ARC H IW U M

H IST O R II FILO ZO FII I M Y Ś L I SP O ŁEC ZN EJ.

T. 27,

1981. PL

ISSN

0066— 6874

B arbara Skarga

NICOŚĆ I PEŁNIA
Chcąc wniknąć głębiej w wyobraźnię ontologiczną Bergsona, trzeba
porzucić puste na gruncie jego filozofii spory o monizm i dualizm, trzeba
podjąć ten temat, który jest dla niej istotny i który najpełniej charakteryzuje
całość bergsonowskiej myśli. Jak się wyraził Bachelard, „filozofia Bergsona
jest filozofią pełni" 1, to znaczy taką, która w swych analizach ontologicznych
przekreśliła sens pojęcia nicości. Inaczej mówiąc, jest ona zdecydowanie
antydialektyczna, jeżeli negację uznamy za zasadę dialektycznego myślenia.
Co więcej, krytyka nicości zajmuje w dziele autora Ewolucji tw órczej
ważne miejsce, pojawia się ona bowiem w tym momencie, gdy mają być
nie tyle może ustalone, co zaprojektowane naczelne tezy nowej metafizyki.
Zresztą do tej krytyki Bergson powracał wielokrotnie, przede wszystkim
w znanym artykule L e p ossible e t le reel, w D uree et sim ultaneite
a także w D wóch źródłach, nie zmieniając swego stanow iska-. Analiza
tej kwestii pozwala nie tylko lepiej uchwycić intencje Bergsona, lecz także
wyznaczyć dokładniej miejsce, jakie jego dzieło zajmuje we współczesnej
filozofii. Niechęć do starych form metafizyki, do ich abstrakcyjności,
a jednocześnie przechodzenie jak gdyby ponad pewnym typem doświadczeń
frapujących innych myślicieli tego czasu, doświadczeń, których, jak się wydaje,filozofia postulująca myślenie w trwaniu nie mogła nie dotrzeć, równie więc
abstrakcyjne potraktowanie istnienia jak u krytykowanych poprzedników,
sytuują to dzieło w pół drogi między tradycyjnymi poglądami a dniem
dzisiejszymi M ało tego, w perspektywie, która się tu rysuje, dzieło to
1 G . Bachelard. L a dialectiąue de la duree, Paris 1963, s. 1.
- H. Bergson ogłosił w „Revue Philosophiąue” , 1906 novembre, s. 449—466 artykuł
pt. L id e e de neant, przedrukował go w Ewolucji twórczej, w: O euw es, ed. du centenaire,
Paris 1963 (dalej: O eu w es), s. 728— 747. L e possible et le reel jest odczytem wygłoszonym
w 1920 r. w Oxfordzie: tekst ten, który się ukazał wcześniej po angielsku i po szwedzku,
został włączony d o L a pensee et le mouvent. W rozmowie z Benrubim Bergson przyznawał
się. że przywiązywał do tego tekstu duże znaczenie. Zob. J. Benrubi. Sottvenir sur Henri
Bergson. Neuchalel !942. s. 116.
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wyraźnie zajęło miejsce gdzieś z boku głównej drogi, którą poszła euro
pejska filozofia. Było ono bowiem opozycyjne nie tylko w stosunku do Kanta,
lecz także do tych koncepcji, które nawiązując do Hegla dostrzegły w dialektyce niewyczerpane źródło inwencji.
Zacznijmy od przedstawienia głównych punktów Bergsonowskiej krytyki.
W Ewolucji tw ó rczej służy ona przede wszystkim wykazaniu błędów i złudzeń
starej metafizyki, tej, którą określał Bergson jako „metafizykę form” , a o której
już była mowa w poprzednich studiach \ Żywi się ona dwoma złudzeniami.
Pierwsze z nich zasadza się na mniemaniu, że można myśleć niestałość za
pośrednictwem stałości, ruchomość za pom ocą nieruchom ego4. Mniemanie
to, mające swoje źródło w skłonności ludzkiego intelektu do ujmowania
czasu w formach przestrzennych, co stanowi warunek wszelkiej działalności
praktycznej, pozbawiło czas realnego znaczenia. Czas przestawał tam znaczyć
cokolwiek, ten czas nie działał, nie płynął, służył tylko określaniu dystansów,
wydzielaniu poszczególnych mom entów, okresów porównywalnych między
sobą, zatrzymując niejako bieg rzeczy, czyniąc te rzeczy czymś nieruchomym,
wypełnionym. „Lecz czyż istnienie samego czasu nie dowodzi, że jest coś
nieokreślonego w rzeczach” , że nie są one dane i gotow e?5 Próby wy
tłumaczenia ruchu za pomocą uprzestrzennionego czasu postawiły umysły
ludzkie przed nierozstrzygalnymi problemami typu problemów Zenona.
Drugie złudzenie, które Bergson chciał rozproszyć, ma również źródło
w działaniu praktycznym, każde bowiem takie działanie wypływa z dążenia
do likwidacji jakiegoś braku, tak właśnie, jak to już kiedyś zauważył
Arystoteles. Likwidacja braku to to samo, co stworzenie czegoś, czego nie było.
W ten sposób idziemy od pustki do pełni, od nieobecności do obecności,
a to znaczy, jeżeli pogłębimy sens tego aktu szukając jego metafizycznego
znaczenia, że postępujemy od nicości ku bytowi, sądząc, że nicość musi
wyprzedzać wszelki byt. Istnienie zaczyna się nam przedstawiać jako zwycięstwo
nad nicością, „pełnia jak gdyby haft na kanwie pustki” i rodzi się
przeświadczenie, że w ..wyobrażeniu niczego” jest mniej aniżeli w ..wy
obrażeniu czegoś” <\
Jak się okazuje, oba złudzenia są ściśle z sobą związane nie tylko ze
względu na ich źródło, a więc intelekt skoncentrowany na działalności
praktycznej. Ten związek jest bardziej intymny, one to bowiem zadecydowały,
że „staliśmy się niezdolni do widzenia prawdziwej ewolucji, bezwzględnego
stawania się” 7, one doprowadziły do stworzenia tej metafizycznej wizji
ł Zob. np. studium pt. M yślim y ir p rzestrzen i, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli
Społecznej” , t. 26: 1980, s. 191—216.
4 Oeuvres, s. 726.
5 Ibidem, s. 1333.
h Ibidem, s. 728; to samo sformułowanie znajdujemy w Le possihle et lc rćel.
7 Ibidem, s. 726.
«
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świata, która okazała nadzwyczajną trwałość do naszych dni. Oba umacniały
przeświadczenie intelektu, że wszelka zmiana jest zjawiskiem negatywnym,
że istnienie podlegające przemianom staje się czymś efemerycznym, przypadko
wym i tak kruchym, że można powiedzieć o nim, iż jest niczym. Nic
tedy dziwnego, że szukano archimedesowego punktu, na którym można
by było oprzeć świat i całą wiedzę o nim. I tak oto powstała koncepcja
bytu wiecznego i nieruchomego. Przyjęto także, że ów byt, by był pełny
i doskonały, musi być niezmienny w swej istocie. Gwarancją zaś tej
trwałości i niewzruszoności mogła się stać jedynie logiczna zsada tożsamości.
„Pojawienie się koła nakreślonego kredą na tablicy jest czymś potrzebującym
wyjaśnienia: to istnienie czysto fizyczne, samo przez się nie ma ono danych
do przezwyciężenia nieistnienia. Ale istota logiczna koła, to znaczy możliwość
zakreślenia go według pewnego prawa, to znaczy wreszcie jego definicja,
jest czymś, co wydaje się wieczne, nie ma ona ani miejsca ani czasu ozna
czonego, nigdzie bowiem, w żadnej chwili zarys koła nie zaczął być
możliwym ” x. A , które jest identyczne z sobą, jest niezmiennością absolutną.
Bergson pisał o pogardzie metafizyki dla wszelkiej zmienności, dla rzeczy
wistości, która trwa. Wyobrażano bowiem sobie, że taka rzeczywistość
musiała mieć początek, musiała powstać, a więc zrodzić się z nicości,
zajęła jakieś puste miejsce, na którym „rozpostarła się” , być m oże za sprawą
jakiejś wyższej siły, niezbadanej konieczności. I chociaż filozofow ie nie
debatowali na temat nicości samej, myśl o niej była obecna w ich dziełach,
dlatego też pytali, czemu oto jesteśmy, czemu istnieje raczej coś niż nic.
I to istnienie w czasie, „istnienie, które trwa, nie wydawało się dość silne,
aby zwyciężyć nieistnienie i ustanowić samo siebie” q. Wymagało ono uza
sadnienia w czymś poza nim. I czyż można się dziwić, że ta metafizyczna
wizja budowała odpowiednią do samej siebie naukę, która by wszelką
zmienność umiała przedstawić w kategoriach identyczności i niesprzeczności?
Mechanika klasyczna, jak była już o tym mowa, jest — zdaniem Bergsona —
idealnym modelem tej nauki.
Należy zatem poddać krytyce kategorie, na których obydwa złudzenia
się budowały: są to kategorie czasu fizykalnego i nicości. Temu pierwszemu,
jak już wiemy, przeciwstawił Bergson swoją koncepcję trwania, w zasadzie
więc tylko odwoływał się do niej, jako do problemu rozstrzygniętego już
wcześniej. Okazuje się jednak, że debata nad nicością pewne charakterystyczne
dla koncepcji trwania punkty oświetla nieco z innych stron i że właśnie
dlatego, iż te dwa złudzenia, o których była mowa, są tak silnie z sobą
związane, krytyka nicości na każdym niemal kroku łączy się z kwestiami

X Ibidem, s. 729.
•> Ibidem, s. 729.
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dotyczącymi struktury czasu, że więc tej krytyki nie można pojąć ani
ustosunkować się do niej, o ile nie bierze się tej struktury pod u w a g ę10.
Bergson rozpoczął od dwóch spraw, sytuując się wyraźnie w płaszczyźnie
epistemologicznej. Pytał więc, o czym się myśli, gdy się rozprawia o nicości.
Otóż jego zdaniem istnieją tylko dwa możliwe stanowiska: albo mówimy
o przedstawianiu nicości, albo o p ojęciu 11. I w jednym, i w drugim
wypadku analizy przynoszą rezultaty negatywne. Pojęcie nicości okazuje się
puste, jej wyobrażenie — niemożliwe.
Wywód Bergsona przebiegał następująco. Ilekroć mówimy: nie, tylekroć
zaprzeczamy istnieniu jakiejś cechy pewnego A , nic natomiast nie stwier
dzamy, co by pozwalało nam to A bliżej określić. Przeczenie nie odnosi
się więc do samego A , lecz tylko do wypowiedzianego o nim sądu. Ktoś
stwierdził, że ,4 .jest B , my zaś dowodzimy, że A nie jest B, podważając
to twierdzenie. „Przeczenie różni się więc od twierdzenia właściwego tym,
że jest twierdzeniem w drugim stopniu, twierdzi coś o twierdzeniu, które
ze swej strony twierdzi coś o przedmiocie” . Przeczenie nie odsłania nicości,
nie ma charakteru pozytywnego, prostuje tylko sądy fałszywe, czyli ma
znaczenie jedynie pedagogiczne i sp ołeczn e'-.
Weźmy teraz pod uwagę już nie przeczenie, lecz pojęcie nicości samej,
nicości bezwzględnej. Czym jest ona w istocie? Tu odpowiedź Bergsona
była blisko Heglowskiej, nicość jest bowiem po prostu pojęciem W szystkiego.
Oto myślimy o całości świata, a następnie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, ten świat unicestwiamy. To jednak, cośmy uzyskali w rezultacie
takiego zabiegu, jest tym samym światem plus pewna operacja myślowa.
N icość więc jest przykładem pseudopojęcia, jest tylko słowem, pozbawionym
przedmiotu odniesienia1^. Oto przeciwstawia się pełni pełnię. Tak więc
zagadnienie: dlaczego coś istnieje? — jest zagadnieniem pozornym.
D o podobnych wyników prowadzi analiza przekonania, iż nicość stanowić
może przedmiot przedstawienia. Cóż się bowiem dzieje, gdy spostrzegamy,
że jakiegoś A nie ma. To A jest nam już jakoś znane, przedstawiamy je
111 Na temat nicości u Bergsona jest ogrom na literatura. Trzy prace wydają mi się
szczególnie interesujące: dzieło Jankielewicza. praca Deleuze'a oraz Bachelarda. U nas tym
tem atem zajął się Władysław Stróżewski w bardzo interesującym artykule pt. K rytyk a nicości
vt’ ,,Ewolucji tw órczej’’ Bergsona, w: U progu współczesności, red. B. Skarga, W arszawa 1978.
ii Stróżewski w swoich artykule pisze, że mamy praw o spodziewać się nie dwóch, lecz
czterech zagadnień możliwych, a więc jeszcze intuicji nicości i innego sposobu jej dośw iad
czenia przekraczającego domenę poznania. Myślę, że to pierwsze na gruncie bergsonizmu
jest niemożliwe i będzie o tym mowa. co do ostatniego, tu dostrzegam pewien istotny dla
tej filozofii brak: do tego braku wrócę przy końcu niniejszego studium,
i- Oeuvres, s. 738.
i ' W Dwóch źródłach Bergson pisał: ,,L'idee d ’une abolition de tout est donc destructive
d'elle-meme, inconcevable: c'est une pseudo-idee, un mirage de representation” . ( Oeuvres .
s. 1189).
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sobie, jednocześnie stwierdzając jego nieobecność. Przedmiotem przedstawienia
pozostaje zatem A, tylko że do przedstawienia dodajemy sąd o jego nie
obecności. N a miejscu zaś A nie ma bynajmniej pustki, tam już jest jakieś
B, które miejsce to wypełnia. Jak wiemy z wcześniejszych rozważań,
według Bergsona zawsze jeden porządek zastępuje drugi, nieistnienie porządku
jest tylko złudzeniem, wynikiem naszych intelektualnych przyzwyczajeń trakto
wania jako porządku tylko pewnych określonych układów. Aczkolwiek z powo
du zaszłej zmiany możemy odczuwać żal, nawet cierpienie i wewnętrzną
pustkę, są to jednak tylko nasze subiektywne przeżycia. I Bergson konkludo
wał : „Przedstawienie pustki jest zawsze przedstawieniem pełnym, rozkładającym
się wobec analizy na dwa pierwiastki pozytywne, wyraźną lub mętną myśl
o pewnym zastąpieniu oraz uczucie doznawane lub wyobrażone pewnego
pragnienia lub żalu” . „N icość lub pustka jest nie tyle myślą, ile uczuciem,
albo ściślej mówiąc, uczuciowym zabarwieniem myśli” 14.
Przypuśćmy jednak na chwilę, że udało nam się unicestwić wszelki
obraz świata zewnętrznego, że stoimy tu wobec pustki, nie jesteśmy jednak
w stanie usunąć samych siebie. Tę pustkę wypełnia natychmiast nasze
własne przeżycie. Dostrzegam więc siebie unicestwiającego obrazy. Tak więc
wszystko na próżno, zawsze coś spostrzegam, a gdy próbuję zniweczyć
własne przeżycie, „samo jego zniweczenie staje się przedmiotem” . „N ie można
sobie wyobrazić nicości, nie zauważając, choćby niewyraźnie, że się ją sobie
wyobraża, to znaczy że się działa, że się myśli, a więc że coś jeszcze
istnieje” 1?.
Dla Bergsona zatem istnienie realne jest zawsze pełne, nie ma w nim
pustki, nie ma nicości i nie może być skoku z nicości w istnienie, jak
tego dowodziła metafizyka co najmniej od czasów Platona. Toteż w zakończe
niu swoich rozważań pisał: „Ta długa analiza była konieczna dla wykazania,
że taka rzeczywistość, która samS sobie wystarcza, niekoniecznie jest
rzeczywistością obcą trwaniu. Jeśli się przechodzi świadomie lub nieświadomie
przez pojęcie nicości, aby dojść do pojęcia bytu, byt, do którego się
dociera, ma istotę logiczną lub matematyczną, a więc bezczasową. I z tą
chwilą narzuca się statyczne pojmowanie rzeczywistości, wszystko wydaje
się dane jeden tylko raz, w wieczności. Ale trzeba się przyzwyczaić do
myślenia o bycie bezpośrednio, nie idąc bocznymi drogami, nie zwracając
się wpierw do widma nicości, które staje między nim a nami” >6.
Już w tym miejscu czytelnikowi nasuwa się pierwsza wątpliwość. N a
jakiej bowiem zasadzie m oże Bergson twierdzić, że z pojęciem nicości wiąże
się nieuchronnie taka właśnie koncepcja bytu. Jeżeli nawet zgodzimy się, że
■4 Ibidem, s. 733— 734.

15 Loc. Cit.
Ibidem, s. 747.
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nicości nie można pojąć ani sobie wyobrazić, nie jesteśmy przekonani,
aby musiała ona prowadzić do owej „metafizyki form ” , przeciwnie, wydaje
się raczej wiązać z innymi rozwiązaniami, ba, stanowić ich podstawową
kategorię. Historyk filozofii pamięta o tym dobrze, że sprzeciw wobec tej
metafizyki form nie byl zapoczątkowany przez Bergsona. Przez cały XIX w.
trwał spór na temat zmienności i niezmienności. W wieku historii nie
m ożna było przypisywać wartości bytowi niezmiennemu, jak jeszcze czyniono
to za czasów Bossueta. Krytykę mechanistycznie pojętej zmiany notujemy
już w tych filozofiach przyrody, które swoje twierdzenia opierały na teoriach
witalistów. Wiemy też o tym, że ogromna większość myślicieli kładła nacisk
na dynamizm zmian, i że w drugiej połow ie wieku ten właśnie pogląd stał
się dominujący. G dy zaś szukano tradycji, odwoływano się zazwyczaj bądź
do Hegla, bądź do Leibniza, co zresztą nie stanowiło alternatywy, a dla
obu tych filozofów kategoria nicości była kategorią fundam entalnąI7. Bergson
sam o tym doskonale wiedział, wskazując na przemiany, jakim uległa już
nauka nowożytna. Powstaje więc sprzeczność, której nie można złożyć na
karb powierzchownej oceny przeszłości filozofii, bo Bergson był historykiem
świetnym i bardzo wnikliwym. Musi mieć ona głębsze powody, domaga się
więc wyjaśnienia.
Otóż krytyka pojęcia nicości u Bergsona nie ogranicza się bynajmniej
do argumentów przytoczonych wyżej. Sięga ona znacznie głębiej, wiążąc się
z jego koncepcją twórczości, ruchu, rozwoju itd. I w tych kwestiach
właśnie Bergson okazał się zdecydowanym przeciwnikiem zarówno tradycji
leibnizjańskiej, jak i heglowskiej. Z Heglem Bergson nie polemizował, jak
gdyby ignorował w ogóle jego obecność w historii filo zo fii18. Natom iast
przeciwko Leibnizowi zwracał się wprost i jak sam stwierdzał, L e possible
e t le reel powstało z chęci przeciwstawienia się niektórym leibnizjańskim
teoriom
Po pierwsze więc, L eib niz—■zdaniem Bergsona — bynajmniej nie
przezwyciężył kartezjańskiego mechanicyzmu. Jak gdyby chcąc rozproszyć
iluzje dziewiętnastowiecznych filozofów i pokazać im. jak niewłaściwych
szukali tradycji, Bergson dowodził, że to właśnie mechanicyzm był cha
rakterystyczną cechą zarówno leibnizjańskiej filozofii przyrody, jak i metafizyki.
N a nim właśnie została oparta matematyczna teoria wszechświata, zakładająca,
17 Pisałam obszernie o tych kwestiach w mojej książce pt. K łopoty intelektu, s. 275 i n.
18 Bardzo rzadko o nim mówił, nigdy go nie cytował i jak się wydaje, nie miał
zbyt wielkiej do Hegla sympatii. Charakterystyczne są jego słowa z mowy wygłoszonej
w Akademii N auk M oralnych i Politycznych w 1914 r., już podczas wojny. Powiedział
wówczas: „L ’Allemagne, devenue definitivement un,e nation de proie, se reclame de Hegel,
comme une Allemagne eprise de beaute m orale se declarerait fidele a K ant, comme une
Allemagne sentim entale se fiit placee sous l'invocation de Jacobi ou de Schopenhauer” .
M elanges, s. 1113.
iy Zob. J. Benrubi, op. eit., s. 116.
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że, wszechświat pozostał „układem punktów, których położenie było ściśle
wyznaczone w każdym mom encie w stosunku do momentu poprzedzającego
i teoretycznie obliczalne dla jakiegokolwiek m om entu” 20. Matematyka jako
wyraz rozumności absolutnej zatriumfowała nad światem. Dynamizm Leibniza
nie wykroczył więc w niczym poza ramy newtonowskich teorii i nie miał
nic wspólnego z tym dążeniem współczesnej fizyki do uchwycenia realnych
zmian w realnie działającym czasie. Po drugie, ów leibnizjański świat
„harmonii przedustawnej” skupiał w sobie nie tyle rzeczy co stosunki, przy
tym stosunki te, aby harmonia mogła być zachowana, musiały wykazywać
niezmienność, to znaczy być podporządkowane bezwzględnie obowiązującym
prawom. W konsekwencji, przyjmując jeszcze, że harmonia ta stanowi podstawę
jedności przyrody, nie mógł jej Leibniz umieścić jedynie w bycie absolutnym,
poza przyrodą, poza rzeczywistością zmysłową, lecz musiał uznać, że tkwi
także w niej, że więc — innymi słowy — harmonia ta jest poza czasem
i w czasie, a to znaczyło, że jest wieczna, i jednocześnie „skazana na
rozwijanie się w łańcuch bez początku i końca” . Doszedł więc do sprzeczności,
której nie można było rozwikłać, chyba że zrezygnowałby z czasowości.
I Leibniz w tym właśnie zwrócił się kierunku, ponieważ z czasu, jak zresztą
i z przestrzeni, uczynił postrzeżenia niew yraźne-i. Wbrew wszelkim zatem
pozorom dla filozofii XVII w. podobnie jak dla starożytnej „rzeczywistość
tak samo jak i prawda były całkowicie dane w wieczności” . I doktryny
te, szukające racji dla bytu przyrodniczego i psychologicznego w 'jakim ś,
absolucie będącym bytów tych źródłem, zasadą i celem, nie mogły uniknąć
pytań ani o przyczyny pierwsze, ani o moment spełnienia i ostatecznego
kresu. Z natury więc rzeczy stały albo na gruncie absolutnego determinizmu,
albo finalizmu, nie dostrzegając zazwyczaj, że ten drugi jest tylko odwróconą
odbitką pierwszego.
Bergson był przekonany, że filozofia Leibniza jest tylko odmianą starej
metafizyki form, i popełnia te same błędy. Ale-Leibniz niepokoił Bergsona
jeszcze z jednego względu. To on bowiem właśnie stawiał pytanie: dlaczego
raczej istnieje coś niż nic? To Leibniz próbował wyjaśnić byt przez przeciw
stawienie go nicości, i to Leibniz dowodził, rozwijając Arystotelesowską
ideę potencji i aktu, że m ożliwość jest źródłem bytu, a m ożliwe jest to,
co nie zawiera w sobie sprzeczności. Nigdy dotąd zasada logiczna nie zyskała
tak ogromnego ontologicznego znaczenia. N ie tyle jednak owa logika, ile
pojęcie m ożliwości stało się przedmiotem ataków Bergsona, bowiem w nim
dostrzegał nowe źródło nieporozumień i b łęd ów 2-.

20 O euw es, s. 789.
Ibidem, s. 793.
22 Pojęcie możliwości zostało przeanalizowane najdokładniej w L e possible e t le reel,
tam też znajdujemy wyraźne aluzje d o Leibnizjańskich pytań w słowach: „O n se dit, « il
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Poddając krytyce pojęcie m ożliwości Bergson ukazywał, że jest ono ściśle
związane z tymi metafizycznymi tezami, których przyjąć już dziś nie można.
Każde bowiem pytanie o możliwość jest pytaniem o jej źródło. Jeżeli coś,
co jest, było przedtem możliwe, to znaczy, że istniało już jako zamiar, jako
projekt, w jakimś bycie, w jakiejś myśli, wszystko jedno czy ta myśl była
myślą Boga, czy absolutnego rozumu. W każdym razie musimy założyć
istnienie co najmniej świata platońskich idei, jakiegoś obszaru prawd bez
względnych, niepodważalnych i uniwersalnych. Rzeczywistość zaś empiryczną
uznawać będziemy skłonni za realizację owych projektów, zamiarów, możli
wości. W rezultacie, gdyby świat był urządzony zgodnie z teorią Leibniza, był
by to świat przewidywalności pełnej. Przyszłość każdej rzeczy można by
było przedstawić w dokładnych matematycznych formułach. To bowiem, co
możliwe, a więc co miałoby z samego założenia logiczno-matematyczną formę,
realizowałoby się z koniecznością prawa. M ożliwość, byt absolutny i koniecz
ność jako prawo rzeczywistości empirycznej są kategoriami ściśle z sobą
powiązanymi.
M ożliwość podobnie jak nicość była dla Bergsona przykładem pseudopojęcia. Leibniz, a grzech ten popełniała także stara metafizyka od czasów
Arystotelesa, szukał w pojęciu m ożliwości zakotwiczenia dla bytu realnego,
zakładając, że możliwość musi wyprzedzać wszelką egzystencję, i wnioskując
zgodnie z zasadami Arystotelesa, że in poten tia mniej jest niż in actu.
Tymczasem prawda jest odwrotna. Tylko w zamkniętych układach, w których
rządzą ściśle matematyczne prawa i w których czas nie działa, możliwość
i realność mogą odpowiadać sobie. N atom iast w rzeczywistości konkretnej
więcej jest w tym, co możliwe, niż w tym, co realne. Albowiem to realność
wyprzedza możliwość. Gdy coś istnieje, dopiero wówczas, patrząc wstecz,
zastanawiając się nad powstaniem tej rzeczy lub stanu, osądzamy, iż były
możliwe. M ożliwość pojawia się wyłącznie w naszej retrospekcji, jej nie ma
przedtem, ona jest potem. Jest zatem tym, co realne, plus ów zabieg myślowy,
w którym umysł przenosi obraz danego stanu lub rzeczy do przeszłości,
szukając w niej jakiejś dyspozycji, warunków, racji ich powstania. M ożliwość,
konkludował Bergson, jest upiorem realności, jest ułudą wynikającą z nawy
ków naszego rozumowania .
p ourrait ne rien y avoir » et l’on s’etonne alors qu’il y ait quelque chose — ou quelqu’un.
Mais analysez cette phrase : « il pourrait ne rien y avoir ». Vous verrez que vous
avez affaire a des m ots, nullement a des idees, et que ,rien’ n'u ici aucune-signification”
(ibidem, s. 1337). W Dwóch źródłach znajdujemy następujący cytat: „N ous m ontrions que
1’idee de ,rien’ est quelque chose comme 1'idee d ’un carre rond, qu'elle s’evanouit a 1’analyse
pour ne laisser derriere elle qu’un m ot, enfin que c’est une pseudo-idee. N ’en serait-il pas
de meme de l'idee de ,to u t’, si Ton pretend designer par ce m ot non seulement 1’ensemble
de reel, mais encore 1’ensemble de possible?” (ibidem , s. 1198).
Ibidem, s. 1341.
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Przypatrując się tej dyskusji z Leibnizem zaczynamy rozumieć, czemu tak
mało zainteresowania Bergson okazał Heglowi. Choć Bergson m ógł się
podpisać pod słynnymi słowami z N au ki logiki, że „czysty byt i czyste nic
są jednym i tym samym” , z tezy tej zgoła inne wyprowadzał wnioski.
Zgodnie z najczęściej spotykanymi interpretacjami dla Hegla, jak wiemy,
to, co rzeczywiste, powstaje w momencie, gdy nic przechodzi w byt lub
byt w nic. Stawanie się to moment, w którym nic wyłania jakieś jego „inne” ,
i dla Hegla w tym dialektycznym ruchu tkwi zalążek wszelkiej zmienności,
a co za tym idzie rozwoju, historii, twórczości -4. Dla Bergsona takie
przejście jest niemożliwe, w jego przekonaniu ono właśnie unicestwiałoby ruch,
unicestwiałoby więc także twórczość. Negacja nie ma charakteru pozytywnego,
z niej nie powstaje żadne „inne” , będące przeciwstawieniem tego, co jest.
Powiedzmy więcej, negacja nie jest żadnym prawem obiektywnego świata,
ma ona znaczenie wyłącznie subiektywne, gdyż negujemy coś, co ma istnienie
jedynie dla nas, co jest lub go nie ma względem pewnego świadomego
podm iotu. N a każdym kroku Bergsonowskich wywodów przekonujemy się,
że teoria ruchu dialektycznego, którego cechą jest przechodzenie od bytu do
nicości, od tezy do antytezy, dla którego więc kategoria negacji jest
podstawową, była Bergsonowi całkowicie obca, że traktował ją jako sprzeczną
z myśleniem naukowym i filozoficznym.
W tym miejscu powinniśmy się zatrzymać i zreferować główne wysuwane
przeciwko koncepcjom Bergsona zarzuty. Wydaje się bowiem, że pojęcie
m ożliwości jest newralgicznym ich punktem, że następuje tu jakby pęknięcie
systemu. Jak bowiem ma przebiegać twórczość, czyż w umyśle twórcy nie
zarysowuje się zawsze jakiś projekt, jakaś możliwość stopniow o później
realizowana? I czy w ogóle da się pogodzić tę koncepcję bytu pełnego
z twórczością, która jest zawsze powołaniem do istnienia czegoś, czego
wpierw nie było? To ostatnie pytanie postawił w wyżej cytowanej pracy
Stróżewski, dowodząc niemożności takiego pogodzenia. W płaszczyźnie epistemologicznej można przyznać Bergsonowi rację, że nowe jest nieprzewidywalne.
Jednakże w płaszczyźnie ontologicznej stwierdzić trzeba, że nowego jeszcze
nie ma, że więc to, co ma zastąpić teraźniejszość, jest niczym. Kategoria
„zastąpienia” , do której Bergson w rozważaniach tych się ucieka, niewiele
tłumaczy, chyba że twórczość pojmowałby mechanicystycznie, jako nową
konfigurację istniejących już elementów. Tak jednak nie jest, takiemu pojęciu
twórczości Bergson się zawsze przeciwstawiał.
D o powyższych zarzutów można dodać jeszcze inne. Tezy Bergsona
wywołują sprzeciw nie tylko dlatego, że wydają się świadczyć o pęknięciach
w całości systemu. To, co najbardziej niepokoi, to fakt zapoznania roli,
jaką pojęcie nicości, a także możliwości odgrywa w ludzkich umysłach.
-4 Por. G. Hegel, Nauka logiki, t. 1, W arszawa 1967, s. 93 i n.
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Dyskutując z Bergsonem w swej La dialectiąue de la duree Bachelard
zwracał uwagę, że na początku wszelkiego filozofowania, wszelkiej refleksji
nad życiem, istnieniem, kondycją ludzką pojawia się myśl o nicości i że nie
jest to tylko pojęcie negatywne. Przeciwnie, wyraża ono doświadczenie jak
najbardziej potoczne. Aby coś zostało uznane za pełne, pojawić się wpierw
musi wyobrażenie pustki. Z punktu widzenia logiki między tym, co jest
i czego nie ma, istnieje doskonała korelacja. Jedno z pojęć wyjaśnia się przez
drugie. ..Jeżeli odmawia się nam intuicji pustki, mamy prawo odmówić
intuicji pełni” -?. Jest też faktem, że wszelkie poszukiwania twórcze nie
zaczynają od stwierdzeń, lecz się opierają na negacjach i ocenie możliwości.
Myśl postępuje tylko wówczas naprzód, gdy dostrzega błąd, gdy więc zaczyna
czemuś przeczyć. Intuicja Bergsonowska jest tożsama z afirmacją, jak gdyby
wbrew słowom filozofa danym jej było wszystko od razu i mogła pozostać
w lenistwie i bierności. A przypomnijmy, uzupełniając tę Bachelardowską
uwagę, że nie ma intuicji bez wysiłku, że wysiłek jest jej warunkiem.
Wszakże powstaje ona w tych ciągłych zmianach napięcia między percepcją
a pamięcią, w tym wysiłku ducha rozszerzającego swoje widzenie świata
dzięki już zdobytej wiedzy, dzięki skarbom własnej pamięci. Spytajmy także
Bergsona, na czym w gruncie rzeczy polegają owe napięcia i rozluźnienia
życia psychicznego. Czy nie na tym, że wydobywając z nieświadomego
coraz to nowe wspomnienia konfrontujemy je z percepcją, oświetlając tę
ostatnią z różnych stron? I czy nie jest tak, że wspomnienia, które nie
pasują, odrzucamy, a więc negujemy ich przydatność, mówimy im, że nie tu
jest ich miejsce? Wciąż dokonujemy owej selekcji wspomnień, podobnie jak
na poziom ie percepcji dokonywaliśmy selekcji obrazów. Negacja zatem wydaje
się być wpisana w nasze myślenie jako jej nieodzowny element.
Czy więc mógł uniknąć Bergson dialektycznego myślenia wbrew tylu
systemom, które w tym myśleniu właśnie dostrzegały drogę ku rozstrzygnięciu
najtrudniejszych zagadnień, problemów zmienności, tworzenia, rozwoju? D la
czego filozofia Bergsona okazała się nieprzeknikliwa dla idei, które ogarnęły
niemal całą myśl niemiecką od Schellinga i Hegla po współczesność,
rykoszetem znajdując także wiernych sprzymierzeńców i we Francji, choćby
takich, do jakich zaliczył,się później Sartre? Porównanie z Sartrem jest
pouczające, choćby z tego względu, że filozof egzystencji i piewca nicości
gotów był niektóre tezy Bergsona uznać za słuszne. Zgadzał' się więc
najzupełniej, że nicość nie jest pojęciem pozytywnym, że nie może być
wyobrażalna i że nie wyprzedza ona bytu. W jego W yobrażeniu znajdujemy
takie oto charakterystyczne słowa: „Świadomość nie m oże dokonać oglądu
nicości, ponieważ nicość jest niczym, a wszelka świadomość oglądowa czy
też nie — jest świadomością czegoś. Doświadczenie nicości nie jest, mówiąc
25 G. Bachelard, op. cit., s. 10.
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właściwie, doświadczeniem bezpośrednim, jest doświadczeniem z zasady danym
„wraz” i „z” . Analizy Bergsona zachowują tu swą pełną wartość: próba
bezpośredniego pojmowania śmierci lub też nicości bytu jest z natury skazana
na niepowodzenie” 2,\ N icość, pisał Sartre, jest tylko negacją bytu, ale
wbrew Bergsonowi negacją konieczną. Sam byt bowiem jest nieruchomością,
jakąś bezkształtną, amorficzną masą, którą bogowie, gdyby istnieli, mogliby
kształtować na rozmaity sposób. To jest coś, co nie ma ani racji, ani przy
czyny, ani sensu. Tak pojętemu bytowi musiał Sartre przeciwstawić to
„inne” , co wnosiłoby porządek i zróżnicowanie. W rezultacie zaszczepiał
nicość na bycie, jak gdyby w nim były szczeliny, puste miejsca, które dają
się wypełnić ruchem, wolnością, twórczością. Starał się dowieść istnienia
opozycji bytu-w-sobie i bytu-dla-siebie, czyli bytu ludzkiego będącego czymś
efemerycznym i skończonym. Wyjaśniając zaś fenomen twórczości znalazł
dla niego podstawę w dialektycznym związku tych dwóch bytów. Człowiek
bowiem zafascynowany bytem w sobie, jego trwałością, potęgą, a jednocześnie
czując jego obcość i wrogość, chce się zeń wyrwać, uciec, i wyzwolenie
znajduje w akcie twórczym, być może chybotliwym i niepewnym, ale jedynym,
w którym odnaleźć może własną autentyczność. N icość pojawia się więc
u Sartre’a w dwóch różnych kontekstach: ontologicznym, nicością bowiem
jest byt ludzki nie znajdujący nigdzie oparcia prócz własnej wolności,
i epistemologicznym, nicość bowiem, choć niewyobrażalna, musi być w jakiś
sposób dostępna świadomości, inaczej „wszelka wyobraźnia byłaby jej [to
znaczy świadomości — B.S.] zakazana” , pogrążyłaby się w świecie i ulegała
jego determinizmowi. N ie ma więc twórczości bez m ożności wykraczania
poza rzeczywistość, czyli bez m ożliwości zakładania przedmiotów „zabarwio
nych pewną cechą nicości w stosunku do całej rzeczywistości... Dla wyobra
żenia konstytutywny jest akt negacji” -7 .
Myślę, że można by obronić Bergsona przed częścią powyższych zarzutów.
N ie darmo zresztą rozważania nad twórczością połączył z rozważaniami
nad pojęciem możliwego. Byłoby naiwnością sądzić, że tak wytrawny filozof
i tak wnikliwy nie dostrzegł tu kryjącego się niebezpieczeństwa. Sartre’owi
m ógłby powiedzieć, że jego rozmyślania nad nicością doprowadziły go do
pojęcia bytu nieruchomego, pozaczasowego, czyli że popełnił ten sam błąd,*
co filozofie form. M iałby też pewną satysfakcję, gdyż ten Sartre’owski
byt-w-sobie zbyt przypomina byt rozciągły Kartezjusza, grożąc wszystkimi
konsekwencjami skrajnego dualizmu. Natom iast w stosunku do pozostałych
zarzutów mógłby przytoczyć kilka argumentów. Po pierwsze, stwierdziłby, że
nie jest prawdą, jakoby posługiwanie się pojęciem negacji i pojęciem niczego
było nieodzowne dla uznania faktu twórczości i jedynym sposobem uniknięcia
-fi J. P. Sartre, W yobrażenie , W arszawa 1970, s. 340.
-7 Ibidem, s. 333.
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determinizmu. Przeciwnie, zagraża twórczości i sprzyja deterministycznej
tezie. Zarzut ten bowiem ma za podstawę złudzenie intelektualne, o którym
wyżej była mowa, a które trwanie umieszcza w przestrzeni. W jednej
ciągłej linii lokujemy nasz zamiar, wyprzedzający akt, ten akt i jego
następstwa, i jesteśmy przekonani, że następstwo jest pełną realizacją zamiaru,
jest z nim tożsame, że więc to A , które się dokonało, istniało już przedtem,
jako owa możliwość. Stąd więc wnosić musimy, że to A już przedtem było
określone, że więc nie zawiera w sobie nic nowego, zostało zdeterminowane
przez ów plan, przez nasz zamiar, a ten zamiar podejmowany zawsze
w związku z pewną sytuacją jest przez tę sytuację również określony.
N ic więc w twórczości nie byłoby nieprzewidywalnego. Przeciwnie, potwier
dzałaby dowody na rzecz absolutnego determinizmu, co wykorzystują zazwyczaj
uczeni. Jednakże akt twórczości przebiega zgoła inaczej, jest to jakby zapalna
iskra, która wyzwala nagromadzoną energię, jest to taki moment, w którym
napięcie sięga niemal szczytu, w którym następuje koncentracja doświadczenia,
dzięki czemu ten, kto działa, wyciska nowe piętno na biegu wydarzeń.
Twórczość to akt, a jej wyniki dopiero się stają, i gdy ich nie było jeszcze,
nic o nich powiedzieć nie można, nawet stwierdzić ich nicości. Taki sąd
wydać jesteśmy w stanie dopiero ex post, gdy coś już zaistniało. Wówczas
dopiero stwierdzamy, że przedtem tego nie było. Negacja pojawia się jako
refleksja nad tym, co się dokonało, a nie jako warunek tw órczości-8.
Po drugie, intelekt z powodu swoich nawyków każe nam zawsze m ówić
o rzeczach, które się wyłaniają z nicości, i gotów jest wszędzie szukać
racji, nie umie więc myśleć kategoriami nowości, oryginalności, twórczość
zamienia na „fabrykację” , czyli nowy układ już istniejących elementów.
Choć jest prawdą, według Bergsona, że każdy twórca korzysta z pewnych
istniejących materiałów, np. muzyk z istniejących instrumentów, dostępnej
im materii dźwiękowej, nowość wykracza zawsze poza to, co jest. D la
intelektu myślenie w czasie jest rzeczą obcą. Tymczasem, jeżeli oddamy
się intuicji czasu, zrozumiemy, że wokół nas nie ma rzeczy, lecz tylko czyny
nie ma bytu. lecz tylko stawanie się. Traktując nowość jako dodawanie
rzeczy, popadamy w nierozwiązalne sprzeczności. Rzecz powstaje na skutek
przemiany tego, co płynne i ciągłe, tego, co ruchome, na to, co stabilne,*

28
„Q ue nous considerions l’acte decrete par la conscience, ou la perception qui le
prepare, dans les deux cas la conscience nous apparait corame une force qui s'insererait
dans la matiere pour s’emparer d'elle et la tourner a son profit. Elle opere p ar deux
methodes complementaires d 'un cóte par une action explosive qui libere en un instant, dans
la direction choisie, une energie que la m atiere a accumulee pendant longtem ps; de 1’autre,
par un travail de contraction qui ramasse en cet instant unique le nom bre incalculable de
petits evenements que la m atiere accomplit, et qui resume d ’un m ot l'im m ensite d ’une
histoire” . Oeuvres, s. 827.
2g Ibidem, s. 707.
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i przemiana ta ma swoje źródło wyłącznie w intelekcie. „M ówienie o rzeczach
tworzących się sprowadza się więc do twierdzenia, że intelekt daje więcej,
niż daje — twierdzenie sprzeczne z samym sobą, przedstawienie puste i próż
ne” -™. Tylko czyny są brzemienne, tylko one są twórcze w działaniu,
czyny rozwijające się w czasie. W innym zaś miejscu Bergson dodawał:
czas jest źródłem nowości nieprzewidywalnej, „czas jest tworzeniem albo
nie jest niczym w ogóle” ^ .
Zdaniem Bergsona, nowość, twórczość nie wymagają wyjaśnienia. Tam,
gdzie panuje realny czas, każdy jego moment przynosi coś innego zarówno
dla życia ludzkiego, jak i dla przyrody. Pęd witalny z samej swojej
natury, jako pęd, jako ciągłe dążenie do zmiany, jest twórczością, hamowaną
tylko przez rych odwrotny, ruch gasnący, którego idealnym kresem jest
materia. Wszelkie rozważania nad możliwościami, nad owymi procesami
wyboru dokonywanymi przez kogoś zastanawiającego się nad każdym za
i przeciw, deliberacjami wokół zam ysłów, które się uważa za wstępne
i nieodzowne warunki twórczości, płyną z niezrozumienia samej istoty życia
i ze źle postawionych pytań. Trzeba pytać nie o zmienność, lecz przyczyny,
że coś jest stałe, nie o twórczość, ale o to, dlaczego tyle zjawisk zdradza
dążenie do powtarzania się w nieskończoność. Twórczość jest prawem naszego
świata i dokonuje się ona nie w toku deliberacji nad projektem wysuwanym
przez indywiduum lub jakiegoś ducha świata, lecz w działaniu, w tym
nieustannym przebijaniu się każdego życia poprzez formy zastane ku czemuś
innemu. „Rzeczywistość — pisał Bergson w Le possible et le reel — jest
niepodzielnym i wszechobejmującym wzrostem, stopniową inwencją, trwaniem:
jak rozciągający się elastyczny balon przyjmujący w każdej chwili nieoczekiwane
formy”
Bergson wielokrotnie podkreślał, że przed taką wizją umysł ludzki się
broni. Chce on bowiem przewidywać, wiedzieć z całą pewnością, wyciągać
wnioski, stąd jego skłonność do deterministycznej tezy, stąd poszukiwanie
na każdym kroku przyczyn istniejących dziś dla tego, co ma być jutro,
stąd też znaczenie, jakie przypisuje wszelkipi rozważaniom nad tym, co
ewentualnie być może. Ale to ewentualne „być-m oże” ma szansę powstania
tam tylko, gdzie życie opanował automatyzm, gdzie spontaniczna twórczość
została podporządkowana regułom logiki, a działanie matematycznym prawom.
Bez wątpienia, ten, kto gra jakąś gamę, może określić z całą dokładnością
czas jej wykonania, tak jak potrafi określić termin, w którym rozlegną
się uderzenia zegara. W takich wypadkach przewidywalność jest pełna, ale
tam właśnie twórczości nie ma, tam jest tylko seria ściśle uporządkowanych
ruchów.
30 Loc. cit.
Ibidem, s. 784.
32 Ibidem, s. 1335.
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Bergson dopuszczał m ożność przewidywania także tam, gdzie automatyzmów nie obserwujemy, a mianowicie w rozwoju organizmów. Mamy bowiem
wszelkie dane, by przypuszczać, .że z tego oto ziarna wyrośnie kiedyś
źdźbło zboża. Tu jednak z wielką konsekwencją używał terminu nie możliwości,
lecz potencjalności. Deleuze w swej książce o Bergsonie zwrócił uwagę
na odmienny sens, jaki Bergson nadawał tym dwóm pojęciom. M ożliwość,
jak wiemy, to nicość, natomiast potencjalność ( \irtuel) zawsze wskazuje na
coś, co istnieje realnie, tylko nie zostało jeszcze zaktualizowane i na tę
aktualizację czek a33. Potencjalne to tylko zarys, który nabrzmiewa treścią
w momencie aktualizacji, to jakby schemat dynamiczny, który szkicuje myśl
ludzką. To zaś, co możliwe, jest pełnym obrazem tego, co ma zaistnieć.
Takie mogłyby być argumenty Bergsona. N ie znaczy to jednak, aby
filozofia bergsenowska mogła być uważana za uratowaną. Pozostają jeszcze
problemy najtrudniejsze; dotyczą one przede wszystkim dwóch kwestii:
rozumienia negacji oraz intuicji nicości. Zajmijmy się więc pierwszą z nich.
W wymienionej poprzednio pracy Deleuze dowodził, że koncepcje Bergsona
opierają się na pojęciu różnicy, a nie negacji. Stróżewski polemizując z tą
tezą pokazywał, że idea różnicy niezależnej od negacji jest niemożliwa i że
z tego właśnie względu Bergson chcąc nie chcąc negację musiał do swych
rozważań wprowadzić, uległ więc mocy dialektycznego myślenia wbrew włas
nej woli. Stąd owo pęknięcie systemu bergsonowskiego. który bynajmniej
nie okazuje się konsekwentny.
N a pierwszy rzut oka opinia Stróżewskiego wydaje się nie do podważenia.
Kiedy jednak czyta się i konfrontuje z soba różne rozdziały Bergsonowskiego
dzieła, zaczyna się wydawać zbyt kategoryczna. Przede wszystkim Bergson
nigdy nie zamierzał stworzyć systemu. Jego myśl była w ciągłym ruchu.
Przypuśćmy jednak, że chodzi tu tylko krytykowi o zmianę optyki zbyt
daleko posunięta. Jednakże i w tym wypadku trzeba zw iócić uwagę, czym
była dla Bergsona negacja, jak ją rozumiał. N ie znaczy to, jakoby
w tym sporze Deleuze miał rację, choćby tylko z tego względu, że pojęcie
różnicy niczego nie tłumaczy. Dostrzeganie różnic leży u podstaw każdej
Świadomej myśli, każdego świadomego aktu. Dialektyk także się bez różnico
wania obejść nie może. N ie mamy tu do czynienia z alternatywą. I w tym
miejscu na pewno Stróżewski miał rację. Gdy jednak chodzi o Bergsona,
to należy podkreślić, że nicość i negacja nie były dla niego tym samym
i że nie zawsze operował on takim pojęciom negacji, które powszechnie
się przyjęło od czasów Hegla, a które jest tożsame z negacją totalną.
Negacja u Bergsona może oznaczać stopnie, odchylenia, odcienie, niekoniecznie
przeciwieństwo lub unicestwienie.

33 Zob. G. Deleuze, Le bergsonisme, Paris 1966, s. 100 i n.
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Bergson nie miał ani przez chwilę zamiaru eliminowania ze swych
rozważań przeczenia. Przeciwnie, wbrew temu, co mu zarzucał Bachelard,
przyznawał mu nawet inspirującą rolę. Trzeba mówić „nie” rozmaitym
intelektualnym nawykom. Trzeba negować sens przyjętych już teorii. Wobec
tez, „które wydają się oczywiste, stwierdzeń, które dotychczas uchodziły
za naukowe [demon Sokratesa] szepcze filozofowi do ucha słowo: Niem ożliwe
[...]. Cóż za siłę szczególną -ma ta intuicyjna potęga negacji” . W tym
wypadku jest to właśnie negacja totalna, ale dotyczy ona sądów i ma znaczenie
czysto heurystyczne, a 1 nie ontologiczne ,4. Przeczenie należy do języka
i wyraża ono, że takie lub inne twierdzenie jest niesłuszne lub że, nam teraz
chodzi o to, a nie o coś innego. Byłoby jednak błędem, gdybyśmy
sądzili, że Bergson przypisywał negacji sens ontologiczny. N ie mielibyśmy
także słuszności, gdybyśmy szereg filozoficznych kategorii Bergsona potrakto
wali jako rezultaty negacji i doszukiwali się w ich stosunkach form dialektycz
nego ruchu. Bergson mówi wciąż o nieświadomości, którą można by uznać
za negację życia świadomego, o amnezji, a więc niepamięci, o materii,
która jest zaprzeczeniem życia, itd. K toś może sądzić, że pamięć jest
opozycją w stosunku do percepcji, przestrzeń do trwania, ja powierzchniowe
do ja głębokiego. Tymczasem jednak wszystkie te wymienione przeciwstawienia
mają, po pierwsze, zawsze pozytywny sens, po drugie, są nader często
tylko pojęciami granicznymi, wskazując na pewne procesy i ich końcowe
efekty, które jednak w życiu konkretnym występują łącznie, a połączenie
ich nie przynosi zniesienia w sensie heglowskim. N ie ma między nimi ruchu
zmierzającego do syntezy. Nie znajdujemy w dziele Bergsona ani w jego
rozważaniach nad rozwojem życia organicznego ani w rozważaniach nad
psychiką ludzką żadnej wskazówki, aby nadawał on sens dialektycznym
przemianom w ich czystej postaci. Teza u Bergsona nie przechodzi w antytezę
i A, które się rodzi, niekoniecznie musi być negacją jakiegoś B ani logicznie,
ani faktycznie. M oże stanowić jego odmianę, odcień lub być czymś zgoła
innym, co nie znaczy, że zastępując B to B znosi.
Być może problem nie polega na stosunku różnicy i negacji, lecz
negacji i nicości. W niektórych współczesnych filozofiach dowodzi się, że
priorytet leży wbrew tezom klasycznej metafizyki po tej drugiej stronie.
Gdyby nie było nicości w nas i we wszechświecie, nie byłoby i negacji.
Owego priorytetu nie należy szukać w sferze psychologicznej, lecz ontologicznej,
albowiem, jak pisał Heidegger, negacja jest pewną czynnością nicości,
czynnością, którą autor Sein und Z eit wolał zresztą określać terminem
neantyzacji. M ożna się spierać o racje tego stanowiska. N ie zmieni to jednak
faktu, że dla filozofii egzystencji, czy to dla Jaspersa, czy dla Heideggera,
czy dla Merleau-Ponty'ego. nicość stała się kategorią podstawową, albowiem
■'-> Por. H. Bergson, M y śl i ruch. W arszawa 1963, s. 74.
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jesteśmy bytami skończonymi i ograniczonymi i wszelkie rzeczy, z którymi
obcujemy, rozpadają się i nikną, wyłaniają się z nicości i powracają do niej.
Patrząc z punktu widzenia takiej świadomości filozoficznej, Bergson, który
był przekonany, że pojęcie nicości jest pochodne w stosunku do negacji,
należałby, jak to starał się pokazać Jean Wahl, do dziewiętnastowiecznej
formacji intelektualnej 35. Rzecz tylko w tym, że ów ontologiczny i logiczny
priorytet nicości jest dość wątpliwy, że można założyć także absolutną
korelację negacji i nicości jako nierozłącznych i odsyłających stale jedna do
drugiej. M ożemy co najwyżej stwierdzić, że Bergson nie wyznaczał kierunku,
który obrały filozofie egzystencji, co absolutnie nie dowodzi, aby jego karta
była bita.
Jeżeli natomiast chodzi o intuicję nicości, nie sądzę, aby ona na gruncie
bergsonizmu była możliwa. Trzeba bowiem pamiętać o tym specyficznym
sensie intuicji, która u Bergsona nigdy nie jest oczywistością. Po pierwsze,
buduje się ona zawsze na percepcji, percepcja zaś polega na selekcji obrazów,
na wycinaniu wśród nich tych, które świadomość obchodzą. Należałoby
zatem założyć, że już w świecie obrazów jest nicość, że tkwi ona w tym
postrzeganym przez naś świecie, co byłoby dla Bergsona przypuszczeniem
absurdalnym, sprzecznym z podstawowym założeniem ciągłości owego świata.
Po drugie, intuicja jest widzeniem sub specie durationis, ona sytuuje się
w ruchu i „przejmuje samo życie rzeczy” , ona przenika byt w trwaniu.
Stąd jednak wniosek, że z samej swojej istoty nie m oże ona objąć pustki,
gdzie ruch zamiera, gdzie nie dzieje się nic. N icość umyka intuicji. Gdyby
zaś nicość była czymś pozytywnym, gdyby rzeczywiście wyprzedzała byt
lub jakoś wnikała w jego szczeliny, intuicja nie byłaby już widzeniem
wszystkiego. N a jej drodze stanęłoby coś niedostępnego, coć obcego, nie do
ujęcia, podważając tym samym jej poznawczą wartość. W filozofii, która
zakłada m ożność pełnej intuicji absolutu, pojęcie nicości musiało zostać
odrzucone-,6.
Odejmując jednak tezie Stróżewskiego jej kategoryczność, sądzę, że trzeba
jej przyznać częściową rację. Tak jest chyba w istocie, że w niektórych

35 J. Wahl, L es philosophes de l'existence, Paris 1954, s. 105; M. Heidegger, C zym je st
m etafizyka, w: Budować, m ieszkać, m yśleć, W arszawa 1977.
36 O statni rozdział Ewolucji tw órczej przynosi szczególnie interesujące słowa na tem at

intuicji, któ ra — jak pisał Bergson — „gdyby osiągnęła powodzenie, ujęłaby rzeczywistość
sam ą w ostatecznym uścisku” , i dalej wyjaśniał; „Skoro tylko bowiem znajdziemy się wobec
prawdziwego trwania, widzimy, że oznacza ono twórczość i że, jeśli trwa to, co się rozpada
może ono trwać tylko dzięki łączności z tym, co się tworzy. Tak więc jaw ną stałaby się
konieczność ciągłego narastania wszechświata, to znaczy życia rzeczywistości. I wobec tego
w nowym świetle spojrzano by na to życie, które spotykamy na powierzchni naszej planety,
życie zwrócone w tym samym kierunku, co życie wszechświata, zaś odwrotne d o materialności.
Słowem do intelektu dodano by intuicję” . O euw es, s. 785.
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miejscach Bergsonowskiego dzieła jak gdyby wbrew woli autora wkrada
się dialektyka. Główny jednak problem leży gdzie indziej. Trzeba bowiem
sobie zadać pytanie, czy filozofia, dla której czas stał się kategorią naczelną,
mogła zaniedbać znaczenie idei nicości. Czy odrzucając ją filozofia ta tym
samym nie zubożyła samej siebie? A więc, czy mogła dotrzeć do właściwej
struktury czasu?
Najpełniejszą analizę czasu dał Bergson w swoim Duree et sim altaneite,
pracy, która była poświęcona dyskusji z Einsteinem. Zwróćmy uwagę na
niektóre wyłożone w niej tezy. Pierwsza stwierdza, że nie można mówić
o rzeczywistości, która trwa. jeżeli się nie zakłada świadomości. Tylko
świadome ja wyposażone w pamięć chwyta następstwo zdarzeń. Gdyby „nie
elementarna pamięć, która wiąże wzajemnie dwie chwile, byłaby tylko zawsze
jakaś jedna lub druga, a więc pewien mom ent jedyny i w konsekwencji
żadnego przedtem lub potem, żadnego następstwa, a więc czasu” -17. Wynika
stąd, że czas jest zawsze czymś postrzeganym i przeżywanym. I właśnie
bezpośrednie nasze przeżywanie czasu odsłania nam jego naturę. W refleksji
odkrywamy niepodzielność czasu, jego nieodwracalność i jego zmienny dla
nas rytm.
Stąd jednak narzuca się nieodparcie hipoteza wielości czasów, wielości
indywidualnych trwań. Tymczasem Bergson taką hipotezę odrzucał, prze
ciwstawiając jej ideę czasu kosmicznego, jedynego. Wszystkie bowiem świa
dom ości ludzkie mają tę samą naturę, spostrzegają w ten sam sposób, żyją
jakby w jednym rytmie. Zawsze też możemy wskazać przynajmniej na
dwie jednostki, które eksplorują to samo pole doświadczenia. Łączą się więc
w tym doświadczeniu, łączą się w jednym trwaniu. N ic nam też nie
przeszkadza, dowodził dalej Bergson, powtórzyć to rozumowanie wiążąc te
dwie jednostki z następnymi. W ten sposób dochodzim y do idei jednego
bezosobow ego czasu, w którym przebiega całość rzeczy. W ielość przeżywanych
trwań nie wyklucza więc Trwania uniwersalnego, które musi mieć te same już
odkryte w refleksji własności.
Aby porozumienie między ludźmi m ogło być pełne, musieli oni wprowadzić
jakieś miary porównawcze między różnymi przepływami czasu, musieli zacząć
mierzyć czas. Jak wiemy, według Bergsona zabieg ten, którego źródła
są społeczne, polegał na podporządkowaniu owego płynnego nurtu stosunkom
przestrzennym. Nauka jednak poszła znacznie dalej. Uznała, że przeżycie
czystego trwania nie poddającego się mierze wypływa tylko z niedoskonałości
naszego umysłu i że ścisłe, matematyczne ujęcie czasu odkrywa nam jego
nie przewidziane dotąd cechy. Przede wszystkim więc. ujmuje w matematyczne
prawa jego rytm, pozwala go ująć w całości, to znaczy nie tylko czas
przeszły, lecz także przyszły. Uczony stwierdza, że „przyszłość ta bez
,7 M elanges, s. 102.
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wątpienia jest dla nas zasłonięta jakimś ekranem, ale ona jest, gotowa,
dana razem z przeszłością i teraźniejszością. To, co nazywamy przepływem
czasu, jest tylko przesuwaniem się ciągłym ekranu i stopniow o zwiększającym
się widzeniem tego, co nas czekało ogólnie w wieczności. Bierzmy więc
trwanie za to, czym jest, za negację, za przeszkodę w widzeniu wszystkiego
nieustannie oddalającą się; wówczas także nasze czyny nie będą się wydawały
więcej nowością nieprzewidywalną” 8.
Temu naukowemu poglądowi Bergson przeciwstawiał się z całą m ocą,
aczkolw iek— jak wiemy — uznawał jego przydatność i nawet konieczność.
Czas nie jest negacją, czas jest realnością i realność tego czasu odczuwamy
w każdym momencie naszego życia. To on jest warunkiem fundamentalnym
każdego działania, ba, jest samym tym działaniem39. Jestem w nim, czuję
jego siłę. „Tylko intelekt widzi w nim brak, czystą negację, byśmy mogli
pracować z większą skutecznością w trwaniu, które jest tymczasem czymś
najbardziej pozytywnym w całym świecie” 40. Metafizycy myślą, że jest on
„utratą wieczności” , jak to niegdyś powiedział Platon. Uczeni zatem stają się
metafizykami. Jak metafizycy zakładają istnienie świata w wieczności i nie
dostrzegają, że przyszłość jest zawsze przed nami otwarta.
Otóż bergsonowska koncepcja czasu nasuwa pewne trudności. Pierwszą
z nich stwarza stwierdzenie, że czas jest zawsze dla kogoś, dla świadomości.
Wbrew bowiem zastrzeżeniom Bergsona stajemy przed taką oto alternatywą.
Jeżeli czas ma subiektywny charakter, przestaje być poza nami, jest tylko
widzeniem rzeczy przez nas. Ponieważ zaś nasze rytmy indywidualnych
trwań związane z życiem psychicznym m ogą być różne, nie można się obejść
bez hipotezy wielości trwań i idea czasu uniwersalnego wydaje się bez
podstawna. Jeżeli natomiast będziemy się upierać, że rytmy te dają się z sobą
pogodzić i że korespondują one z czasem uniwersalnym, to ów czas wspólny
nam i rzeczom świata, choć ratujemy jego obiektywność, traci zakładaną
heterogeniczność, przez co zbliża się do form czasu fizykalnego. M ało
tego, wątpliwa staje się również teza, że wszechświat trwa. Wyobraźmy
bowiem’ sobie, że usuwamy istoty świadome rozmaitych szczebli, cóż wreszcie
pozostanie? Jak pisał Merlau-Ponty, będziemy musieli założyć- jakąś świa
dom ość pozostającą poza czasem, dla której świat ukaże się w wieczności.
By uniknąć tych pułapek, trzeba więc wzmocnić tezę Bergsona, powiedzieć,
że czas nie jest dla kogoś, ale sam jest czymś. Jest nie dlatego, że ktoś
ujmuje to, co było i co jest, że dostrzega przepływ wydarzeń, lecz dlatego,
że my jesteśmy czasowością, że odkrywamy siebie samych i otaczający nas
świat jako trw anie41.
■
,8
39
40
•:

Ibidem, s. 115.
Ibidem, s. 200.
Loc. cit.

Por. M. Merleau-Ponty. La phenomenologie de la perception. Paris 1945. s. 482 i n.
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N ie bądźmy niesprawiedliwi dla Bergsona. W tym bowiem właśnie
kierunku idą jego intencje. Szereg innych jego wypowiedzi świadczy o tym,
że to nie świadomość zakłada trwanie, ale raczej trwanie zakłada świadomość,
i dlatego, jak mówił Bergson, „my umieszczamy świadomość w głębi
rzeczy przez to tylko, że przypisujemy im czas, który trwa” 42. Jest to teza
ważna i nie pozostała ona bez wpływu na rozwój metafizyki Bergsona,
na jego zwrot ku transcendencji. W tej jednak perspektywie czas rzeczywiście
urasta do rangi bytu absolutnego, konsekwencją zaś takiego stanowiska jest
wniosek, który Bergson wyciągał sam, gdy mówił o bycie w wieczności,
a który teraz obraca się przeciwko niemu. Byt bowiem ludzki, byt nasz
staje się tylko negacją absolutu.
N ie próbujmy więc dookreślać trwania, gdyż powstają dylematy nierozwiązalne. Przyjmijmy tylko, że jest ono naszym doświadczeniem, ale i tu
trudności się piętrzą. Jeżeli bowiem odkrywamy się jako trwanie i ten
szczególny dla nas sposób istnienia przenosimy na całość wszechświata, to
narzuca się pytanie, czy taki punkt widzenia nie pociąga za sobą koniecznego
poczucia nicości? Czy ta schematycznie tu przedstawiona struktura czasu
realnego nie ma nicości za przesłankę?
Przyjrzyjmy się tej strukturze bergsonowskiego czasu w jej kilku płaszczyz
nach, w których występuje i jest analizowana, a więc w płaszczyźnie
czysto psychologicznej, egzystencjalnej, kosmicznej i filozoficznej. Weźmy
wpierw pod uwagę ten moment, w którym rodzi się świadomość, moment
wahania i wyboru, m om ent indeterminacji, która się wkrada w świat obrazów.
Czy wahanie to byłoby możliwe, gdyby nie przebłysk, bo jeszcze nie
pojęcie ewentualnych kierunków działania? Działania tego jeszcze nie ma,
ono należy do przyszłości, ku której ciało się zwraca, lecz czyż to nie m a ,~
które dopiero będzie, nie jest niewyraźnym poczuciem nicości i jednocześnie
warunkiem działania?
Idźmy dalej. Bergson na każdym kroku nas poucza, byśmy nie wycho
dzili od pojęć, że nie należy czasu rozpatrywać spekulatywnie, bo z ko
nieczności albo uznamy go za aprioryczną formę zmysłowości i odmówimy
mu realności, jak Kant, albo tę realność uznając zaczniemy dedukować
jej cechy i siłą rzeczy pytać o jego początek, więc wprowadzimy pojęcie
nicości. Aby coś wiedzieć o czasie, trzeba go przeżyć, trzeba szukać,
czym jest w naszym doświadczeniu. To subiektywne przeżycie czasu (tu
Bergson jak gdyby rewindykował ważność Kartezjańskiego cogitó), jest
jednocześnie, jak mówiliśmy, najmocniejszą podstawą uznania jego obiek
tywności, albowiem doświadczamy go jako czegoś, co nas przekracza. Ten
czas objawia się nam jako siła, która nas za sobą pociąga i nas niszczy.
Czyż w takim razie nicość nie byłaby naszym najbardziej intymnym
Mćlanges. s. 102.
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doświadczeniem? Czyż nie czujemy — jak to właśnie pisał Bachelard —
„cienia śmierci przenikającego życie?” 43 Czy możemy myśleć we własnym
trwaniu, nie widząc jego kresu? Czy w samej strukturze ontycznej naszego
życia nie jest już zawarta śmierć? Sam Bergson mówi, że cóż może
filozof wobec matki, której dziecko umarło na jej oczach 44. Czy w takim
wypadku można jeszcze mówić, że rytm czasu nie został przerwany, że
jeden porządek zastąpił drugi? Jeżeli życie indywidualne nie ma mieć
żadnego znaczenia, to nie w olno się odwoływać do naszych indywidualnych
doświadczeń, by tam szukać zrozumienia, czym jest czas. D la nas zaś śmierć
to nie jest „zastąpienie” , to absolutna utrata i absolutna nicość, z którą
stajemy na każdym kroku twarzą w twarz.
Ale nicość się wdziera nie tylko w ten psychologiczno-egzystencjalny
plan. Jej cień pojawia się w bergsonowskiej kosm ologii. Przypomnijmy
własne słowa Bergsona na temat pędu witalnego. Okazuje si£, że i on ma
kres, i on się wyczerpuje, jest skończony i nie może pokonać wszelkich
przeszkód, czego dowodzi drugie prawo termodynamiki. Chyba że jakaś moc
istniejąca poza nim przyjdzie mu na ratunek. Takiej jednak m ocy Bergson
nie zakłada. Cóż więc czeka nasz świat? N ie ma innej odpowiedzi poza
tą, że czeka go śmierć.
Spójrzmy teraz na materię. Jest ona tylko odwrotnym do życia ruchem,
ale jeżeli Bergson stwierdza, że wszechświat trwa, że więc jest w czasie,
to ze względu na rozwijające się w nim życie; materia ciążąca w prze
ciwnym kierunku znaczy rytmy, zahamowania, przystanki. Czy więc można
m ówić o ciągłości ewolucyjnego procesu? Sam Bergson w Dwóch źródłach
wolał użyć terminu „ewolucji nieciągłej” i, jak to podkreślił Gouhier, nie
przeczył so b ie 4?. Obserwujemy bowiem, z jednej strony, tworzenie i nowość,
a więc nieciągłość, z drugiej strony, zamieranie różnych form, ich „solidyfikację” , które są jakby cięciami w tym kosmicznym czasie, jego zatrzy
maniem, unicestwieniem. N ie jest więc to czas przyrodników fizykalny,
miarowy, obojętny na wydarzenia, czas wyznaczający prawa, ani czas filo
zofów, którzy uznając zmienność rzeczy nie rezygnowali nigdy z możliwości
określenia ścisłych praw tej zmienności. Czas Bergsona jest sposobem istnienia

wszechświata,

póki

w

nim trwa życie,

i

tam gdzie ono zamiera, zamiera

i on
N ie ulega wątpliwości, że Bergson był pierwszym, który stworzył podobną
koncepcję czasu, tak odmiennego od ezasu filozofów dziewiętnastowiecznych,
G . Bachelard. op. cit., s. 22.
44 Oeuvres, s. 1197,
4? Ibidem, s. 1082: G ouhier. Bergson et le Christ. Paris.
^ Bachelard dowodził, że Bergsonowska teza o ciągłości życia psychicznego, jak i ciągłości
zjawisk fizycznych jest fałszywa. N au k a współczesna dostrzega istnienie wszędzie, we wszelkich
rodzajach zjawisk, cięć, mom entów zerwania, rytmów, kwantowości, słowem — uznaje teorię
nieciągłości radykalnej za stanowisko jedynie słuszne. Dyskusja z tego typu argum entam i
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zawsze porządkującego zdarzenia, ujawniającego ich sens, ich związki, ich
prawa. To nie był już czas ani Hegla, ani tym bardziej czas scjentystów,
zgodny z tezą o powszechnym determinizmie. N a tej nowej, oryginalnej
koncepcji czasu budował Bergson swoją filozofię. Podstawowe kategorie
tej filozofii okazywały się funkcjami czasu, a nie przestrzeni. Percepcja
i wspomnienie różnią się tym, że percepcja jest teraz, wspomnienie zawsze
wskazuje na to, co było. Podobnie myślenie jest rozważaniem nad dokonanym,
a więc nad przeszłością, którą ujmuje w intelektualne schematy. Działanie
natomiast jest aktualne i orientuje się na przyszłość. Przykłady takie można
mnożyć. Zawsze przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są wyznacznikami
sensów begrsonowskich pojęć. W przyjętej więc przez niego strukturze
czasu nie można pomijać tego, co będzie. M ożemy się zgodzić z Bergsonem,
że przeszłość trwa, że jest zawarta w tej kuli śnieżnej, która obrazuje
toczące się w czasie życie nas samych i całego wszechświata, że więc
nie zapada w nicość. Jednakże to, co będzie, dla teraźniejszości nie-istnieje.
Jeżeli staniemy wyłącznie na gruncie poznania, to rzeczywiście nic o tym
nic stwierdzić nie jesteśmy w stanie i argumenty Bergsona, że nicości nie
można pojąć ani sobie wyobrazić, zachowują swą moc. Ale w bezpośrednim
doświadczeniu naszej świadomości czasu mamy odczucie niewiadomego, pewnej
pustki, która się dopiero zapełni, i ta pustka jest z myśli nieusuwalna,
bo to dzięki niej wiemy, że czas jest otwarty i że także nasza filozoficzna
inwencja ma przed sobą niewyczerpane m ożliwości, jak i wszechświat,
którego ewolucję śledzi.
Merleau-Ponty pisał, że filozofia Bergsona umiała rozproszyć lęki i nie
pokoje mające źródło w pojęciu nicości dlatego tylko, że tę nicość umiała
włączyć w sam byt, w ten byt, który się staje47. Tak chyba jednak nie
jest i Merleau-Ponty patrzy na filozofię Bergsona przez pryzmat własnej
filozofii. Bergson próbował bowiem nicość usuwać wszędzie, gdzie tylko
dostrzegał jej obecność. Rzecz tylko w tym, że nader trudno było ją usunąć,
albowiem jest ona ukryta w samej strukturze czasu. M oże właśnie w tym
miejscu dotykamy jednej z przyczyn, dlaczego nigdy nie było bergsonizmu.
Bergson, pochłonięty walką ze starą metafizyką form, zapoznał te możliwości,
które stworzyła jego własna teoria czasu. Zapoznał to specyficzne jego
doświadczenie, dla którego nieusuwalnym korelatem jest nicość, jak to
pokazały analizy tylu innych współczesnych nam myślicieli. Wystarczyło
jednak jego myśli rozwinąć, pójść dalej, w innym tylko kierunku, aby
przywrócić czasowi jego naturalną dialektykę.
wymagałaby wyjście poza Bergsona, podjęcia jej na terenie różnych nauk szczegółowych,
przede wszystkim na gruncie fizyki, a także psychologii. Nie czuję się do tego przygotowana.
Muszę tylko zaznaczyć, że wszelkie teorie naukowe zmieniają się dość szybko i trudno byłoby
uznać zapewne specjalistom bachelardowski punkt widzenia za ostateczny.
4“ M Mcrleau-Poniy. IJogc dc Ui philosophic cl am rcs essais. Paris 1960. s. 28.
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LE N E A N T ET LE PLEIN
R esum e
D ans la philosophie bergsonienne, le concept du plein est fondam ental. .Selon 1’auteur
de cette etude, c’est cette notion qui perm et de com prendre 1’essence meme du bergsonisme
ainsi que sa place parm i les autres systemes contem porains. C ’est precisement les idees
du plein et de la continuite qui situent la philosophie bergsonienne parm i les systemes
radicalem ent antidialectiques. L ’auteur. procede par une analyse minutieuse de la critique
bergsonienne. des divers argum ents du philosophe, des liens de cette critique qui concerne
avant to u t le concept du neant avec celle de la « philosophie des formes », pour poser
finalem ent la question suivante : est-ce que Bergson a trouve reellement une correlation
parfaite entre l’idee du plein et celle de la duree ? A utrem ent dit : est-il possible
d ’eliminer la notion du neant quand on vit dans la duree ? Ou encore: est-ce que la
structure de la duree, du temps reel, ne pose pas ineyitablement une dialectique de 1’etre
et du non-etre ? En effet, quand on examine cette structure qui apparait chez Bergson
sur des plans divers : psychologie, existence, cosmologie, philosophie, on y trouve constam m ent
le neant cache. Selon 1'auteur de 1’article. c’est probąblem ent cette incom patibilite qui
fut, entre autres, a 1’origine du depassement rapide de la philosophie bergsonienne
evidemment, Bergson avait ete dans la philosophie m oderne le prem ier qui avait pose le
problem e du temps, mais ce sont les autres, Jaspers et Heidegger surtout, qui ont rendu
au temps sa dialectique naturelle.

