraźnie zostają owe sfery odróż
nione, czego konsekwencją jest jakby pozbawienie rzeczywistości ze
wnętrznej realności i traktowanie jej jako pozór, po jaw 17, fenomen. 
Status ontologiczny owej rzeczywistości pojawów jest jednak u Lavel- 
le’a inny niż w transcendentalnym idealizmie, bo obca jego filozofii 
jest redukcja fenomenologiczna. Niezależnie, wszak od dystansowania 
się Lavelle’a wobec technik idealistycznych, problem statusu rzeczy
wistości zewnętrznej stanie się bodaj największym kłopotem jego filo- 
zofiji. Zostawiając go na razie na boku, zaczyna Lavelłe pogłębiać swoje 
pojęcie bytu, wyzwolone już ze zmysłowości.

Byt to teraz raczej czysta zasada istnienia wszystkiego niż jakaś 
zewnętrzna obecność. Jasne się staje, że Lavelle może wobec tego 
przywołać słynne zdanie Parmenidesa — jak twierdzi, z pozoru tylko 
tautologiczne — „byt jest, a niebytu nie ma” 18. Byt jest pierwotny, 
absolutnie uniwersalny — „poza nim nie ma nic”. Oto dlaczego, pod
czas gdy rzeczywistość może być zakwestionowana przez myśl, byt 
nie poddaje się takiej operacji. Byt nie redukuje się do rzeczywistości, 
przekracza wszelki przedmiot, a myśl sama nie może go opisać i zde
finiować, bo go nie może przekroczyć.

Czy znaczy to, że Lavelle lekceważy podstawowy problem meta
fizyki: „dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Otóż wydaje się, że dla 
Lavelle’a pytanie to jest pytaniem źle postawionym. Tak jak Kartez- 
jusz- może hipotetycznie zwątpić we wszystko, oprócz aktu własnego 
myślenia; tak Lavelle może postawić każdy problem, oprócz problemu 
bytu. Podobieństwo to jest nieprzypadkowe. Dla Lavelle’a byt nie 
może być problemem, ponieważ wszystkie problemy tkwią w łonie 
bytu, bo żeby postawić bytowi pytanie „dlaczego?”, trzeba już być.
O ile podmiot może się sytuować poza światem, to nie poza bytem,

17 Lavelle’owski termin 1’a-pparence tłumaczę jako „pojaw”, co bliższe jest 
jego intencjom niż „pozór”.

18 Lavelle, Introduction  ..., s. 10.
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który nie może być dlań przedmiotem. Podmiot jest korelatywny do 
świata, do rzeczywistości, a nie do bytu.

Na marginesie warto zauważyć, że tak pojmowany byt n!ie może 
posiadać już charakterystyk rzeczowych. Obecność bytu to już właści
wie nie obecność „czegoś”, ale duchowa, czysta zasada stanowienia 
wszystkiego — odczuwana, ale i nie dająca się logicznie zakwestio
nować 19. Obecność, to nie tylko racja wszelkiego partykularnego 
istnienia, ale i jego źródło — a o to Lavelle’owi chodziło. Zasada ta 
ma zatem nie tylko charakter logiczny, na podobieństwo ponadjednost- 
kowego myślenia, ale i egzystencjalny — przy czym druga część tego 
twierdzenia jest właśnie niedowodliwa, intuicyjna, wymaga dla swego 
uznania osobistego zaangażowania. Będzie to rzutowało na dalszy opis 
bytu przez Lavelle’a.

Byt tedy może być określony — jak u Bergsona — jako obecność 
p e ł n a  (la presence totale), absolutna. Używając słowa o b e c n o ś ć ,  
Lavelle chce zaakcentować pozaczasowy charakter bytu. Chcąc odróż
nić byt absolutny od bytów skończonych, trzeba według Lavelle’a za
łożyć, że czas tkwi wewnątrz bytu, a nie jest jego zewnętrznym okre
śleniem. Tak pojęta obecność absolutna jest po prostu wiecznością. 
Dopiero „wewnątrz” niej dokonuje się rozróżnienia na obecność chcia
ną i obecność pożądaną, na obecność postrzeganą i na obecność pa
miętaną, czyli na przyszłość, teraźniejszość, przeszłość20. Skoro zatem 
obecność absolutna, pełna jest aczasowa, to nie może być korelatywna 
względem jakiejś nieobecności. Nicość jest nie do pomyślenia. Nie
obecność jawi się co najwyżej tylko na poziomie bytów skończonych
i jest z natury względna. Wypływa ona ze stopniowego poznawania 
przejścia między dwoma typami obecności: zmysłowym i duchowym. 
Tam gdzie kończy się obecność zmysłowa doświadczana dzięki wraże
niom, tam zaczyna się obecność duchowa tkwiąca w idei. Pojęcie nie
obecności, nicości jest produktem czasu i przestrzeni, jest pojęciem 
ściśle psychologicznym, bez wartości metafizycznej. Słowo „nic” jest 
term inem języka potocznego, w rzeczywistości nic nie znaczącym. Ni
cość nie może być właściwie przedmiotem żadnego namysłu, bo na
mysł ów sam jest już doświadczeniem pełni. Rysuje się tu  fundamen
talna opozycja Lavelle’a wobec punktu wyjścia klasycznego egzysten-

19 N atrafiam y tu na pew ien  kłopot translacyjny. Francuski rzeczow nik l’ê tre  
ma bow iem , w  odróżnieniu od polskiego „byt”, znaczenie czynnościow e, odsłow -  
ne, rów nież nieprzedm iotow e. Będę jednak trzym ać się  słow a „byt”, a n ie np. 
„bycie”, ze w zględu  na  teistyczne następstw a opisów  la v e lle ’owskich.

20 Por. L. L avelle, La dialectique du  monde sensible, wyd. 2, Paris 1954, s. 79 
przypis.
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cjalizmu. Jej konsekwencje będą istotne dla teoretycznego i społecz
nego znaczenia jego doktryny.

Niemożliwość porzucenia bytu przekształca się u Lavelle’a w nie
skończoną możliwość uaktualniania się indywidualnych jestestw — 
możliwość bowiem tkwi w bycie na równi z tym, co aktualne, czy 
z tym, co już dokonane. Lavelle odrzuca klasyczną koncepcję trzech 
kategorii modalności: możliwość, egzystencja, konieczność, traktując 
je nie jako postęp od minimum do maksimum bytu, lecz jako jego 
aspekty znajdujące wytłumaczenie w naturze czasu. Wyłania się w tym 
miejscu kolejna immanentna trudność filozofii Lavelle’a. Jaka relacja 
łączy właściwie Byt absolutny z bytami partykularnym i — tożsamość, 
emanacja, stworzenie? Trudność ta będzie kulminowała w Laveile’ow- 
skich kłopotach z ortodoksyjnością wobec nauki Kościoła. Owa nie
możliwość porzucenia bytu wywołuje również, zdaniem Lavelle’a, 
ciągłą aktywność umysłu starającego się mimo wszystko dociec racji 
tego stanu rzeczy, czyli dążącego do osiągnięcia poziomu logicznej i by
towej pełni, do identyfikacji z bytem. Dla takiego to umysłu podsta
wowy problem metafizyki znajduje rozwiązanie w tezie, że byt za
wiera sam w sobie swe usprawiedliwienie, jest causa sui i wobec tego 
nie jest czymś zewnętrznym względem myśli, lecz tkwi wewnątrz 
niej, a zarazem ją usprawiedliwia i ontycznie funduje.

Drugim, obok „obecności pełnej” pojęciem mającym dla Lavelle’a 
charakteryzować byt u podstaw jest pojęcie j e d n o z n a c z n o ś c i  
bytu {l ’univocite), pochodzące jeszcze od Dunsa Szkota. Tak jak po
jęcie obecności miało n|ieść ze sobą aczasowy i intuicyjno-logiczny 
aspekt bytu, tak pojęcie jednoznaczności ma opisać jego jednolitość, 
a zarazem konkretność i powiązanie z rzeczami skończonymi. „W by
cie utożsamia się ta wspólna własność, która pozwala powiedzieć 
o każdej rzeczy, że ona jest — z tą własnością, która czyni ją taką, 
a nie inną, to znaczy wprowadza ją w relację ze wszystkimi innymi 
rzeczami” — pisze Lavelle21. Byt jest więc jak gdyby zarazem „gę
stością” rzączy konkretnych i uniwersalnością, w której one uczestniczą. 
Byt nie jest stopniowalny — twierdzi Lavelle — a istnienie w odnie
sieniu do uniwersum jest pojęciem równie bogatym, jak w odniesie
niu do najdrobniejszego jego składnika. Byt jakiejś rzeczy konkretnej 
jest jednocześnie przejawem całego, niepodzielnego bytu, jest modusem 
bytu absolutnego, który jest jednoznaczny z konkretnym charakterem 
swego przejawiania się. A zatem byt jest konkretny, tak jak konkretne 
są zawarte w nim rzeczy. Byt jest zarazem uniwersalny, to znaczy 
nie ma w nim przejścia od bytu do niebytu, bo pojęcie możliwości,

21 L avelle, ln troduction  ..., s. 11-
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które mogłoby to przejście umożliwić, jest zawsze możliwością czegoś
— tkwi tedy w dziedzinie bytu. Uniwersalność, a więc fakt, że istnieje 
we wszystkich poszczególnych formach bytu to samo, nie pomniejszone 
znaczenie słowa „byt” sprawia, że byt nie rozdrabnia się w wielości 
różnorodnych ujęć, lecz zachowuje jedność swej natury w różnorod
ności swoich form — i to właśnie jest sens jednoznaczności bytu. Byt 
jednoznaczny nie jest bytem pustym, nie różniącym się od nicości 
(tak jak w heglowskiej Nauce logiki), lecz bytem totalnym, obecnym 
wszędzie, konkretnym jak konkretne są wszystkie jego formy. Tym 
samym filozofia Lavelle’a sytuuje się w tym nurcie myśli, który za 
swe naczelne zadanie uważa dążenie do konkretu.

Jednoznaczność Bytu absolutnego i bytów indywidualnych pozwa
la Lavelle’owi uniknąć skrajnego fenomenizmu. Czy to znaczy, że 
Byt absolutny uzyskuje swą konkretność dzięki rzeczom jednostko
wym? Otóż nie, porządek jest odwrotny. Rzeczy istnieją jako byty 
indywidualne, ale ich byt jest całkowicie uzależniony od Bytu abso
lutnego. A więc konkretność to domena samego bytu. „Taki jest praw
dziwy sens jednoznaczności, co do której widać, że tkwi nie tyle we 
wspólnych cechach obecnych w każdym z modi bytu, co w konkret
nej jedności bytu, którego wszystkie modi są aspektami i bez którego 
żaden z nich nie mógłby istnieć. Stąd niezrównany prestiż pojęcia re
lacja, które w języku gnoseologii nie wyraża nic wiącej, niż w języ
ku ontologdi identyczność bytu i całości” 22.

Z Lavelle’owskiej jednoznaczności bytu wypływają istotne konsek
wencje. Byt nie jest w świetle tej kategorii ani cechą, ani logicznym 
rodzajem dla jestestw indywidualnych — jednostki różnią się wszak 
od swego rodzaju, a byt jestestw nie różni się przecież od bytu ca
łości. Nie jest też w końcu byt logiczną klasą ani uniwersalnym po
jęciem, bo byłby wtedy tylko abstrakcyjnym zbiorem. Jest natomiast 
„uniwersalnością konkretną”, czyli i n d y w i d u u m ,  zawierającym 
jednak w sobie swe modi, które są również indywiduami. Zakres bytu 
nie różni się od jego treści. Byt jest jednostkowy, ale i uniwersalny, 
jest indywiduum, które zarazem jest całością.

Właściwe zrozumienie kategorii całości, której Lavelle zamiennie 
używa z pojęciem bytu, a także relacji całość — część, wydaje się być 
jednym z kluczy do jego filozofii. Całość dla Lavelle’a nie jest ani 
transcendentalną ideą formalnie gwarantującą byt rzeczom jednostko
wym, ani konieczną perspektywą ujmowania wszelkiego szczegółowego 
zjawiska, ani też nie jest syntezą poznania. A przynajmniej nie jest 
żadną z tych rzeczy z osobna. Całość zawiera zarówno to, co rzeczy-

** L avelle, De l’être, s. 15.
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wiste, jak i operacje myślowe, akty świadomości, których treść nie 
została jeszcze urzeczywistniona, bądź nie zostanie urzeczywistniona 
nigdy. Pojęcie bytu jako całości „ma ten sam zakres znaczeniowy, co 
wszelki przedmiot rzeczywisty lub możliwy. Wszelkie inne pojęcia, 
w tym nawet pojęcie myśli, są jego określeniami uzyskanymi dzięki 
analizie” 23. Widać stąd, że pojęcie bytu—całości jest jeszcze ciągle 
tym  pierwotnym wobec wszelkich rozróżnień pojęciem bytu odkrywa
nego prerefleksyjnie. Całość to zatem ten rodzaj obecności bytu, który 
wyprzedza swoje części i który nie sprowadza się do ich sumy. „Czy
sty byt to bez wątpienia nie końcowa suma, lecz źródło wszystkich 
określeń, którymi się go obdarza, nie dodając ich jedno po drugim 
do niego, lecz je z niego wyodrębniając” — stwierdza Lavelle24. 
Bytu—całości nie można „powiększyć”, można go tylko dzielić, wy
różniając nowe określenia przez analizę. Byt nie tylko zawiera wszystko 
w sposób abstrakcyjny, ale jest również tym  wszystkim, co zawierane
— stąd jego konkretność. Konkretność każdej rzeczy polega na tylko 
dla niej właściwej, specyficznej relacji, w jakiej pozostaje ona z by
tem—całością. Przez byt więc można rozumieć również siatkę relacji, 
które wiążą rzeczy i egzystencje jednostkowe. Ponieważ jednak rzeczy 
wchodzą w ciągle nową relację z bytem samym, więc owa siatka nie 
wyczerpuje go jako całości. Analiza bytu też nie może go wyczerpać, 
bowiem sam akt analizy jest ciągle od nowa zakładany w bycie. Po
jęcie całości przestaje wystarczać. W pojęciu bytu—całości Lavelle 
chce uchwycić wszystko co jest. A równie dobrze jak rzeczywistość 
zmysłowa „jest” także myśl, zamiar, chęć, uczucie, cel, ideał. To, co 
„jest”, to nie tylko zrealizowana faktyczność, ale również możliwość 
innych realizacji. Pojęcie bytu zawierając wszystko, co jest, zawiera 
u Lavelle’a tym samym potencjalność, aktualność i to, co już zreali
zowane; staje się pojęciem wszechogarniającym i zaczyna przekraczać 
pojęcie rzeczywistości w kierunku tego, co intelligibilne i wolicjonal- 
ne, w kierunku zasady, podstawy i celu wszelkiego, duchowego, inte
lektualnego i zmysłowego istnienia. Jeśli dodać, że Lavelle chce zare
zerwować dla bytu również cechę transcendencji, co prawda dosyć 
specjalnej, bo tkwiącej również wewnątrz każdego elementu bytu, to 
okaże się, że analiza refleksyjna wzniosła się już na poziom ostatecz
nego, a zarazem źródłowego absolutu.

Odkrywanie absolutu w doświadczeniu wewnętrznym nie reali
zuje się dla Lavelle’a poprzez stany psychiczne mające odpowiadać

23 L. Lavelle, De l’in t im ité  sp irituelle,  Paris 1955, s. 17. 
u  Lavelle, De l’être, s. 13—14.
23 Por, L. Lavelle, De l’acte, Paris 1946, s. 11.
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BYT JAKO AKT. BÓG

danym, gotowym przedmiotom, nie konstytuuje niczego w rodzaju 
„przedmiotu wewnętrznego”. Jeśli istnieją jakieś „stany”, to tylko 
takie, które wyrażają relacje między aktem świadomości a przedmio
tem fizycznym, którym jest nasze własne ciało, relacje duchowego 
znaczenia. Doświadczenie tego aktu znaczeniotwórczego jest doświad
czenie^ prawdziwie metafizycznym, bo przekraczającym wszelkie do
świadczenie fizyczne, jest doświadczeniem nadającym sens memu istnie
niu, a tym samym doświadczeniem aktu powołującego mnie do du
chowego — jedynie realnego, bo konkretnego i totalnego zarazem 1— 
b y tu 25. Odkrywam więc w sobie akt, który sam mogę zrealizować, 
a który otrzymuję zarazem „z góry”. Istotnie — jeśli absolutna obecność 
to ciągła aktualność bytu i jego wieczne odradzanie się, tedy najwłaś
ciwszym mianem dla n|iej jest akt. Lave,Ile stwierdza wyraźnie: „praw
dziwa obecność zawiera się w akcie”. Jeśli Byt w odróżnieniu od przed
miotu nie ma żadnej trwałej „natury” czy niezmiennej treści, to wy
starcza to do ukazania jego niematerialnego i nawet subiektywnego 
charakteru — sądzi Lavelle — i obliguje do utożsamiania go z aktem 
jako wspólnym źródłem bytu przypisywanego wszystkim przedmiotom. 
To utożsamienie wyzwala od agnostycyzmu — ciągnie Lavelle — bo 
unika się tezy o njiepoznawalności bytu wtedy, gdy byt o naturze, aktu 
nie może być już traktowany jako heterogenny i zewnętrzny wobec nas, 
jako że akt sytuuje nas wewnątrz bytu. Byt przestaje być dla nas 
tajemnicą, bo nie różni się już właściwie od swej własnej genezy. Akt 
sam również żadną tajemnicą być nie może, bo będąc racją bycia, 
sam już racji nie potrzebuje. Aktywne znaczenie bytu rozprasza woal 
nieprzejrzystości wprowadzony między nas a rzeczywistość przez fe- 
nomenalizm, a idea bytu broni się tu  łatwo przed zarzutem pustki, 
bo właśnie w akcie chwyta się konkretne znaczenie pełni b y tu 26.

A kt u Lavelle’a charakteryzowany jest przez czystą s k u t e c z 
n o ś ć  (l’efficacité — pojęcie to czerpie z kolei Lavelle z filozofii 
Malebranche’a). Skuteczność czysta oznacza, że nie jest ona oceniana 
przez efekty zewnętrzne wobec niej — bo to pasuje raczej do ope
racji partykularnych niż do aktu bytu, który tworzy sam siebie, bę
dąc swym własnym celem. Skuteczność ta identyfikuje się ze swym 
własnym działaniem, akt jest więc cały i całkowicie inicjatywą, tak 
samo jak jest swą własną racją bycia i sam siebie rozświetla. Istota 
aktu polegająca na czystej skuteczności wyraża się w tym, że redukuje 
się on do swej własnej gry, która jednak może być prowadzona —

26 Ibidem, s. 60—66.
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przyznaje Lavelle — w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Może to 
być aktywność nastawiona utylitarnie, na zaspokojenie potrzeb doraź
nych, bądź aktywność nastawiona na realizację celu wyższego, aktyw
ność wyzwolona, autoteliczna. Jest rzeczą jasną, że tylko ta druga 
przyciąga uwagę Lavelle’a.

Akt jest absolutnie niezdeterminowany, nie w tym sensie, że wy
klucza dąterminacje, lecz w tym, że je właśnie wytwarza. Jest nie
skończoną możliwością, która jednak n|ie kłóci się z jego aktywnością, 
bo w czystej skuteczności możliwość i aktualność to jedno. Możliwość 
przeciwstawia się aktualności jedynie na poziomie bytu skończonego, 
ograniczonego — który z kolei ze względu na Byt absolutny jest w sta
nie ciągle do końca nie zrealizowanej możliwości. Skutki wytwarzane 
przez Akt czysty są jedynie jego świadectwem, a nie celem. Choć za
zwyczaj myślimy, że, skuteczność rozpoznaje się w swym produkcie, to 
jednak produkt jest tylko jej ograniczeniem. Skutek nie dorzuca nic 
do czystej operacji, nie wzbogaca jej, choć musi być zawsze obecny — 
jest środkiem, a nie celem aktywności czystej. Cel aktywności nie 
może leżeć poza aktem, bo akt zamierałby wtedy w osiągniętym przed
miocie. A jeśli nie ma innego bytu realnego, jak byt w akcie — to 
byt jest w operacji, która go wytwarza, jest samą tą operacją.

Identyfikacja bytu z aktem ma w intencjach Lavelle’a umożliwić 
zrozumienie uczestnictwa bytów partykularnych w Bycie absolutnym. 
Poprzednie charakterystyki, jak jednoznaczność, niestopniowalność, 
jedność, a zarazem uniwersalność — jak sam przyznaje — zrozumienie 
to uniemożliwiały27. Wykluczenie nicości było tu  czynnikiem decydu
jącym. Opozycją do aktu nie jest nicość, lecz bierność, a bierność 
tkwiąca w bytach skończonych jest zawsze względna, jest tylko niż
szym stopniem aktywności. Będąc wewnątrz Bytu przez akt, możemy 
w nim aktywnie uczestniczyć, współpracować z jego nieskończoną ini
cjatywą. Również uniwersalność, totalność Bytu uzyskuje właściwe 
znaczenie dzięki aktowi. Mają się tu  rozproszyć trudności w pojmo
waniu bytu jako całości. Otóż ideą Całości nie może być zobiektywizo
wana. Całość istnieje tylko dla aktu obejmującego wszystkie części 
w jedności tego samego spojrzenia. Pojęcie totalności nie wyraża więc 
nic (innego, jak niepodzielność Aktu, przez który ustanawia się sam Byt.

Byt jako akt czysty nie posiada jeszcze żadnych wyróżników ze
wnętrznych, jest jeszcze pierwotnie homogenny i jako taki ma całko
wicie wewnętrzną naturę. Wyrażenia „z zewnątrz”, ,,od wewnątrz” nie 
pasują właściwie do aktu czystego, który nie ma nic wspólnego z prze-

27 Por. ibidem, s. 71—80.
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strzennością. Pojawia się nowa charakterystyka Bytu-Aktu. mianowi
cie i n t y m n o ś ć  (l ’in t im ité). Dlatego zamiast mówić o Akcie, że 
jest „w sobie” (co przywodzi na myśl kaniowską rzecz w sobie), lepiej 
stwierdzić, że jest sobą (le soi), czyli pozostaje w relacjach jedynie 
z samym sobą.

Byt-absolut jako akt nie może być oczywiście czyimś aktem. Ma 
charakter autokreacji, która trw a ciągle i nie daje się ująć w porzą
dek czasowy. Dla Lavelle’a doświadczenie wewnętrzne, odkrywające 
byt, jest doświadczeniem Wiecznego Teraz (l’Eterr^el Présent). Causa 
sui oznacza, że zasada przyczynowości nie stosuje się do Aktu czy
stego, bo paradoksalnie, musiałby on istnieć przed swoim istnieniem — 
a jest przecież absolutną skutecznością i inicjatywą, od której wszystko 
zależy, jest ciągle tylko przyczyną, nie będąc nigdy skutkiem. Istnie
nie dla niego to właśnie ciągła autokreącja, a stąd wypływa m.in. 
także i to, że Akt nie jest wiecznym bezruchem, lecz doskonałą, we
wnętrzną mobilnością, wolnością po prostu.

Tu znowu powraca jak bumerang sygnalizowana już przez nas 
trudność. Jak pojąć bytową zależność jestestw partykularnych od Bytu, 
skoro jest on tylko autokreacją — jako stworzenie, emanację, czy 
tylko nadawanie sensów? Jeżeli mobilność Aktu polega jedynie na 
wewnętrznym, „okrężnym” ruchu, to nie chcąc odciąć go od bytów 
partykularnych musi Lavelle odpowiednio spreparować ich status on- 
tologiczny — stają się one przejawem owego Aktu o jednorodnej 
z nim, a więc idealnej naturze. Tym samym filozofia Lavelle’a dążąc 
do konkretu traci jednocześnie możliwość dotarcia do konkretu rze
czywistego. Jej konkret to tylko konkret duchowy. Jest to los każdego 
subiektywizmu. I choć Lavelle będzie bronił się zażarcie przed taką 
konsekwencją, do końca nie będzie umiał sobie z nią poradzić.

Akt czysty jako doskonała intymność ma u Lavelle’a naturę du
cha. Jako fundament wszystkich świadomości nie może sam świado
mości nie posiadać, ii właściwie dopiero on dysponuje doskonałą samo
świadomością, jest doskonale dla samego siebie przejrzysty. Zbitka 
pojęciowa myśl-konkret ma za zadanie „odintelektualizować” myśl. 
Ma umożliwić nadanie bytowi cech świadomości, a świadomości cech 
konkretnego, autonomicznego istnienia. Dlatego wbrew Sartre’owi 
Byt-Akt „w sobie” może być również „dla siebie” — więcej, tak po
jęty byt „w sobie” musi być również „dla siebie”. A jeżeli akt każdego 
bytu partykularnego konstytuuje osobowość, to tym bardziej Akt 
czysty, który jest ogniskową wszelkiej egzystencji osobowej, ma naturę 
osobowości, jest właściwie osobą w tym sensie, w jakim osoba prze
kracza wszelką jednostkowość.
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W tym  ujęciu pierwotne odkrycie obecności bytu nabiera nieco 
innego znaczenia. Oto w doświadczeniu wewnętrznym odkrywam źród
ło swojej własnej spontaniczności i aktywności. Stwierdzam, że moje 
własne akty są jakby odbiciem spontaniczności absolutnej, że z niej 
czerpią swą energię i że w owej aktywności czystej są zakorzenione. 
Poszukując racji dla swego skończonego istnienia znajduję ją w bez
warunkowej obecności Bytu-Aktu. Schodząc w głąb własnej jaźni tra 
fiam na transcendencję.

Byt jako samokreujący się akt jest w istocie tyllko inną nazwą do
skonałości. Afirmacja owej doskonałości dokonująca się w doświad
czeniu wewnętrznym rodzi jednocześnie w skończonym podmiocie wolę 
jej osiągnięcia. Właśnie afirmacja bytu pozwala nie tylko zrozumieć 
związek intelektu z wolą, ale również uzasadnić — jak mówi Lavelle
— „ontologiczny przywilej woli” 28. Polega on na tym, że jakkolwiek 
teoretycznie przed aktem woli winny być zrealizowane warunki jego 
spełnienia się, to w istocie akt taki zapoczątkowuje wszystko i odsyła 
nas do woli w stanie „czystym”, która pozwala uchwycić byt w ak
cie stawania się. I chociaż akt woli dokonuje się na ogół w określo
nych warunkach i pociąga za sobą określone skutki — to w stanie 
„czystym” jest od nich niezależny, bo zmierza tylko ku sobie samemu, 
ku realizacji wolności, a nie ku żadnym zewnętrznym celom. Ten 
zwrotny kierunek doskonałego aktu woli ma zdaniem Lavalle’a za
świadczać, że akt podlega autoafirmacji, czyli ustanawia tożsamość 
bytu i dobra29. Doskonały akt woli może zmierzać tylko do doskona
łości; nakierowując się na siebie — osiąga ją właśnie; ponieważ do
skonałością w sferze aksjologicznej jest dobro — zatem osiąga dobro, 
a właściwie jest nim cały czas — tak innymi słowami można oddać 
spekulację Lavelle’a.

Byt i dobro to tylko dwie perspektywy, z których oglądamy ten 
sam akt. Jest to właściwie nazwa, którą nadajemy tej racji bycia, 
która usprawiedliwia nie byt już dany, faktyczny, lecz mający się 
dopiero stać, ten, którego celem i bytem jest sam akt bycia. Dobro 
jest więc zarazem jakby przyczyną i skutkiem aktu — nie można go 
zatem oddzielać od bytu-aktu. „Z punktu widzenia woli jest w do
bru ta sama uniwersalność i ta sama jednoznaczność, co z punktu 
widzenia intelektu — w bycie” — stwierdza L avelle30. Tak jak nie 
można pomyśleć żadnego przedmiotu (choćby był iluzoryczny) nie 
umieszczając go w bycie, tak każdy przedmiot woli jest pochodny od

28 Por. Lavelle, Introduction  ..., s. 71.
89 Por. ib idem ,  s. 72.
so Ibidem ,  s. 76.
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dobra. Tak jak byt nie jest li tylko abstrakcyjną, zewnętrzną domi
nacją wobec swoich modi, lecz ich wewnętrzną treścią i całością po
wiązań między nimi, tak dobro nie jest jakąś formalną cechą przy
sługującą przedmiotom woli, ale to wola nie może chcieć niczego in
nego niż dobra, chociaż na gruncie egzystencji skończonej dobro nie 
realizuje się nigdy całkowicie, a tylko w formie ograniczonej. Ponie
waż dobro tkwi w samym bycie, więc tendencja do jego odnajdywania 
nie zmierza ku jakiemuś zewnętrznemu, ewentualnie pragmatycznemu 
celowi, lecz jest ruchem do wewnątrz. To, że bytowi „nic nie bra
kuje” i  że jest samowystarczalny, można wyrazić w języku aktu tylko 
wtedy, gdy się uzna, że dobro jest celem ostatecznym i absolutnym 
każdej działającej woli, która jest tylko środkiem wiodącym do tego 
celu. Cel taki jest „wolą woli” (le vouloir d ’un vouloir), tak jak byt 
jest „byciem bytu” (l ’être d ’un être) — a to znamionuje absolu t31.

Zdaniem Lavalle’a, jak widać, refleksja nad bytem jako dobrem 
pozwala przejść od refleksji nad bytem jako całością do traktowania 
bytu jako aktu. Źródłowość, wewnętrzność bytu jako dobra sugeru
je, że byt nie może być ponad dobrem, ani dobro ponad bytem — 
dobro jest wszak również bytem w akcie, bez niego byt byłby ni
czym. Stąd traktowanie bytu statycznie, a dobra dynamicznie jako 
zewnętrznej pobudki aktywności bytu jest błędem, którego — sądzi 
La veile — nie ustrzegł się nawet Platon.

Każdy przedmiot woli jest pochodnym dobra; im doskonalsza wola, 
tym  więcej dobra odkrywa w przedmiotach; każdy przedmiot rzeczy
wisty może wieść ku odkryciu dobra absolutnego. Ta stopniowalność 
dobra, czyli wartości, na szczeblu bytu skończonego nasuwa pytanie 
o zło. Otóż z perspektywy bytu absolutnego zło nie istnieje. Byt jest 
bowiem absolutną pełnią, pełnią nieskończonego aktu i dobra. O ile 
jednak dobro jest komplementarne w stosunku do bytu, to zła nie 
można potraktować jako odpowiadającego niebytowi. Niebyt przecież 
nie istnieje, a zło pojawia się w rzeczywistości, jest przez nas wy
czuwane i potępiane. Problem ten rozwiązuje Lavelle za pomocą swo
jej teorii sprzeczności głoszącej, że dychotomia powstaje zawsze we
wnątrz terminu pozytywnego, który jest pierwotny względem dwu 
pojęć sprzecznych, wyłaniających się zeń. Znaczy to, że Dobro jako 
identyczne z Bytem nie ma równoważnego pojęciowego przeciwień
stwa. Dopiero dobro względne, wartości nieodłączne od egzystencji 
skończonej przywołują jako swe przeciwieństwo zło. Tę samą ideę 
odnajduje, się — zdaniem Lavelle’a — w tradycyjnej teologii, w której

81 Por. ibidem, s, 82.
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W tym  ujęciu pierwotne odkrycie obecności bytu nabiera nieco 
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ło swojej własnej spontaniczności i aktywności. Stwierdzam, że moje 
własne akty są jakby odbiciem spontaniczności absolutnej, że z niej 
czerpią swą energię i że w owej aktywności czystej są zakorzenione. 
Poszukując racji dla swego skończonego istnienia znajduję ją w  bez
warunkowej obecności Bytu-Aktu. Schodząc w głąb własnej jaźni tra 
fiam na transcendencję.

Byt jako samokreujący się akt jest w istocie tylko inną nazwą do
skonałości. Afirmacja owej doskonałości dokonująca się w doświad
czeniu wewnętrznym rodzi jednocześnie w skończonym podmiocie wolę 
jej osiągnięcia. Właśnie afirmacja bytu pozwala nie tylko zrozumieć 
związek intelektu z wolą, ale również uzasadnić — jak mówi Lavelle
— „ontołogiczny przywilej woli” 28. Polega on na tym, że jakkolwiek 
teoretycznie przed aktem woli winny być zrealizowane warunki jego 
spełnienia się, to w istocie akt taki zapoczątkowuje wszystko i odsyła 
nas do woli w stanie „czystym”, która pozwala uchwycić byt w ak
cie stawania się. I chociaż akt woli dokonuje się na ogół w określo
nych warunkach i pociąga za sobą określone skutki — to w stanie 
„czystym” jest od nich niezależny, bo zmierza tylko ku sobie samemu, 
ku realizacji wolności, a nie ku żadnym zewnętrznym celom. Ten 
zwrotny kierunek doskonałego aktu woli ma zdaniem Lavalle’a za
świadczać, że akt podlega autoafirmacji, czyli ustanawia tożsamość 
bytu i dobra29. Doskonały ak t woli może zmierzać tylko do doskona
łości; nakierowując się na siebie — osiąga ją właśnie; ponieważ do
skonałością w sferze aksjologicznej jest dobro — zatem osiąga dobro, 
a właściwie jest nim cały czas — tak innymi słowami można oddać 
spekulację Lavelle’a.

Byt i dobro to tylko dwie perspektywy, z których oglądamy ten 
sam akt. Jest to właściwie nazwa, którą nadajemy tej racji bycia, 
która usprawiedliwia nie byt już dany, faktyczny, lecz mający się 
dopiero Stać, ten, którego celem i bytem jest sam akt bycia. Dobro 
jest więc zarazem jakby przyczyną i skutkiem aktu — nie można go 
zatem oddzielać od bytu-aktu. „Z punktu widzenia woli jest w do
bru ta sama uniwersalność i ta sama jednoznaczność, co z punktu 
widzenia intelektu — w bycie” — stwierdza L avelle30. Tak jak nie 
można pomyśleć żadnego przedmiotu (choćby był iluzoryczny) nie 
umieszczając go w bycie, tak każdy przedmiot woli jest pochodny od

28 Por. L avelle, Introduction —, s. 71.
29 Por. ib idem ,  s. 72.
30 Ibidem,  s. 76.
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dobra. Tak jak byt nie jest li tylko abstrakcyjną, zewnętrzną domi
nacją wobec swoich modi, lecz ich wewnętrzną treścią i całością po
wiązań między nimi, tak dobro nie jest jakąś formalną cechą przy
sługującą przedmiotom woli, ale to wola nie może chcieć niczego in
nego niż dobra, chociaż na gruncie egzystencji skończonej dobro nie 
realizuje się nigdy całkowicie, a tylko w formie ograniczonej. Ponie
waż dobro tkwi w samym bycie, więc tendencja do jego odnajdywania 
nie zmierza ku jakiemuś zewnętrznemu, ewentualnie pragmatycznemu 
celowi, lecz jest ruchem do wewnątrz. To, że bytowi „nic nie bra
kuje” i  że jest samowystarczalny, można wyrazić w języku aktu tylko 
wtedy, gdy się uzna, że dobro jest celem ostatecznym i absolutnym 
każdej działającej woli, która jest tylko środkiem wiodącym do tego 
celu. Cel taki jest „wolą woli” (le vouloir d ’un vouloir), tak jak byt 
jest „byciem bytu” (l ’être d ’un être) — a to znamionuje absolu t31.

Zdaniem Lavalle’a, jak widać, refleksja nad bytem jako dobrem 
pozwala przejść od refleksji nad bytem jako całością do traktowania 
bytu jako aktu, Źródłowość, wewnętrzność bytu jako dobra sugeru
je, że byt nie może być ponad dobrem, ani dobro ponad bytem — 
dobro jest wszak również bytem w akcie, bez niego byt byłby ni
czym. Stąd traktowanie bytu statycznie, a dobra dynamicznie jako 
zewnętrznej pobudki aktywności bytu jest błędem, którego — sądzi 
Lavelle — nie ustrzegł się nawet Platon.

Każdy przedmiot woli jest pochodnym dobra; im doskonalsza wola, 
tym  więcej dobra odkrywa w przedmiotach; każdy przedmiot rzeczy
wisty może wieść ku odkryciu dobra absolutnego. Ta stopniowalność 
dobra, czyli wartości, na szczeblu bytu skończonego nasuwa pytanie 
o zło. Otóż z perspektywy bytu absolutnego zło nie istnieje. Byt jest 
bowiem absolutną pełnią, pełnią nieskończonego aktu i dobra. O ile 
jednak dobro jest komplementarne w stosunku do bytu, to zła nie 
można potraktować jako odpowiadającego niebytowi. Niebyt przecież 
nie istnieje, a zło pojawia się w rzeczywistości, jest przez nas wy
czuwane i potępiane. Problem ten rozwiązuje Lavelle za pomocą swo
jej teorii sprzeczności głoszącej, że dychotomia powstaje zawsze we
wnątrz terminu pozytywnego, który jest pierwotny względem dwu 
pojęć sprzecznych, wyłaniających się zeń. Znaczy to, że Dobro jako 
identyczne z Bytem nie ma równoważnego pojęciowego przeciwień
stwa. Dopiero dobro względne, wartości nieodłączne od egzystencji 
skończonej przywołują jako swe przeciwieństwo zło. Tę samą ideę 
odnajduje, się — zdaniem Lavelle’a — w tradycyjnej teologii, w której

31 Por. ibidem, s, 82.



Louis Lavelle 269

szatan nie jest równy Bogu i musi najpierw  uczestniczyć w jego 
doskonałości, nim się przeciw niemu zw róci32.

Jeśli przypomnimy, że byt u Lavelle’a jest homogenną całością, 
że jest aktem samokreującym się i mającym kreować wszystkie swe 
przejawy partykularne, „uniwersalnym indywiduum”, że jest samą 
skutecznością nie redukującą s)ię do swoich skutków, że jest wolnością 
o naturze duchowej, samoświadomością o naturze osobowej, a w koń
cu absolutem intelligibilnym i wolicjonalnym, ii jako Dobro samo 
autotelicznym — to jasne się staje, że słowa Byt używać można 
zamiennie ze słowem Bóg. Oczywiście Lavelle’owska koncepcja Boga 
wypływa z przesłanek jego filozofii, często nawet wręcz się za nimi 
ukrywa — Lavelle nie chce bowiem uprawiać teologii, a przynajmniej 
uważa, że filozofia ma odrębne zadania. Jego Bóg nie będzie przeto 
Bogiem chrześcijańskiej ortodoksji, Bogiem objawienia. A mimo to 
w całej jego doktrynie wyczuwa się wysiłek uzgodnienia rozumu filo
zoficznego z wymaganiami konfesji. Konfesja stanowi jakby ideę re- 
gulatywną tej filozofii, co nie pozostaje bez wpływu na jej teoretycz
ny poziom. W tym  punkcie upatrujem y jedno z zasadniczych źródeł 
wszystkich immanentnych trudności filozofii Lavelle’a.

Oto okazuje się, że afirmacja bytu ma u Lavelle’a aspekt religijny. 
Sądzi on, że refleksja filozoficzna pociąga za sobą religię: „zwyczajne 
rozważanie nad całością, której to, co szczególne, jest częścią, nad 
nieskończonością, która nie pozwala temu, co skończone, być samo
wystarczalnym, nad absolutem, od którego zależy to, co względne, 
wprowadza nas w dziedzinę religii: tam gdzie jest całość, albo lepiej — 
nieskończoność czy absolut, tam jest również to, co religijne” 33. Ma 
zatem rację Paule Levert, gdy mówi, że dla Lavelle’a „odkrycie bytu, 
które umożliwia afirmację bytu jako Całości, to znaczy jako nieprze
kraczalnej pełni, jest wynikiem działania łaski, a łaski tój nie otrzy
muje się wcale u kresu postępu poznania, ani za zasługi moralnej 
ascezy, ani też nie zdobywa się jej poprzez akty woli” 34.

Oczywiście odmienność perspektywy filozoficznej i teologicznej 
sprawia, że Lavelle wikła się w pewne kłopoty teoretyczne. Nie uzna
jąc dowodliwości Boga-bytu, w czym pomaga mu wprowadzona kon
cepcja jednoznaczności bytu, staje jednocześnie, przed problemem na

32 Por. ib idem ,  s. 94 przypis.
33 L. L avelle, Traité  des valeurs,  t. II, Paris 1955, s. 486.
34 P. Levert, L ’aff irm ation  de l’être e t  le problèm e du réel dans la philo

sophie  de Louis Lavelle,  Paris 1960, s. 40.
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tu ry  świata zmysłowego. Lavelle nie wątpi w jego istnienie, ale ma 
trudności z ustaleniem jego statusu. Czy wobec tego mówiąc o relacji 
tego świata do Boga — powtarzamy nasze pytanie — mówić o kreacji 
czy o emanacji? Wszak nie ma wobec bytu-Boga rzeczy zewnętrznych. 
Jak pogodzić z pojęciem Boga jako czystego aktu uczestnictwo w nim 
nieskończonej ilości bytów? Lavelle stanie na stanowisku głoszącym, 
zasadniczą jednorodność bytu-aktu i wszelkich jego możliwych i rze
czywistych, faktycznych modi  i powie, że skoro byt jest aktem, to 
„akt jest czysto wewnętrzny wobec siebie samego i nie jest Stwórcą 
niczego poza sobą” 35 — i trudności pozostaną. Trudności te są — 
jak się wydaje — wynikiem porzucenia przez Lavelle’a perspektywy 
ontologicznej analizy sensów rozmaitych sposobów bycia na rzecz 
afirmacji metafizyczno-religijnej, narzucającej pojęciom, nolens volens, 
charakter substancjalno-przedmiotowy. Jedyną odpowiedzią Lavelle’a 
jest deklaracja o generatywnym charakterze Aktu, który ma być wiecz
nie odradzającym i niewyczerpalnym tworzeniem. Generatywność ta 
nie ma żadnych logicznych racji, bo sama je dopiero tworzy. I oto 
okazuje się, że u kresu refleksyjnej analizy bytu (który jest zarazem 
jej początkiem) tkwi nieprzenikniona tajemnica — słowo, które La- 
velle chciał wyrugować ze swojej filozofii. Pojawienie się w jedności 
bytu absolutnego wielości bytów skończonych stanowi dla Lavelle’a 
tajemnicę aktu kreacji, której skończona świadomość, posiadająca in
tuicję niepodzielnej doskonałości bytu, nie potrafi rozw ikłać36.

Zarysowana w naszej relacji pogłębiająca się spirytualizacja analiz 
Lavelle’owskich wydaje się być również wynikiem przełamywania się 
w tej filozofii dwóch perspektyw. Jedna to perspektywa panteistyczna, 
nakazująca rozpoczynać filozofowanie od poczucia pełni rzeczywistości, 
a później widzieć w bycie-Bogu warunek pojawienia się i istnienia 
rzeczywistości Druga to perspektywa subiektywistyczna, w głębi włas
nej jaźni poszukująca absolutu. Dochodzi tu jeszcze tendencja „inte- 
lektualistyczna” przewijająca się w filozofii Lavelle’a mimo jej ogól
nie woluntarystycznego charakteru i znajdująca wyraz m.in. w akcen
towaniu konstytutywnego charakteru refleksji. Tendencja ta pozwala 
Lavelle’owi kwestionować świat i poszukiwać intelektualnych racji jego 
istnienia. Wzajemne przenikanie się tych różnych optyk powoduje po
czątkowo pozorne oddzielenie od siebie bytu i rzeczywistości, w istocie 
jednak jest powodem włączenia rzeczywistości do duchowej wewnętrz
nej natury bytu, czyli odrzucenia jej autonomii. Rzeczywistość istnieje

35 L. Lavelle, Manuel de méthodologie  dialectique,  Paris 1962, s. 86.
96 Por. Lavelle, Traité  —, s. 44.
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realnie o tyle,, o ile jest zapośredniczona przez świadomość, ta zaś z kolei 
ma swe źródło w bycie. Wydaje się, że można już w tym miejscu 
wyrazić pogląd, iż doktryna Lavelle’a przynajmniej w części opisu
jącej byt nosi wyraźne znamiona panteizmu spirytualistycznego. Sam 
Lavelle wprawdzie broni się explicite przed zarzutem panteizm u37. 
Stara się „oczyścić” pojęcie Boga, mówiąc, że „Bóg jest Bogiem dusz, 
a nie ciał”. Mówi, że panteizm „niie jest niczym więcej niż negacją 
Boga lub, co prowadzi do tego samego, utożsamieniem Boga z całością, 
to znaczy ze światem”, ale właśnie ten ostatni cytat pokazuje, że bro
ni się on przed panteizmem przede wszystkim ze względów konfe
syjnych, i że tam, gdzie mowa o niebezpieczeństwie panteizmu, tam go
tów jest zastąpić pojęcie Byt-Całość pojęciem świat-całość, od którego 
miałby się odróżniać Byt-Bóg.

Sam Lavelle zresztą nazywał swą metafizykę „wąską dróżką” mię
dzy subiektywizmem a panteizmem, na której żeby się utrzymać, trze
ba odrzucić rozpatrywanie naszego związku z Bogiem w kategoriach 
całości i części, bo ów związek, odczuwany w głębokiej subiektyw
ności, jest związkiem aktywnego tworzenia, bo Dieu est caché et non  
pas apparent.

ZAKONCZENIE

Musimy tu przerwać naszą prezentację. Wprawdzie interesująca 
mogłaby być analiza dalszych elementów filozofii Louisa Lave,lle’a ta 
kich jak konstytuowanie się świadomości i jaźni jednostkowej na bazie 
swoistej interpretacji cogito, status ontologiczny fenomenalnego świata 
rzeczy, teoria wartości czy wznosząca się do absolutu komunikacja 
między poszczególnymi świadomościam^, z czym wiąże się ciekawy 
model dialektyki spirytualistycznej, ale sądzę, że to, co się dotąd po
wiedziało, wystarczy, by zobaczyć to, o co nam chodziło. Mianowicie, 
prześwitywanie w tej myśli, która z triumfem głosi współczesny p o- 
w r ó t  metafizyki, tendencji ontologiczno-krytycznej, niejawnej dla 
samego jej autora. Tendencja ta, zagłuszana przez afirmatywno-tei- 
styczny charakter wyników Lavelle’owskich analiz, powoduje jednak, 
że nie mamy tu w rzeczywistości do czynienia z p o w r o t e m  sta
rej metafizyki, lecz z metafizyką nowego typu.

Mówiąc to, zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nasz p r  o

37 Lavelle, De l’in t im ité  ..., s. 239.
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b 1 e m nie jest problemem Lavelle’a — naszym problemem jest wy
łuskanie w tej zmistyfikowanej filozofii, jaką jest Lavalle’owska „filo
zofia ducha”, zarodków struktury  teoretycznej właściwej filozofii naj
nowszej tou t court, a tym  samym pokazanie, że myśl Lavelle’a na
leży do współczesności nie tylko na podstawie kalendarza; a od innej 
strony, pokazanie, że charakterystyczna dla każdej epoki filozofii pew
na nowa wspólnota tematyczna znajduje również wyraz w z pozoru 
najbardziej tradycjonalistycznych nurtach, co przekreśla możliwość ich 
uwieczniającej, ahistorycznej interpretacji, lecz przeciwnie, ujawnia 
h i s t o r y c z n o ś ć  samą tworzących się nowych układów w filo
zofii.

Metafizyka Lavelle’a wprawdzie programowo zwraca się przeciw
ko krytycyzmowi kaniowskiej proweniencji, bó traktuje go jako ele
ment pozytywistycznej metodologii skazanej na abstrakcyjny forma
lizm i relatywizm; w miejsce ontologicznych funkcji podmiotu trans
cendentalnego wprowadza metafizyczny absolut, czysty Akt, wypełnia
jąc tym  samym immanentą w istocie sferę transcendentalizmu treścią 
czerpaną z transcendencji. Ale transcendencja ta odkrywa się — jak 
widzieliśmy — w wewnętrznym właśnie doświadczeniu. Tym samym 
jest to już „inna” metafizyka — metafizyka immanentyzmu, wprowa
dzająca pozytywną i całościową teorię bytu w obszar problematyki 
egzystencjalnej. W ten obszar, w którym  najistotniejsza okazuje się 
refleksja nad ontologicznymi warunkami naszego bytowania w świe- 
cie, nad konstytuowanym w osobistym wysiłku sensem własnego i in
nych istnienia. I choć „ciśnienie” konfesji i tradycyjnej metafizyki na
kazuje przejść Lavelle’owi do pozytywnego orzekania o absolucie, w wy
niku czego egzystencjalny niepokój i rozdarcie między transcendentnym 
a empirycznym wymiarem bytu zostają zastąpione radosną afirmacją 
obecności Boga, to jednak Lavelle nie myśli już na poziomie wyznaczo
nym z jednej strony przez gotowe, dane przedmioty doświadczenia, 
a .z drugiej, przez byt czy absolut utworzony właśnie według wzorca 
tychże przedmiotów, wprost danych. Byt u Lavelle’a jest prerefleksyi- 
nie obecny, ale ta obęcność jest zarazem ciągłym tworzeniem się, rów
nież tworzeniem poznania — jest wjęc kategorią przedpoznawczą. Trans
cendentalne pytanie Kanta o aprioryczne warunki możliwości doświad
czenia odbija się dalekim echem w pytaniu Lavelle’a o bytowe i sen- 
sotwórcze źródło wszelkiej aktywności i doświadczenia. To właśnie 
nazywam prześwitywaniem tendencji ontologiczno-krytycznej poprzez 
warstwy metafizyki, metafizyki głoszącej możliwość pozytywnego 
orzekania o absolucie i  moralno-religijnego wznoszenia się doń. To ta 
tendencja pozwoliła metafizycznemu idealizmowi Lavelle’a stanąć mi-

Ś
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mo wszystko w szeregu tych nurtów filozoficznych, które występując 
przeciw pozytywizmowi przyczyniły się do wyzwolenia filozofii z wię
zów ciasnego empiryzmu i technokratyzmu, do ukonstytuowania jej 
autonomii teoretycznej.

Jacek Migasinski

LOUIS LAVELLE: LA NOUVELLE ONTOLOGIE ET LA VIEILLE
MÉTAPHYSIQUE

R é  s u m é

Dans cette étude, l’auteur part de la diagnose suivante: maints courants 
de la philosophie du X X e siècle se définissent par un net changement d’optique 
où l’épistémologie se trouve remplacée par telle ou autre ontologie; ce déplace
ment ne saurait être pourtant identifié avec un retour à la métaphysique tradi
tionnelle. C’est dans la récente «philosophie de l”èsprit» — dont Louis Lavelle 
fut le représentant le plus éminant — que l’auteur voit l’exemple de la naissance 
de cette perspective ontologique nouvelle: exem ple parmi les plus intéressants 
et les plus surprenants puisque cette philosophie fut engendrée par le spiritua
lisme catholique traditionnel.

L’auteur offre d’abord une brève présentation de la vie et de l’oeuvre de 
Lavelle et évoque une tradition fondamentale dont s’inspire sa pensée (Maine 
de Biran, Renouvier, Hamelin, Lachelier, Langeau, Boutroux, Bergson) ainsi que 
de ses points de référence immédiats (modernisme de Blondel et «philosophie 
de la réflexion» de Nabert et de Bastide); il procède ensuite à l’analyse de la 
conception de l’Ëtre chez Lavelle, en faisant ressortir surtout ses notions fonda
mentales : «expérience immédiate», préréflexive, de la présence de l’Être; présence 
du Moi dans l’Être; l’Être même conçu comme le Tout, comme présence totale 
dans son univocité, ou encore comme Acte d’efficacité pure, et, finalement, l ’Être 
identifié avec Dieu, dans lequel participent tous les êtres particuliers. Selon  
l ’auteur, c’est en suivant la progression interme de la pensée lavelienne qu’il 
est permis de saisir ses complications intrinsèques sur le plan ithéorique (telle 
antinomie subjectivisme-panthéisme). D’autre part cependant, on arrive à voir 
tout aussi clairement qu’à travers cette pensée même, qui se déclare avec 
ferveur comme un retour moderne à la métaphysique, une tendence, pas entiè
rement consciente, commence à luire : c’est une critique ontologique qui s’y 
fait jour. En projetant cette thèse à un plan plus large, l ’auteur formule une 
conclusion historique générale : dans toutes les époques une certaine commu
nauté d’idées philosophiques permet de tracer des inspirations encracinées dans 
la tradition, mais un retour proprement dit est toujours illusoire; les idées 
nouvelles ne se laissent jamais interpréter comme éternelles, hors de l’histoire : 
elles font voir, tout au contraire, l’historicité même do nouvelles configurations en 
philosophie.
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