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Roman Waszkinel

ŹRÓDŁA BERGSONA TEORII TRW ANIA A PSYCHOLOGIA
I SPIRYTUALIZM

O filozofii Henri Bergsona (1859— 1941) pisano bardzo dużo i bardzo 
różnie. Jednakże, pomimo tej różnorodności, przynajmniej w jednym aspekcie 
daje się zauważyć zgodność. Mianowicie zdecydowana większość spośród tych, 
którzy komentowali dzieła Bergsona, niezależnie od tego czy przyjmowali je 
entuzjastycznie1, czy też byli zdecydowanymi opozycjonistami2, wszyscy oni 
upatrywali genezę metafizyki Bergsona — a więc i genezę teorii trwania 
(durée réelle), stanowiącą centrum tejże metafizyki — w refleksji typu psy
chologicznego, w intuicji podmiotu, upatrując tym samym jej „korzenie” 
w nurcie tzw. spirytualizmu francuskiego.

W świetle dziś dostępnych źródeł i opracowań wydaje się, że opinia 
powyższa, choć firmowana przez znamienitych autorów, jest jednak błędna, 
co będziemy starali się wykazać w niniejszym artykule.

Dla większej przejrzystości, ewentualny wpływ psychologii oraz metafizyki 
spirytualistycznej rozpatrzymy oddzielnie.

A. PSYCHOLOGIA

„Awans” Bergsona na subtelnego analityka stanów psychicznych miał 
miejsce podczas obrony jego prac doktorskich, a więc u samych narodzin 
Bergsona jako twórcy bergsonizmu. Teza główna nosiła tytuł Esej o bez

1 E. Le Roy, Une philosophie nouvelle. Henri Bergson, Paris 1912; V. Jankélévitch, 
Henri Bergson, Paris 1931, 19592 ; J. Wahl, Tableau de la philosophie française, Paris 1962, 
s. 115— 132; idem, Bergson, Cours de Sorbonne, Paris 1969; J. Chevalier, Bergson, Paris 
1962.

2 R. Garrigou-Lagrange, Le sens commun. La philosophie de l ’être e t les form ules 
dogmatiques, Paris 1909; A. Farges, La philosophie de M. Bergson, Paris 1912, J. Maritain, 
La philosophie bergsonierme, Paris 1913; idem, De Bergson à Thomas d'Aquin, Paris 1947; 
J. De Tonquedec, Sur la philosophie bergsonienne, Paris 1936.
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pośrednich danych świadomości3. Psychologia zaś, jako nauka pozytywna, była 
wówczas dyscypliną bardzo młodą i określano ją  właśnie jako naukę o świa
domości4. Ponadto we wstępie swej pracy Bergson pisze m.in. : „Wybraliśmy, 
pośród wielu problemów ten, który jest wspólny psychologii i metafizyce, 
problem wolności” 5. Rozdział pierwszy nosi tytuł: „O intensywności stanów 
psychologicznych” .

Wszystkie te dane zewnętrzne zdawały się być drogowskazem nazbyt 
klarownym; autor pracy, opierając się na refleksji psychologicznej, stara się 
naświetlić metafizyczną problematykę wolności. Boutroux ma w trakcie obrony 
parę uwag krytycznych związanych z problematyką wolności, rozwijaną 
w rozdziale III, największe jednak zainteresowanie i uznanie wzbudza roz
dział I, poświęcony krytycznej i wnikliwej analizie tez psychofizyki Fechne- 
r a 6. Werdykt komisji jest jednogłośny, w protokołach pozostaje notatka: 
„psychologue subtil et pénétrant” 7. Wkracza więc Bergson na francuską scenę 
filozoficzną jako metafizyk, dla którego bazą była psychologia8.

W 1890 r. ukazuje się praca W. Jamesa, The Principles o f Psychology

3 Tytuł tezy komplementarnej: Quid Aristoteles de loco senserit. Prace Bergsona cytujemy 
według krytycznego, zbiorowego wydania dzieł: H. Bergson, Oeuvres (édition du contenaire), 
Paris 1959. W wydaniu tym, obok paginacji ciągłej wydania zbiorowego, zachowano oddzielną 
paginację poszczególnych dzieł. Tę podwójną paginację zachowujemy przy cytowaniu: cyfra 
pierwsza oznacza kolejną stronę cytowanego dzieła; cyfra w nawiasie oznacza stronę 
w zbiorowym wydaniu. Stosujemy następujące skróty: DI —  Essai sur les données immédiates 
de la conscience; MM —  M atière et mémoire; EC —  L ’Evolution créatrice; ES —  L'Energie 
Spirituelle; MR —  Les deux sources de la morale e t de la religion; PM —  La pensée e t le 
mouvant; M e l.—  Mélanges; LEB —  Les Etudes Bergsoniennes. Z przekładów dzieł Bergsona 
na język polski wykorzystujemy jedynie te, które wydano (bądź ponowiono wydania) po 
roku 1945 (są łatwo dostępne). Wszystkie pozostałe wypowiedzi Bergsona cytowane w niniejszym 
artykule podajemy w przekładzie własnym.

4 „A cette époque, comme on le sait, la psychologie scientifique est communément 
définie science « des faits de conscience ». P. Kucharski, Sur le point de départ de la 
philosophie de Bergson, „Archives de Philosophie” , R. XVII, 1947, nr 1, s. 56— 79. Zdanie 
cytowane s. 58. Por. T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 19672, s. 56.

5 DI VII (3).
6 Paul Janet, jeden z członków komisji doktorskiej, napisze potem do Bergsona: 

„[...] le premier chapitre, celui que tout le monde lit, et, sachez-le bien, le seul qu’on 
lise [...]” . Cytat za L. Adolphe, La dialectique des immages chez Bergson, Paris 1951, 
s. 193.

7 Patrz R. M. M ossé-Bastide, Bergson éducateur, Paris 1955, s. 29.
8 Por. pierwsze recenzje pracy DI, które ukazały się w roku 1890 (obrona miała miejsce 

w grudniu 1889 r.): L. Ferri, Essai sur les données immédiates de la conscience, „Rivista 
Italiana di filosofia”, t. 5: 1890, nr 2, s. 248— 249; L. Herr, Essai sur les données immédiates 
de la conscience, „Revue Critique”, t. 30, 1890, nr 52, s. 517— 519; T. Whittaker, Essai sur 
les données immédiates de la conscience, „M ind” , t. 51: 1890, nr 58, s. 292— 293. 
Literatura traktująca Bergsona jako psychologa jest bardzo obszerna i wyliczanie, choćby 
tylko pozycji książkowych, zajęłoby dużo miejsca i jest chyba bezcelowe. N p. w 1933 r. 
ukazuje się interesująca praca R. E. Lacombe, La psychologie bergsonienne. Jej autor zauważa,
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i Bergson zauważa, że zawarte w niej opisy strumienia świadomości, 
stream o f thought, przypominają to, co on nazywa realnym trwaniem: 
durée réelle. Na fakt ten zwraca uwagę swoim słuchaczom podczas wykładów 
w Collège de France9. Nie pozostaje to oczywiście bez echa. W 1905 r. 
Gaston Rageot, jeden ze słuchaczy Bergsona, występuje z hipotezą, że twórca 
bergsonizmu do swej koncepcji trwania — Rageot nazywa ją  koncepcją 
płynięcia wewnętrznego — doszedł pod wpływem dwóch psychologów: J. War- 
da i W. Jamesa, zaś amerykański teoretyk pragmatyzmu (James) czerpie 
wiele inspiracji z poglądów Bergsona zawartych w MM, dotyczących prymatu 
działania10.

Wystąpienie G. Rageot nie tylko potwierdzało dotychczas podtrzymywaną 
opinię o wpływie psychologii na filozoficzną refleksję Bergsona, ale dawało 
niejako „klucz” do rozszyfrowania tego, co w bergsonizmie było najważniej
sze — rozumienie trwania. Bergson nie przestając być znamienitym przedsta
wicielem metafizyki spirytualistycznej, stawał się jednym z teoretyków 
pragm atyzm u11. „Trwanie” , rozumiane jako opis strumienia świadomości, 
zainteresowało Housserla i jego uczniów. Dla tych ostatnich Bergson, transpo- 
nowany w tonacji Jamesa, był przede wszystkim „wielkim analitykiem świa
domości” 12.

że obrona tez metafizyki spirytualistycznej przeszkodziła Bergsonowi w dokładniejszej obserwacji 
życia psychicznego i była przyczyną wielu uproszczeń —  „Pourtant cette philosophie a sont 
point de départ dans une observation pénétrante de la vie psychologique”, s. 323.

9 „II m ’est souvent arrivé de les exposer ensemble dans mes cours, et de chercher 
dans les vues de James la confirmation des miennes” , Mel, 657.

10 G. Rageot, Ve Congrès International de Psychologie, „Revue Philosophique de la France 
et de l’Etranger” , t. LX, 1905, s. 68— 87. (Chodzi tu o kongres, który odbył się w Rzymie, 
a jego tematem przewodnim było: ..Natura świadomości”). Na s. 84 swego artykułu Rageot 
pisze: „C’est d’abord et principalement sous l’inspiration de Ward, un peu sous l’influence 
de William James, que l’auteur de ,,1’Essai sur les données immédiates de la conscience” 
a été conduit à sa conception fameuse de l ’écoulement intérieur. [...] Par un naturel 
chassé-croisé, si nous avons importé d’Amérique une psychologie, nous lui avons restitué 
une philosophie, et il était impossible de voir autre chose dans la conférence de W. James, 
que la doctrine bergsonienne sur le primat de l’action” .
W spominając wyżej o wykładzie Jamesa, ma Rageot na uwadze jego komunikat pt. Pojęcie 
świadomości. Tłumaczenie polskie tegoż komunikatu patrz: H. Buczyńska-Garewicz, James, 
Warszawa 1973, s. 154— 166.

11 Niektóre pozycje traktujące Bergsona jako teoretyka pragmatyzmu: M. Hebert, Le 
pragm atisme : Etude sur diverses form es anglo-américaines, françaises et italiennes e t de sa 
valeur religieuse, Paris 1908; A. Leclerc, Pragmatisme, modernisme, protestantisme, Paris 1909; 
R. Berthélot, Un Romantisme utilitaire: Etude sur le mouvement pragmatisme. Le Pragmatisme 
chez Bergson, t. I— II, Paris 1913; L. S. Stebbing, Pragmatism and French Voluntarism, 
Cambridge, 1914; J. Laird, Recent Philosophy, London 1936, patrz rozdział V.: „The 
Pragmatists and Bergson” , s. 84— 107; A. O. Lovejoy, The Thirteen Pragmatisms, Baltimore 
1963 —  patrz zwłaszcza s. 105— 188.

12 Por. R. Ingarden, Wstęp do Fenomenologii Husserla, Warszawa 1974, s. 23; idem, 
Intuition und Intellekt bei Henri Bergson, „Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische
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Tak wyglądają fakty, które rzeczywiście zdają się wskazywać na doniosłą 
rolę psychologii w kontekście odkrycia durée réelle. Ale są to tylko fakty 
zewnętrzne. Okazuje się bowiem, że z owego „awansu” na subtelnego 
psychologa, który stał się udziałem Bergsona podczas jego doktoratu, 
najmniej zadowolony był on sam. „Byłem wściekły [furieux] — wyznaje w roz
mowie z Ch. Du Bos, w której relacjonuje swemu rozmówcy przebieg 
obrony doktorskiej — ponieważ dla mnie najważniejszy był rozdział II” , 
na który to rozdział nie zwrócono uw agi13.

Dlaczego rozdział II uważa za najważniejszy? Rozpoczyna się on paragrafem 
zatytułowanym „Wielość numeryczna i przestrzeń” . A więc rozpoczyna się tą 
problematyką, którą interesował się Bergson jeszcze wówczas, gdy — za
fascynowany mechanicystycznym ewolucjonizmem Spencera —  dostrzegał rów
nież matematyczne braki u angielskiego filozofa. To przecież wtedy uświa
damia sobie, czym jest liczba jako narzędzie nauki i czym są jej powiązania 
z jednorodną, abstrakcyjną przestrzenią. Podpowiadając niejako kolejność 
swych poszukiwań, przyznaje, że jest to jego pierwsza samodzielna kon
kluzja 14. W tym też rozdziale pojawia się krytyka „czasu” mechaniki 
oraz odpowiedź na tę krytykę: teoria trwania, która jest właściwą odpo
wiedzią na postawione przez Bergsona pierwsze i zasadnicze pytanie: Czym 
jest „czas” ?

Ze spotkania omawianego filozofa z Ch. du Bos dowiadujemy się 
ponadto, że główna teza doktorska pisana była w dwóch etapach. Pierwsza 
wersja pracy — jej zasadniczy zrąb, to co ostatecznie było rozdziałem II 
i III — była napisana w latach 1884— 1886. Jednakże, idąc już od lat 
licealnych samodzielną drogą, Bergson uświadamia sobie, że omawiając 
problematykę wolności, nie uwzględnia filozofii Kanta. „Ponieważ tego rodzaju 
zaniedbanie całkowicie zdyskwalifikowałoby moją pracę w ówczesnym środo
wisku uniwersyteckim, należało, dla mnie samego i po to, by mieć choćby

Forschung” , t. V: 1921, tl. polskie: Intuicja i intelekt u Henryka Bergsona. Przedstawienie 
teorii i próba krytyki, w: Z  badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, s. 9— 191; 
idem, L ’intuition bergsonienne et te problème phénoménologique de ta constitution, w: Bergson 
et nous, A ctes du X e Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue française, Paris. 
17— 19 mai, 1959, s. 163— 166; M. Sancipriano, Henri Bergson e Edmund Husserl, ,,Hum anitas” , 
14: 1959, nr 11, s. 792— 799; idem, R. Ingarden et le ,,Vrai" bergsonisme, w: Analecta 
Husserliana, t. IV, Dordrecht 1976, s. 141— 148; J. Fizer, Ingarden’s Phases, Bergson’s 
durée réelle, and William James Stream: Metaphoric variants or mutually exclusive concepts 
on the theme o f  Time, w: Analecta..., s. 121— 139; P. Gorsen, Zur Phänomenologie des 
Bewusstseinsstroms: Bergson, Dilthey, Husserl, Simmel und die Lebensphilosophischen Anti
nomien, Bonn 1966.

13 Ch. du Bos, Journal (1921— 1923), Paris 1946, s. 63— 68. Oto pełniejszy tekst: 
„C’est ce qui arriva à la soutenance est au-delà de mes espérances, car le jury porta toute 
son attention sur le premier chapitre pour lequel il me décerna même des éloges, mais ne vit 
goutte au second. J’étais furieux, car le second seul m’importait, [...]” .

14 „C’est la conclusion à laquelle nous avions abouti d ’abord” , DI 63 (58).
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nikłą nadzieję, że będę czytany, abym się podporządkował w tym względzie 
i zmodyfikował rozdział III” . Ponadto, podobnie jak filozofia Kanta, na 
porządku dziennym była psychofizyka Fechnera. Stąd też decyduje się 
rozpocząć pracę rozdziałem, w którym krytycznej analizie zostaną poddane 
tezy psychofizyki. Żywi przy tym nadzieję, że w ten sposób nawiąże 
niejako kontakt, rozpoczynając od tego, co bardziej znane, umożliwi dalsze 
śledzenie jego toku rozw ażań15, ułatwi zrozumienie problematyki rozdziału II. 
Czyli rozdział I DI był napisany najpóźniej i był obliczony głównie na 
wstępne nawiązanie kontaktu. Znany już nam przebieg doktoratu świadczy, 
że Bergson przeliczył się. Wchłonięto jedynie pył, który wzniecił. Problema
tyka rozdziału II nie została podjęta.

Oczywiście, pochwały, jakie otrzymał za dokonanie subtelnych i wnikliwych 
analiz psychofizyki, były z pewnością zasłużone. Nie twierdzi się bowiem, 
że obca mu była zupełnie problematyka psychologiczna16. Chodzi jedynie
o to, że sens, jaki Bergson nadaje terminowi durée réelle, nie został 
wyprowadzony z refleksji psychologicznej, z intuicji podmiotu. Subtelne 
analizy psychologiczne z rozdziału I nie posłużyły za bazę, z której 
w rozdziale II wyprowadza się wnioski, gdyż rozdział II, jak już wiemy, 
był napisany wcześniej. Co więcej, z autobiograficznego listu Bergsona do 
Jamesa dowiadujemy się, że krytyka pojęcia „czasu” fizyki, którą znajdujemy 
w rozdziałach II i III, to już tylko streszczenie długich medytacji, które 
odegrały decydującą rolę w ukształtowaniu się całej jego drogi filozoficz
n e j17. Bergsona krytyka „czasu” mechaniki jest zrozumiała i wydaje się być

15 „Fechner et la psychophysique étaient à l ’ordre du jour et, sur le terrain d’un 
examen de la théorie de Fechner, j’avais chance d ’être compris et d’être suivi” . Ch. du Bos, 
op. cit.

16 Jeszcze w Angers (lata 1881— 1883) dokonał Bergson tłumaczenia pracy angielskiego 
psychologa, bliskiego poglądom J. S. Milla. J. Sully. Tłumaczenie francuskie nosiło tytuł: 
Les illusions des sens et des esprits. Patrz Mel. 311. Natom iast od roku 1886 rzeczywiście 
obserwujemy szczególne zainteresowanie Bergsona problematyką psychologii. W tymże roku 
ukazuje się bowiem jego artykuł pt. De la simulation inconsciente dans l ’é ta t d ’hypnotisme, 
„Revue Philosophique de la France et de l’Etranger” , t. XXII: 1886, s. 525— 531. Por. 
Mel. 333— 341. Zwłaszcza zaś widać zainteresowanie problematyką psychologii w jego wykładach 
w Clermont-Ferrand. I tak w roku akad. 1886/87 jeden z jego wykładów nosi tytuł: 
Introduction à l ’étude de la psychologie. W roku następnym 1887/88 wykład dotyczy już 
wprost problematyki rozdz. I, DI, zatytułowany jest bowiem: La sensation. Etude critique 
de la psychophysique de Fechner. Por. Mel 342— 343. Zresztą i potem, po roku 1889, 
interesował się Bergson tak psychologią, jak i metafizyką wyrastającą z psychologii. Por. np. 
H. Bergson, Compte rendu des Principes de Métaphysique et de Psychologie” de Paul Janet, 
„Revue Philosophique de la France et de l’Etranger”, t. XLIV : 1897, s. 526— 551; Por. Mel. 
375— 410.

17 „J’ai résumé dans VEssai sur les données immédiates de la conscience” (pages 87— 90, 
146— 149 etc.) ces considérations sur le temps scientifique, qui déterminèrent mon orientation 
philosophique et auxquelles se rattachent toutes les réflexions que j’ai pu faire depuis [...]” . 
Mel. 766. •
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uzasadniona, jeżeli zgodzimy się z jego rozważaniami dotyczącymi liczby18. 
Dla tych ostatnich rozważań, rozpoczynających problematykę rozdziału II, 
krytyka psychofizyki jest zbyteczna. Natomiast krytyka psychofizyki zyskuje 
swą prawomocność, staje się w pełni zrozumiała, w oparciu o rozważania 
dotyczące liczby. Potwierdzeniem tego może być znowu list Bergsona do 
Jamesa z 6 stycznia 1903 r., a więc pisany jeszcze przed wystąpieniem
G. Rageot, w którym filozof francuski pisze, że analiza idei czasu oraz 
rozważania nad rolą, jaką pełni ta idea w mechanice, doprowadziły go do 
takiej koncepcji życia psychologicznego, jaką prezentuje w DI, a która jest 
podobna do koncepcji Jam esa19.

Tak więc początek rozdziału II miał pełnić funkcję niejako pomostu 
spinającego; uzasadniał nieprzeliczalność stanów psychicznych, ale zaraz 
pokazywał problematykę natury ogólniejszej — krytykę „czasu” mechaniki 
i wynikające stąd konsekwencje. I te konsekwencje — teoria trwania — były 
tym, co najważniejszego miał Bergson do powiedzenia. Tymczasem, ponieważ 
skoncentrowano się głównie na problematyce psychologicznej, „trwanie” 
pojęto jako czasowość psychiczną, co zresztą w perspektywie neokantowskiej 
jest zrozumiałe20.

Tak właśnie zrozumiał „trwanie” Rageot i z całą pewnością możemy 
powiedzieć, że zrozumiał źle. Wprawdzie bowiem sam Bergson wskazywał 
na podobieństwa między stream o f thought i durée réelle, ale też paro
krotnie wskazywał na zasadnicze różnice.

Przede wszystkim wprost ustosunkował się do artykułu G. Rageot, 
publikując w tym samym piśmie filozoficznym Lettre au directeur de la 
,,Revue Philosophique” sur la relation à James Ward et à William Jam es21. 
Odnośnie do rzekomych inspiracji płynących z psychologii W arda, filozof 
francuski pisze: „Teoria płynięcia wewnętrznego lub raczej trwania realnego, 
do której pan Rageot łaskawie czynił aluzje, nie mogła ukonstytuować 
się pod wpływem W arda, ponieważ wówczas gdy pisałem Esej o bezpośrednich 
danych świadomości, nie znałem żadnej pracy tego filozofa, nawet jego

18 Które, jak wyżej wspomniałem, związane były z próbami poprawienia doktryny Spencera 
w oparciu o najnowsze idee mechaniki.

19 „J’avais été conduit, par une analyse de l’idée de temps et par une réflexion sur le 
rôle de cette idée en mécanique, à une certaine conception de la vie psychologique qui est 
tout à fait conciliable avec celle de votre psychologie (sauf toutefois que je vois dans les 
resting places elles mêmes, des places o f  fligh t auxquelles le regard fixe de la conscience 
confère une immobilité apparente)” . Mel. 580.

20 Por. J. Havet, Kant e t le problème du temps, Paris 1947; M. Heidegger, Sein und Zeit, 
Tubingen 19537 ; L. Giroux, Durée pure et temporalité. Bergson et Heidegger, Montréal 
1971.

21 Patrz: ,,Revue Philosophique de la France et de l’Etranger” , t. LX: 1905, s. 229— 231. 
Jak łatwo się zorientować, odpowiedź Bergsona na artykuł G. Rageot ukazała się w następnym  
numerze tego samego „Revue” . Por. Mel. 656— 658.
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nazwiska. Dopiero w jakiś czas po ukazaniu się mojej książki przeczytałem 
artykuł w Encyclopaedia Britannica, gdzie J. W ard wykłada swoją psy
chologię” 22. Podobnie wygląda sprawa, gdy chodzi o rzekome wpływy 
W. Jamesa. The Principles o f  Psychology ukazały się dopiero w rok po D I23. 
„Tak więc — pisze Bergson — poglądy zawarte w Eseju... nie mogą wywodzić 
się z psychologii Jamesa. Pragnę jednak dodać, że koncepcja durée réelle, 
rozwijana w moim Eseju..., w wielu punktach podobna jest do opisu 
stream o f thought Jamesa. [...] Lecz przyglądając się uważnie tekstom 
bez trudu dostrzeże się, że opis stream o f thought i teoria durée réelle 
nie mają tego samego znaczenia i odmienna jest ich geneza. Pierwsze 
ma pochodzenie i znaczenie wyraźnie psychologiczne. W drugim zaś mamy 
do czynienia zasadniczo z krytyką idei jednorodnego czasu, takiej, jaką 
znajdujemy u filozofów i matematyków” 24.

Okazją do ponownego wystąpienia Bergsona w tej materii było ukazanie 
się książki H. M. Kallena zatytułowanej William James and Henri Bergson15. 
W liście do jej au to ra26 podkreśla raz jeszcze całkowicie odmienną genezę 
„trwania” od tego, co James nazywa strumieniem świadomości, a ponadto — 
i to jest element nowy — zwraca uwagę na wynikające stąd konsekwencje. 
Mianowicie „trwanie” jest pojęciem metafizycznym, którym posługujemy się 
w wyjaśnianiu metafizycznym, podczas gdy „strumień świadomości” jest, 
zdaniem Bergsona, jedynie pojęciem, które może być odniesione tylko do 
struktur psychicznych27.

Chyba po raz ostatni do sprawy Jamesa powrócił Bergson w 1923 r„ 
tym razem w liście do F. Delattre’a. Zwraca w nim uwagę, że James

22 Wypis bibliograficzny tegoż artykułu: James Word, Psychology, w: Encyclopaedia 
Britannica, t. XX XII, London 1902, s. 54— 70.

23 W. James, The Principles o f  Psychology, t. I— II, New York, 1890. Z prac amerykańskiego 
psychologa znane już były Bergsonowi: The Feeling o f  Effort, w: Anniversary Memoirs o f  the 
Boston Society o f  Natural History, Boston 1880, s. 32 i n.; What is Emotion?, „M ind”, 
t. IX: 1884, s. 188— 205. W styczniowym numerze czasopisma „M ind” z 1884 r. James 
opublikował artykuł pt. O f Some Omissions o f  Introspective Psychology, który stanowił potem  
część rozdziału jego Psychologii, poświęconego właśnie stream o f  thought. Bergson twierdzi, 
że nie znał tego artykułu, pisząc swoją książkę.

24 Mel. 657— 658.
25 Pełny tytuł tej pracy brzmi: William James and Henri Bergson: A Study in Contrasting 

Theories o f  Life, Chicago 1914.
26 Lettre à H. M. Kallen: 20 octobre 1915, „Journal o f  Philosophy, Psychology and 

Scientific M ethods” , t. XII: 1915, nr 22, s. 615— 616. Por. Mel. 1191— 1194.
27 „Certainement, James était arrivé à son « stream of conscieusness » par des voies 

purement psychologiques. Certainement aussi, c ’est par la critique de l’idée mathématique et 
physique de temps, et par la comparaison de cette idée avec la réalité, que j ’ai été 
conduit à ma « durée réelle ». Cette différence d ’o r ig in e  explique la différence de 
f o n c t io n  de la « d u rée»  et du «stream». Le «stream of thought» a surtout une puissance 
d ’explication psychologique, tandis que la « durée » a principalement une puissance d’explication 
épistémologique ou, si vous voulez, métaphysique” , Mel. s. 1194.
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w Stream o f  thought wyróżnia: places o f  flight oraz places o f rest. Otóż, 
w przeciwieństwie do tego, durée réelle można opisać tylko jednym terminem 
wziętym z powyższych struktur Jamesa — flight. „Trwanie” nie zawiera 
żadnych elementów, o których można by powiedzieć rest, nie ma też w nim 
niczego, co można by opisać jako places, i to zarówno jako places o f  flight, 
jak i places o f  rest. Nie znaczy to bynajmniej, że Bergson poprawia Jamesa, 
czy proponuje durée réelle zamiast (w miejsce) stream o f thought. „Znaczy 
to, że stream o f  thought posiada naturę zasadniczo psychologiczną, zaś to, 
co nazywam durée, jest bardziej metafizyczne. Rozumiem przez to, iż 
tkwi ono u korzeni wszelkiej rzeczywistości, jest wspólne nam i rze- 
czom .

Jak widać z ostatniej wypowiedzi, nie zamierza filozof francuski poprawiać 
niczego w pracy amerykańskiego psychologa, tak jak nie inspirował się jego 
pracą w pracy własnej. Zwraca jedynie uwagę, że nie mówi o tym samym, 
co jego amerykański przyjaciel. I chociaż istnieją pewne podobieństwa 
w warstwie językowej, w strukturze terminologicznej, to już w tej warstwie 
istnieją również różnice, a ponadto podobieństwo w warstwie językowej 
przykrywa tylko różnicę zasadniczą29. „Trwanie” jest pojęciem, którego 
desygnatem jest każda rzeczywistość, jest pojęciem, powiedzielibyśmy — 
transcendentalnym. Stream o f  thought ma zakres ograniczony jedynie do 
struktur psychicznych — jest pojęciem kategorialnym30.

Okazuje się więc, że przekonanie o roli psychologii w kontekście 
odkrycia teorii trwania powstało niezależnie od warsztatu pracy omawianego 
filozofa. Powstało ono głównie na skutek pewnych podobieństw w warstwie 
językowej. W każdym bądź razie, w świetle powyższych sprostowań doko
nanych przez samego Bergsona, można stwierdzić, że nie psychologia, lecz 
rozważania nad „czasem” mechaniki i fizyki odegrały decydującą rolę 
i z nimi należy wiązać punkt wyjścia samodzielnych badań Bergsona, które 
doprowadziły do odkrycia teorii trw ania31.

B. SPIRYTUALIZM

Ravaisson, Lachelier i Boutroux — bo o nich tu chodzi — wszyscy oni, 
wbrew ideom pozytywizmu, głosili prawomocność metafizyki. Obierali za punkt

28 Lettre à Floris Dellatre: 23 ou 24 août 1923, „Revue Anglo-américaine” , t. XII: 
1936, nr 5, s. 392— 393. Por. Mel. 1417— 1418.

29 „L’analogie entre les veus de James et les miennes, quoique réelle, est donc moins 
grande ici qu’on le croirait d ’abord, et elle recouvre une différence fondamentale” , ibidem.

30 „Transcendentalny” i „kategorialny” w sensie, jaki nadaje się tym terminom na gruncie 
metafizyki egzystencjalnej. Por. S. Kamiński, M. A. Krąpiec, Z  teorii i metodologii m etafizyki, 
Lublin 1962, s. 43 i, n.; M. Krąpiec, M etafizyka, Lublin 19782, s. 34 i n.

31 „C’est de la notion scientifique du temps, et non pas du tout de la psychologie 
que je suis parti” . Ch. du Bos, op. cit.
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wyjścia doktrynę Maine de Birana, czyniąc, tak jak on — ja-podmiot 
punktem wyjścia filozoficznej refleksji. Ich zdaniem bowiem, Kant nie 
zamykał drogi ku metafizyce, przeciwnie, filozof z Królewca wskazywał, 
że bytem bezpośrednio poznawalnym jest podmiot poznający sam siebie 
w akcie bezpośredniej intuicji32. Otóż Bergson w latach uniwersyteckich 
i bezpośrednio po nich studiuje przede wszystkim sciences et mathématiques, 
zafrapowany jest doktryną Spencera i, zgodnie z ideami pozytywizmu, nie 
chce żadnej metafizyki. Wydaje się więc, że poglądy przedstawicieli linii 
biranistycznej nie wywarły nań wówczas większego wpływu.

Kiedy jednak w swej pierwszej pracy, występując z obroną metafizycznej 
tezy wolności, uzasadnia ją opierając się na bezpośrednich danych świado
mości, a ponadto dedykuje pracę Lachelierowi, to wszystkie te okoliczności 
zdają się wskazywać, że jako metafizyk akceptuje punkt wyjścia charakteryzujący 
linię biranowską.

„Od Maine de Birana do Bergsona, poprzez Ravaissona i Lacheliera — 
pisze Gilson — biegnie nieprzerwany łańcuch metafizycznej spekulacji. Spe
kulację tę można nazwać spirytualistycznym realizmem, ponieważ opiera się 
ostatecznie na bezpośredniej obserwacji życia wewnętrznego i zawsze buduje 
na faktach, nigdy zaś na abstrakcyjnych pojęciach. Na koniec, zawsze 
zmierza do osiągnięcia transsubiektywnej rzeczywistości, sytuowanej zazwyczaj 
poza porządkiem pasywności” 33.

Schemat powyższy można by zaakceptować, pod warunkiem jednak, że 
będzie tylko schematem, użytecznym dydaktycznie wskazaniem na ważniejszych 
autorów, których problematyka prac, widziana bardzo ogólnie, zdaje się 
ujawniać pewną zbieżność inspiracji. Autorzy ci są więc niejako znaczniejszymi 
punktami, po połączeniu których otrzymamy linię symbolizującą to, co za 
Ravaissonem zwykło się nazywać un réalisme ou positivisme spiritualiste34.

32 Czasami spirytualistami nazywa się również uczniów szkoły V. Cousin. W ówczas filozofów  
nawiązujących do doktryny Maine de Birana nazywa się przedstawicielami filozofii refleksyjnej, 
bądź też po prostu biranistami. Patrz: Filozofia francuska X IX  wieku. Wybór tekstów, noty 
i komentarze dokonała B. Skarga, Warszawa 1978, s. 577 i n. W artykule niniejszym  
spirytualistami nazywa się tych, którzy nawiązywali do szkoły myśli zapoczątkowanej przez 
Maine de Birana.

33 E. Gilson, Filozofia francuska i wioska, w: E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, 
Historia filozofii współczesnej (tłum polskie), Warszawa 1977, s. 266.

34 „Biran, Ravaisson, Lachelier, Bergson [...] vues de haut, leurs oeuvres tracent une 
même ligne qui symbolise le mouvement de spiritualisme en France au X IX e siècle” .
H. Gouhier, Bergson et le Christ des Evangiles, Paris 1961, s. 24. D . Janicaud swą 
bardzo bogatą erudycyjnie pracę pt. Une généalogie du spiritualisme Français. Aux sources 
du bergsonisme: Ravaisson e t la métaphysique, La i Haye 1969, rozpoczyna od stwier
dzenia: „La situation du spiritualisme français dans l’histoire des idées comme dans 
l'actualité philosophique est tout à fait particulière. Caractérisé, semble-t-il, par une convergence 
d’inspiration plus que par le ralliement à un système, ce courant de pensée continue 
d’exercer une certaine attraction sur des esprits de qualité, sans cependant cristalliser sur
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Ale dla Gilsona ów „nieprzerwany łańcuch” nie wydaje się wcale być 
ani z grubsza zarysowanym schematem, ani tylko symboliczną kreską. 
Poszerzając go o jedno jeszcze ogniwo — między Lacheliera i Bergsona 
umieszcza E. Boutroux35— traktuje ich wszystkich niemal jak zawodników 
jednej drużyny uczestniczącej w sztafecie. Start należy do Maine de Birana, 
finał (meta) do Bergsona. Jego zdaniem, Bergson, odrzucając Spencera 
i zastanawiając się nad problematyką czasu, „korzystał naturalnie z ogólnych 
wniosków sformułowanych już przez Boutroux, Lacheliera, Ravaissona. W pew
nym sensie bergsonizm można uznać za ostatnie słowo spirytualistycznego 
realizmu. Sam tytuł jego rozprawy doktorskiej wystarcza, by ustalić ten fakt:
O bezpośrednich danych świadomości. Już z tego komisja mogła domyślić się, 
iż punkt wyjścia pracy kandydata był taki sam, jak punkt wyjścia pracy 
Maine de Birana” 36. Gdzie więc ten punkt wejścia się znajdował? XIX wiek 
we Francji zdominowany jest przez idee pozytywizmu i stąd żadnemu 
z wyżej wymienionych „nie brakowało wiedzy naukowej, niektórzy, jak 
Boutroux i Bergson, byli dobrze zaznajomieni ze współczesną im nauką, 
ale uprawiając metafizykę nie wychodzili od nauki pozytywnej jako podstawy. 
Wszyscy upatrywali punkt wyjścia swej filozofii w wewnętrznym akcie 
intuicji podmiotu” 37.

Autor książki Filozof i teologia był nieco odmiennego zdania — widział 
metafizykę Bergsona usytuowaną na przedłużeniu nauk pozytywnych; Bergson 
tej nowej metafizyki był twórcą, a nie jedynie kontynuatorem rozwijającym 
metafizykę biranistów38. I ten sam autor występując w roli historyka 
współczesnej filozofii francuskiej; jak widzieliśmy wyżej, wiąże zdecydowanie, 
już w samym punkcie wyjścia, filozofię Bergsona ze spirytualizmem.

Podobnie jak w części pierwszej, o rozstrzygnięcie ostateczne zwrócimy 
się do samego Bergsona.

10 kwietnia 1911 r. na kongresie filozoficznym w Bolonii wygłasza 
twórca bergsonizmu referat Intuicja filozoficzna, w którym, między innymi, 
zdaje się dzielić ze słuchaczami swymi doświadczeniami właśnie jako historyk 
filozofii39. Otóż, jego zdaniem, zabierając się do wydobycia oryginalnej myśli 
filozofa, najczęściej zwraca się uwagę na zewnątrzną otoczkę, na bezpośredni

lui un intérêt vraiment universal. Discrètement présent au bord de l’horizon intellectuel de ce 
temps, i! ne paraît mis en cause sur le „champs de batailles idéologiques” que comme 
représentant d ’une tradition qui a dû mal à faire reconnaître ses authentiques ressources” .

35 E. Gilson, op. cit., s. 266— 267.
3<s Ibidem, s. 279.
37 Ibidem, s. 265.
38 E. Gilson, Filozof i teologia, przeł. J. K otsa, Warszawa 1968, s. 105.
39 Referat ten następnie zamieszcza , w swej PM. Czytamy w nim m.in.: „Niech mi 

będzie wolno przypomnieć kilka własnych doświadczeń. Jako profesor Collège de France 
poświęcam co roku jeden z moch dwóch wykładów historii filozofii” . PM 123 (1350); zob. 
M yśl i ruch. Dusza i ciało, tłum. P. Beylin, Warszawa 1963, s. 77.
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kontekst, na pokrewieństwo terminologiczne z innymi itp. I nie uważa autor 
referatu, aby ten etap pracy — pracy porównawczej, jak go nazywa — był 
stratą czasu. Jest on potrzebny, „umysł ludzki jest bowiem tak skonstruowany, 
że wtedy tylko zaczyna pojmować nowe, jeśli uprzednio uczyni wszystko, 
by je sprowadzić do starego” 40. Ale byłby to tylko pierwszy etap i na nim 
zatrzymać się nie wolno. Po tym ujrzeniu nowego w świetle starego trzeba 
bardziej wpatrzyć się, wsłuchać w to, co nowe. „Filozof godny tego miana — 
stwierdza Bergson — mówił zawsze tylko jedną rzecz, i to raczej starał się ją 
powiedzieć, niż powiedział naprawdę. A mówił zawsze tylko jedną rzecz 
dlatego, że widział tylko jeden punkt; była to zresztą nie tyle wizja, co 
zetknięcie; zetknięcie to  wywołało impuls, impuls — ruch, a jeśli ruch ten, 
będący czymś w rodzaju wirowania określonej formy szczególnej, staje się 
widoczny naszym oczom przez to tylko, co zagarnął na swej drodze, 
prawdą jest jednak, iż równie dobrze mógłby zostać wzniesiony inny rodzaj 
pyłu, a ów wir pozostałby tym samym wirem. Tak więc myśl przynosząca 
światu coś nowego musi się wyrazić poprzez idee już gotowe, które napotyka 
na swej drodze i porywa swoim ruchem: przez to zdaje się zależeć od epoki, 
w której żył filozof, lecz często jest to tylko pozór” 41. Tak więc to 
zetknięcie filozofa z tym, co on ujrzał, i tak, jak ujrzał, jest tym, co 
wywołało ruch jego myśli, wywołało więc to, co nowe, jego własne, aczkolwiek 
artykułując to — opisując i wyjaśniając — filozof wyraża się językiem swej 
epoki. „Popełnilibyśmy wszakże szczególny błąd, gdybyśmy za konstytutywny 
element doktryny uznali to, co stanowiło tylko środek jej wypowiedzenia” 42. 
„Filozof nie bierze za punkt wyjścia idei już istniejących, co najwyżej 
można powiedzieć, że do nich dochodzi. A gdy dojdzie, idea porwana 
ruchem jego ducha, ożywiona nowym życiem niczym słowo, które czerpie 
swój sens ze zdania, nie jest już tym, czym była poza owym wirem” 43. 
I dlatego „nawet tam, gdzie filozof zdawał się powtarzać rzeczy już 
powiedziane, myślał je na swój sposób” 44.

Czy powyższe doświadczenia Bergsona zaakceptują historycy filozofii, 
czy nie, mniej nas w tej chwili interesuje45. Nie powinni ich chyba lekceważyć 
odnośnie do samego bergsonizmu, a zwłaszcza jego „korzeni” . Usiłując 
słuchaczom swego referatu wskazać, gdzie tkwiła pierwotna intuicja filozofii 
Berkeley’a, Bergson mógł się mylić, ale z pewnością wiedział najlepiej, 
gdzie leży ów „punkt” , „zetknięcie” , które spowodowało „impuls” i ruch

40 PM 119 (1346); M yśl i ruch..., s. 72.
41 PM 122— 123 (1350); M yśl i ruch..., s. 76— 77.
42 PM 122 (1349); M yśl i ruch..., s. 75.
43 PM 134 (1358); M yśl i ruch..., s. 87.
44 PM 122 (1349); M yśl i ruch..., s. 76.
45 Patrz na ten temat: M. Gueroult, Bergson en face  des philosophes, LEB, t. V; 

1960, s. 9— 35.
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jego własnej myśli. W 1911 r. nikt nie mógł mu odmówić miana filozofa. 
Był u szczytu sławy. „Temperatura” sporów toczących się wokół bergsonizmu 
była bardzo wysoka46. Wobec takiej właśnie konkretnej sytuacji, w jakiej 
znalazła się filozofia Bergsona47, mamy, zdaje się, pełne podstawy, aby po
wyższe uwagi autora referatu — które właśnie dlatego dosłownie zacytowano — 
odnieść przede wszystkim do jego-własnej filozofii.

W wyżej cytowanych metaforycznych wskazówkach hermeneutycznych 
zwraca Bergson przede wszystkim uwagę, że aby zrozumieć tę „jedną rzecz” ,
o której filozof zawsze mówił, czy przynajmniej starał się powiedzieć, trzeba 
uprzednio dotrzeć do tego, co stanowiło ów szczególny „punkt” , „zetknięcie” . 
Wydaje się, że chodzi tu  po prostu o zasadnicze pytanie, które pojawiło 
się przed filozofem w kontekście prowadzonych przezeń badań. Przy 
czym kontekst ten jest tu bardzo ważny. Jedynie bowiem znajomość kon
tekstu umożliwi poprawne zrozumienie samego pytania (zakresu niewiadomej 
pytania). I dopiero tak przygotowani, jesteśmy w stanie zrozumieć ów 
„impuls” , a następnie „ruch” jego własnej myśli — właściwą odpowiedź 
na postawione pytanie. To właśnie ciągłe udzielanie odpowiedzi na postawione 
w określonym kontekście pytanie jest „wirowaniem określonej formy szczegól
nej” , jest „jedną rzeczą” , o której filozof wciąż mówi (stara się powiedzieć). 
Udzielając tej odpowiedzi korzysta z pyłu epoki, zagarnia i porywa swoim ruchem 
idee zastane, gotowe — ale przyporządkowuje je określonej formie szczególnej; 
podczas gdy wydaje się, że powtarza rzeczy już powiedziane, on je myśli na 
swój sposób, ma bowiem na uwadze odpowiedź na swoje pytanie.

Jak już wiemy z pierwszej części artykułu, podstawowym problemem, 
który zaniepokoił Bergsona, był problem czasu. U samej kolebki tego 
problemu jest, jak pamiętamy, doktryna Spencera. Doskonaląc aparaturę 
matematyczną tej doktryny, atakując świat jako matematyk i mechanicysta, 
a więc realizując scjentystyczny program pozytywizmu, najpierw uświadamia, 
czym jest „czas” mechaniki i fizyki. W świetle tych badań okazało się, że do
ktryna mechanistycznego ewolucjonizmu nie może być adekwatną teorią 
rzeczywistości, jej „odciśnięciem” , jak wydawało mu się na początku. Albowiem 
dane nauk biologicznych, biologiczna teoria ewolucji wskazywała na pierwszo
planową rolę czasu w kształtowaniu rzeczywistości, podczas gdy pojęcie 
czasu funkcjonujące w mechanice, choć pozwalało wyliczyć regularność zmian

46 Wiele bardzo interesujących informacji na ten temat znaleźć można w najnowszej 
pracy prof. B. Skargi, C z a s - i  trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 1982, patrz np.: 
„Przeciwko paradygmatom” (s. 57 i n.), „Doświadczenie mistyczne” (s. 237 i n.).

47 W 1914 r. Ch. Péguy w swym artykule Note sur M. Bergson et la philosophie 
bergsonienne pisał: „Filozofia Bergsona jest prawie tak samo źle rozumiana przez jego 
adwersarzy, jak i zwolenników” . Patrz Ch. Péguy, Oeuvres en prose 1909— 1914, Paris 1961, 
s. 1313— 1347.
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zachodzących w czasie, suponowało pewien model przestrzenny, statyczny, 
zamknięty, w którym czas był martwą przestrzenią.

Czym więc jest prawdziwy realny czas? — To właśnie pytanie było, 
w przypadku Bergsona, owym „punktem” , „zetknięciem” i wobec tego 
„impuls” i „ruch” jego własnej myśli, a więc odpowiedzi na postawione 
pytanie, powinniśmy chyba szukać biorąc pod uwagę biologię jako kon
tekst.

W takim stanie rzeczy trudno znaleźć jakiekolwiek racje, dla których 
omawiany filozof miałby odkryć „impuls” — jakąś pierwotną intuicję od
powiedzi na swoje pytanie — w metafizyce spirytualistów.

Oczywiście, wszyscy spirytualiści doceniali wartości nauk pozytywnych 
i nie była im obca problematyka tych nauk. Jednakże zarówno broniąc 
metafizyki, jak i podejmując problematykę nauk pozytywnych, pozostawali 
pod przemożnym wpływem filozofii Kanta i filozofii pokantowskięj48. Ta 
właśnie perspektywa określała specyficzny punkt wyjścia ich metafizyki — 
intuicję podmiotu, a czasami — np. w przypadku Lacheliera i Boutroux 
wyznaczała problematykę samej metafizyki49. Trzej wyżej wymienieni spiry
tualiści nie głosili bowiem jakiejś jednej doktryny metafizycznej. Łączył 
ich jedynie wspólny punkt wyjścia, w czym nawiązywali do Maine de Birana 
koncepcji „psychologii czystej” , opartej na refleksji. To ową refleksję 
nazywa Gilson bardziej ogólnie intuicją podmiotu, a było to specyficzne 
„bezpośrednie doświadczenie wysiłku pokonywania oporu własnego ciała, 
w momencie którego Ja odsłania się sobie jako istota cielesno-duchowa. 
a zarazem jako całość, jedność, identyczność i wolność” 50. Tak rozumiana 
„psychologia czysta” wraz z jej specyficznym doświadczeniem — refleksją, 
w odróżnieniu od psychologii empirycznej, fizjologicznej, nie miała nic 
wspólnego z naukami pozytywnymi.

Bergson zaś przy każdej okazji bardzo mocno akcentował swój anty- 
kantyzm i jest to zdaje się moment zasadniczo różniący go od biranistów. 
Słusznie zauważa Brehier, że zainteresować się najpierw Spencerem, to odwrócić

48 Chyba najbliższy samego Kanta, choć interpretujący jego filozofię na swój własny, 
oryginalny sposób, by! Boutroux; dla Lacheliera „prawdziwy Kant, prawdziwy przedstawiciel 
jego filozofii rozumu, to Fichte” . Patrz B. Skarga, Kłopoty intelektu, s. 236— 252 i 396— 425. 
Gdy chodzi o Ravaissona, niewątpliwy wpływ na jego metafizykę miał m.in. Schelling. Patrz 
J. Baruzi, Introduction, w: F. Ravaisson, De / ’Habitude, Paris 1933. s. I— XX X V ; D. Janicaud, 
op. cit., s. 99.

49 Szerzej na ten temat patrz B. Skarga, Kłopoty intelektu.
50 Ibidem. Jest rzeczą oczywistą, że Biran i biraniści poprzez Kanta nawiązali wprost do 

Kartezjusza. „Somme toute, Biran reste au point de vue de Descartes: il pose le dualisme de 
deux substances, et il admet l’action directe, immédiate, que la substance pensante exerce 
sur la substance étendue. La difficulté qui se trouvait chez Descartes, et que ses successeurs 
avaient essayé de résoudre, subsiste donc, pleine et entière” . Ch. Werner, l ’Ame et la liberté, 
Paris 1960, s. 26.
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się plecami od linii biranistycznej51. Jeżeli Bergson porzuca doktrynę 
Spencera, nie czyni tego bynajmniej pod wpływem metafizyki spirytualistycz
nej; posiada większą niż Spencer kulturę matematyczną, a ponadto, co jest 
decydujące, dysponuje znacznie większą wiedzą z zakresu biologii.

Gilson pisząc, że komisja doktorska nie miała wątpliwości, iż punkt 
wyjścia autora DI był taki sam jak Maine de Birana, konstatuje fakty. 
Opierając się jednak na pierwszej części artykułu skonstatować możemy 
również, iż niestety niewiele wówczas zrozumiano z tego, co Bergson chciał 
powiedzieć. Natomiast z cytowanej wyżej wypowiedzi Bergsona52 dowiadujemy 
się, że do koncepcji psychologii (a une certaine conception de la vie psy- 
chologique), którą przeciwstawił psychofizyce Fechnera, doszedł sam, analizując 
ideę czasu oraz zastanawiając się nad rolą tej idei w mechanice. Dodaje 
tam, że jego koncepcja życia psychologicznego jest w zasadzie zgodna 
z koncepcją psychologii Jamesa.

Otóż psychologia Jamesa w niczym nie przypomina „psychologii czystej” 
Maine de Birana. Historycy psychologii w jego doktrynie widzą „już 
zaczątki buntu przeciw psychofizjologii oraz przesłanki dla późniejszej 
koncepcji psychologii dynamicznej, obiektywnej, a nawet dla psychologii 
podświadomości. [...] jego podejście do psychologii było inne niż u klasyków 
psychofizjologii, mianowicie było to podejście nie od strony fizjologii 
(zmysłów), lecz raczej od strony biologii ogólnej i ewolucjonizmu” 53.

W świetle tych ostatnich uwag, rzucających światło na najgłębsze 
pokłady inspirujące Jamesa psychologa54, staje się bardziej zrozumiałe jego

51 Podczas dyskusyjnego spotkania Association des Amis de Bergson, które miało miejsce 
13 XII 1947 r., a poświęcone było Maine de Biranowi i Bergsonowi, E. Brehier stwierdził 
m.in. : „La connaissance intérieure chez Bergson n’est point du tout ce que la connaissance 
intérieure chez Maine de Biran. Maine de Biran est l’auteur d’un journal intime, tandis que 
nous ne concevons Bergson écrivant un tel journal. Il faudrait avoir ce journal pour 
savoir ce qu’il voulait dire. S’intéresser d’abord à Spencer, c ’était tourner le dos à la 
direction biranienne. Si Bergson l’a trouvé par suite, c’est en profondeur. [...] L’originalité 
de Bergson est immense. Elle ne dépend en aucune façon de Maine de Biran, elle est sa 
propriété propre, sa propre personnalité” LEB, t. II, 1968, s. 197— 198.

52 Por. przypis 19.
53 J. Pieter, H istoria psychologii, Warszawa 19742, s. 157.
54 Dodajmy jeszcze, że James studiował na uniwersytecie Harvarda nauki przyrodnięzę 

i medycynę. Doktoryzował się w 1869 r. w Berlinie, zyskując tytuł doktora medycyny. 
Jednym z jego pierwszych mistrzów, który zaszczepił w nim kult przyrodoznawstwa, był 
Luis Agassiz, fizjolog i przyrodnik szwajcarski, wykładający w Harvardzie, gdzie założył 
też Muséum o f Natural History. Por. H. Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 31 i n. Jednakże 
pom im o podejścia biologicznego do psychologii był James jednym z najbardziej zdecydowanych 
introspekcjonistów. „Pierwszą rzeczą, od której słusznie powinien rozpoczynać psycholog —  
pisał w I tomie swej Psychologii— jest stwierdzenie faktu myślenia; strumienia myśli, a nie 
wrażeń. Terminu tego używam na onaczenie wszelkich form świadomości” . (Cyt. za Pieterem,



spotkanie w „kadrze” psychologii z autorem DI. Dla obu dane nauk 
przyrodniczych — dane biologii, teoria ewolucji — odgrywają bardzo ważną 
rolę. Wydaje się więc, że mamy już pewne potwierdzenie tego, gdzie 
omawiany filozof szukał odpowiedzi na swe pytanie. W każdym bądź 
razie, biorąc pod uwagę tylko to, co dotychczas powiedziano, opinia tych 
wszystkich, którzy już w samym punkcie wyjścia wiążą filozofię Bergsona 
z metafizyką spirytualistyczną, zdaje się być coraz mniej prawdopodobna.

Niewątpliwie największą przeszkodą w dotarciu do korzeni metafizyki 
Bergsona stanowił Esej o bezpośrednich danych świadomości. W rodzimym 
środowisku zdawano sobie sprawę, że to, co Bergson „skomponował” , 
jest „utworem” oryginalnym, ale wsłuchując się w nowe w świetle starego, 
zdawało się im, że słyszą już znany biranowski „tem at” , i w tym kierunku 
poszedł zasadniczy nurt interpretacyjny. Dla fenomenologów, odczytujących 
dzieła Bergsona w perspektywie psychologii Jamesa, była to praca (DI) 
z teorii poznania55. Nawet Gilsona, jako historyka filozofii, jak widzieliśmy
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op. cit., s. 158). A zatem „strumień świadomości” , „myślenie” jest w psychologii Jamesa 
w zasadzie tożsame z cogito kartezjańskim i z Bergsona durée réelle, a nawet —  będziemy
o tym jeszcze pisać dokładniej— z Bergsona rozumieniem „świadomości” nie ma nic 
wspólnego.

55 Mamy na myśli głównie pracę doktorską R. Ingardena, op. cit., s. 12. Wybitny 
polski fenom enolog we wstępie do tejże pracy pisze: „Rozmyślnie korzystałem z literatury 
dopiero w tym momencie, gdy wyjaśniłem sobie me własne stanowisko wobec poglądów  
Bergsona. Studium pism fenomenologicznych, a zwłaszcza podstawowych prac E. Husserla, 
ułatwiło mi zrozumienie filozofii Bergsona i wyrobienie zdania, jakie należy zająć wobec niej 
stanowisko” (s. 11).

Taka postawa wobec filozofii Bergsona nie była bynajmniej wyjątkiem. Np. Maritain 
ustosunkowuje się do filozofii Bergsona po przeczytaniu podstawowych prac Jana od 
św. Tomasza. Również przyjaciele Bergsona i w szerokim znaczeniu jego uczniowie ra
czej wykorzystali jego filozofię jako wiatr we własne żagle. Zatrzymamy się krótko na 
dwóch, którzy wywarli zasadniczy wpływ na recepcję bergsonizmu: V. Jankélévith —  zwany 
francuskim Schellingiem, inspirujący się mistyką słowiańską (zwłaszcza W. S. Sołowjowa), 
jest zwolennikiem mistycyzmu i romantyzmu —  upatruje punkt wyjścia filozofii Bergsona 
w wewnętrznym akcie penetracji ducha. Ostatecznie umieszcza Bergsona w nurcie kartezjańskim, 
z tym że poszerzonym o niemiecki romantyzm i idealizm pokantowski (Schlegel, Fichte, 
Schopenhauer). O jego słynnej monografii o Bergsonie J. Lacroix stwierdza: „II s’est révélé 
au public philosophique par un ouvrage sur Bergson qui n ’était point un commentaire 
ni même une reconstruction du dedans, mais comme une poussée spontanée et globale, 
de sève bergsonienne” . Patrz Panorama de la philosophie française contemporaine, Paris 
1968, s. 174. Również zdaniem E. Le Roy, autora znanej i często cytowanej m ono
grafii o filozofii Bergsona (patrz przypis 1), autor Eseju o bezpośrednich danych świa
domości w punkcie wyjścia swej metafizyki umieścił się w największej głębi ducha, po
dejmując wysiłek jej spenetrowania. Aby tam dotrzeć, zbyteczne jest poznanie naukowe. 
„Now a filozofia” —  rzekomo ta autentycznie bergsonowska — jest to ,,1’esprit de critique et de 
synthèse en tant qu’il se meut vers une intuition adéquate apportée à soi-même en dehors 
de toute dépendance externe” . (Science et philosophie, „Revue de Métaphysique et de M orale” , 
t. 7: 1899 s. 719— 720). Ostatecznie to, co nazywa Bergson bezpośrednią daną świadomości,



148 Roman Waszkinel

wyżej, zwiodło chyba osobiste powiązanie z rodzimym kontekstem 56. Trzeba 
przyznać, że na podstawie tylko lektury DI, nie uświadamiając sobie 
pierwotnego pytania, na które Bergson szuka odpowiedzi, oraz całego 
kontekstu, w którym zarysowało się to pytanie, trudno jest dopatrzyć 
się inspirującej roli biologii.

to zdaniem L.c Roy: ,.Un moment coloré du Cogito, voilà ce que nous appellerons retour 
à l’immédiat, au primitif, au donné pour; et voilà ce qui sera pour nous critère et point de 
départ” (Une philosophie nouvelle..., s. 136, podkr. autora książki). Ponieważ jest to tylko 
punkt wyjścia, dalsza droga oznacza dalszą penetrację myślenia, bo ono jest jedyną rzeczy
wistością realną i niepowątpiewalną. Istnieć, twierdzi „stary bergsonista” (tak siebie nazywa 
Le Roy), znaczy przynależeć do świadomości, do myślenia, bądź jako wymóg afirmacji siebie 
samego, bądź jako obecność dostrzeżona lub przeżywana (Une enquête sur quelques traits 
majeurs de la philosophie bergsonienne, „Archives de Philosophies” , t. XVII. 1948, nr 1, 
s. 7— 21). Owa penetracja myślenia, zdążająca do szukania swych własnych źródeł, do
prowadza w finale do redukcji myśli jednostkowej w czymś (Kimś), co Le Roy nazywa 
,.une pensée transindividuelle et première” . W owej ponadindywidualnej myśli” stapia się cała 
rzeczywistość. Istnienie jest ostatecznie zjednoczeniem z transcendencją miłości. Doświadczenie 
mistyczne jest drogą prowadzącą do zjednoczenia z „Podmiotem transcendentalnym” —  „ideal
nym filozofem zawsze istniejącym, nieustannie nauczającym, z którym każdy indywidualny 
filozof pozostaje w chwilowej (punktowej) styczności” . (Essai d ’une philosophie première.
I.'exigence idéaliste et l ’exigence morale, t. I: La pensée. Paris 1956. s. 62). Całe universum: 
biosfera, noosfera zdążają do teosfery, w której znajdują swe źródło i wyjaśnienie.

Celowo poświęca się tu więcej miejsca E. Le Roy, gdyż jako jeden z wybitniejszych 
matematyków francuskich przełomu XIX— XX w., cieszył się dużym i zasłużonym autorytetem. 
(H. Poincare, choć nie zgadzał się z radykalnym konwencjonalizmem Le Roy —  patrz I. Szu- 
milewicz. Poincare. Warszawa 1978, s. 33 i n. —  cenił go jako m atem atyka—-patrz L. Husson, 
L ’intellectualisme de Bergson, Paris 1947, s. 39). Stąd też jego ocena prac Bergsona —  
zważywszy, że nawet zdecydowani opozycjoniści przyznawali temu ostatniemu, że zna i bazuje 
na najnowszych osiągnięciach nauk pozytywnych (por. P. Kucharski, op. cit.. s. 79) —  uchodziła 
za ocenę bardzo autorytatywną, a sam Le Roy, niesłusznie, zaczął uchodzić za bergso- 
nistę.

Jeżeli więc wciąż pisze się o Bergsonie —  a raczej przepisuje opinię urobioną w latach 
trzydziestych —  że był wrogiem nauki, intelektu, racjonalizmu w ogóle; że jego „irracjonalistyczny 
intuicjonizm” miał poprzedników w Plotynie (poznajemy przez „ekstazę”), św. Augustynie 
(Illuminatio jest źródłem wiedzy) itp. (por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 
19785. s. 206 in . ) ;  jeżeli twierdzi się. że Bergson głosił niepoznawalność świata zewnętrznego, 
porównuje się jego filozofię z przeżywającymi swój renesans w okresie pozytywizmu teozofiami 
(por. J. Legowicz. Zarys historii filozofii, Warszawa 1967. s. 468). to większość tych i tym 
podobnych twierdzeń ma swe źródło w interpretacji E. Le Roy. Również pisząc o wpływie 
Bergsona na poglądy Teiinarda de Chardin, a pomijając Le Roy, pomija się element bardzo 
istotny.

Bergson nie podzielał idealistycznych poglądów Le Roy. „Jeżeli trzeba wybierać między 
dwoma «izmami» —  stwierdza Bergson mając na uwadze realizm i idealizm —  nie waham się 
ani na chwilę: całość moich poglądów wiążę z realizmem i to realizmem najbardziej 
radykalnym” (Mel. s. 1520— 1521). Dodajmy, że wypowiedź ta jest fragmentem z listu 
pisanego do niejakiego Ojca Gorce w 1935 r„ a więc wówczas gdy ukazały się już wszystkie 
prace Bergsona. Nie podzielał też Bergson radykalnego konwencjonalizmu Le Roy. N a spotkaniu 
Towarzystwa Filozoficznego w 1901 r. filozof stwierdził m.in.: „On me rappelle qu’un 
philosophe a contesté, [...], l’existence de faits objectivement découpés dans la nature en
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Bergson pisząc we wstępie, że podejmuje problematykę wolności jako 
wspólną psychologii i metafizyce, bardzo mocno zasugerował tę perspektywę, 
którą wnosiła biranowska refleksja. Jednakże już w następnym zdaniu 
dodaje, że podejmowane zagadnienie ujmuje w szerszym kontekście: „Usi
łujemy ustalić, że każda dyskusja między deterministami i ich przeciwnikami

général. Je n'irais [...] aussi loin que M. Le Roy dans cette voie” (Mel. 500). Wreszcie, 
Bergson wprost przeciwstawił się nazwaniu swojej filozofii mistycyzmem: ..Jeżeli przez mistycyzm  
rozumie się (jak to się czyni dziś niemal zawsze) reakcję przeciw nauce pozytywnej, doktryna 
którą bronię, jest od początku do końca protestem przeciw mistycyzmowi” (Mel. 494). 
Nawet wówczas, gdy podjęte badania zbliżają się do problematyki religijnej, jest bardzo 
ostrożny w wygłaszaniu twierdzeń. „Nigdy —  pisze —  nie ryzykowałem, aby twierdzić, co  jest 
w Bogu, co czyni Bóg” (J. Chevalier, Entretiens avec Bergson, Paris 1959, s. 69). N a znane 
ogólnie zarzuty de Tonquedeca, że głosi panteizm, odpowiada: „Nigdy nie wyrażałem tego. 
co byłoby jedynie moim osobistym przekonaniem [...] Ewolucja twórcza prezentuje stworzenie 
jako fakt: z tego wszystkiego wyłania się idea Boga wolnego i stwórcy” . Przyznaje dalej, 
w tym liście, że nic więcej na temat Boga powiedzieć nie może, bo na nic więcej nie 
pozwalają mu badania, dostępny materiał doświadczalny (Mel. 963— 964). Kiedy w ostatniej 
pracy, M R, mówi nieco więcej na temat Boga: że Bóg jest M iłością, że jest Osobą, to nie 
wypowiada tego Bergson —  mistyk. Autor M R przedstawia refleksję dotyczącą faktów religijnych 
i wynikające z nich konsekwencje, tak jak w EC czynił to w odniesieniu do faktów biologicznych. 
Na innym materiale doświadczalnym pracował w obu wypadkach, ale sama metoda pracy 
i ostrożność w wygłaszaniu konkluzji są takie same. Na pytanie A. D. Sertillanges’a, co 
myśli o Wcieleniu Syna Bożego, odpowiada: „Nie mam metody pozwalającej mi udzielić 
na to pytanie odpowiedzi” (A. D. Sertillanges, Avec Henri Bergson, Paris 1941. s, 22 i 54). 
Kiedy Le Roy. już po ukazaniu się MR, przedstawił Bergsonowi swoją koncepcję grzechu 
pierworodnego i zapytał, co on o tym sądzi, usłyszał zamiast odpowiedzi pytanie: „est-ce 
orthodoxe?” (E. Le Roy. Une enquête sur quelques traits majeurs..., s. 21). Obecnie, chyba nikt 
nie uważa Le Roy za bergsonistę, ani słynnej jego niegdyś monografii za wykład doktryny 
Bergsona. To, co chciał on dopisać Bergsonowi, można by nazwać „un moment coloré 
du modernisme” (Zupełnie oddzielnym zagadnieniem jest to, że modernizmów do Bergso
na doczepić mu się udało. W tym już nie Le Roy ponosi największe zasługi). E. Le 
Roy, L. Lavelle oraz R. L. Senne —  filozofów tych uważa się za kontynuatorów filozofii 
refleksyjnej (a więc nurt biranistyczny). będących bezpośrednimi kontynuatorami myśli La- 
cheliera, a poprzez niego, nawiązujących do kartezjanizmu. (Por. M. Jouhaud, Eduard Le 
Roy, Le Bergsonisme et la philosophie reflexive: ¡’Essai d ’une philosophie première, w: LEB. 
t. V: 1960, s. 85— 139; J. Guitton, Regards sur la pensée française 1870— 1950, Paris 1968, 
s. 166— 179).

56 Wyróżnia się tu Gilsona. gdyż wydaje się. że w sposób specjalny na to zasługuje. 
Bowiem jako tomista, a był chyba jednym z najwybitniejszych w XX w„ w książce Filozof 
i teologia, jak to już wyżej zaznaczono, patrzy na filozofię Bergsona niezależnie od kontekstu 
historyczno-filozoficznego i sposób jego patrzenia wyraźnie różni się od tego, który był udziałem  
jego współkolegów tomistów. Jest daleki od tendencji tomizowania filozofii Bergsona czy 
bergsonizowania filozofii Akwinaty. Gilson odnajduje w Bergsonie przede wszystkim realistę. 
„Nie potrzebowaliśmy —  pisze —  wkładać w usta św. Tomasza nic z tego, o czym mówił 
nam Bergson, ale bergsonowska wierność konkretnej rzeczywistości otwierała nam uszy na 
słowa, które bezustannie powtarzał św. Tomasz, a których mimo to nie usłyszeliśmy 
jeszcze” (s. 137— 138). Na uwagę zasługuje również fakt, że chyba nikt nie sformułował 
ostrzejszych i bardziej gorzkich słów pod adresem antybergsonowskich wystąpień tomistów, 
jak właśnie Gilson. Tylko dwa przykłady: „Nigdy nie widzieliśmy ani też chyba nie
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implikuje uprzednie pomieszanie trwania z rozciągłością, następstwa z sy- 
multatywnością, jakości z ilością” 57, ale — nie zdając sobie sprawy czym jest 
„trwanie” i że jest ono odpowiedzią na postawione przez niego pytanie 
dotyczące czasu: czasu biologii, a nie apriorycznej kategorii postrzeżenia 
wewnętrznego, jak chciał Kant — nie zrozumiano, że autor pracy widzi 
całość podejmowanego zagadnienia w kontekście filozofii przyrody, że w swoim 
podejściu jest znacznie bliższy postawie Arystotelesa niż Maine de Birana, 
Kanta czy Kartezjusza.

Również Bergsona rozróżnienie na „ja powierzchniowe” i „ja głębokie” 58 
mogło zasugerować bezpośrednią daną refleksji biranistycznej: ciało-dusza. 
Dla biranistów jednak realność ducha jest dana wprost, w bezpośrednim 
doświadczeniu — refleksji. Zresztą centralny w każdej metafizyce problem 
Boga oraz zagadnienia związane z naturą tego, co duchowe, są w tym nurcie 
bardzo mocno inspirowane doktryną chrześcijańską. Otóż Bergson, przynajmniej 
na początku na pewno — a przecież rzecz idzie głównie o punkt wyjścia — 
jest całkowicie wolny od jakiejkolwiek inspiracji religijnej59.

W DI pojawia się termin dusza (ame) 60, ale używany jest w sensie 
bardzo ogólnie rozumianej psychiczności. Natomiast rozróżnienie na „ja 
powierzchniowe” i „ja głębokie” dotyczy dwóch różnych sposobów ujmowania 
tej samej rzeczywistości.

1. Pierwszy z nich nazwijmy neutralnym. Wybiegając nieco naprzód, 
można go uznać za właściwy dla metafizyki Bergsona — jest to ujmowanie 
sub specie durationis. Inspirującą rolę odegrała tu, jak się wydaje, perspektywa 
biologii, teorii ewolucji, wskazująca na wewnętrzny dynamizm rzeczywistości. 
Mianowicie to, czym jest rzeczywistość, czym jest każdy konkret, stanowi 
zawsze pewną dynamiczną jedność z całym procesem tworzenia się, stawania —

zobaczymy, aby Mądrość tak kiepsko wywiązała się z zadania, które słusznie uważa za 
swoje. Osądzać filozofów w świetle objawienia, prostować ich błędy (1 czerwca 1914 r. 
umieszczono dzieło Bergsona na indeksie — patrz Acta A postołka Sedis, 12 juni 1914, s. 314—  
315), uzupełniać ich braki, to wspaniałe zadanie, tylko aby się powiodło, trzeba jeszcze 
poznać i zrozumieć te filozofie. Nie dokonuje się tego bez wysiłku. Trzeba na to pracy 
i czasu; niestety, w tej sprawie, dla której nikt nie odmówił pracy, zabrakło czasu” 
(s. 107— 108).

I inna wypowiedź: „Jeżeli chciało się krytykować bergsonizm, do czego wszyscy mieli 
prawo, a niektórzy nawet obowiązek, należało najpierw dobrać się do samego Bergsona. 
Ileż straty czasu i ileż zamętu uniknęłoby się przez to !” (s. 23). W tej ostatniej wypowiedzi 
Gilson najwyraźniej zwraca uwagę na potrzebę odróżnienia tego, co głosił sam Bergson, 
od tego, co przypisywali mu rzekomi bergsoniści.

57 DI VII (3).
58 DI 92— 104 (83— 92).
59 „W olny od wszelkich powiązań wyznaniowych” , Gilson, Filozof i teologia, s. 121; 

idem, L'athéisme difficile, Paris 1979, s. 82— 83. D. Janicaud, op. cit., s. 185— 186. Przy
pominamy, że w latach uniwersyteckich uważano go za materialistę.

60 DI 21 (22); 123— 125 (108— 110).
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trwania; jest to byt jednocześnie identyczny i zmieniający się — un être 
à la fo is identique et changeant61. Patrząc tak na samych siebie odkrywamy, 
czy raczej dostrzegamy „ja głębokie” lub — jeszcze adekwatniej oddając myśl 
Bergsona — „ja fundamentalne” (moi fondamental)62.

2. Najczęściej jednak interesuje nas rzeczywistość nie dla niej samej, 
nie taka, jaką jest w sobie, ale jaka jest dla nas. Idąc ze swymi 
uzdolnieniami do rozróżniania, w dynamicznej całości dostrzegamy wielość. 
Gdybyśmy pozostali w postawie neutralnej wobec tego, co dostrzeżone, 
chcieli poznać dla samego poznania, rzeczywistość "taką, jaka jest w sobie, 
mielibyśmy do czynienia z wielością jakościową, której elementy przenikają 
się nawzajem, w której każdy moment, stan, jest jedyny, niepowtarzalny. 
Taki jest właśnie byt identyczny i zmieniający się jednocześnie. Rzecz 
jednak w tym, że najchętniej na ową wielość niewyraźną narzucamy to, co 
jest dla nas „jasne i wyraźne” . Ujmujemy rzeczy przy pomocy liczb i poprzez 
te symbole patrzymy na rzeczywistość. Tak patrząc na samych siebie, 
jesteśmy jedynie w posiadaniu własnego cienia rozpostartego w martwej 
przestrzeni — ,,1’ombre du moi projetée dans l’espace homogène” 63. To 
właśnie ma Bergson na uwadze mówiąc o „ja powierzchniowym” (powierz
chownym, pozornym — apparent jest synonimem superficiel).

Rozróżnienie więc, o którym wyżej mowa, nie ma nic wspólnego 
z ciałem i duszą, którą odkrywała biranowska refleksja64. Autor Eseju
o bezpośrednich danych świadomości inaczej rozumie termin „świadomość” , 
niż rozumieli go biraniści i nie biranistyczna intuicja podmiotu była jego 
punktem wyjścia65.

61 DI 75 (68).
62 DI 96 (85) i 126 (110).
63 Ibidem, por. EC 3— 4 (497); Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Warszawa 1957, 

s. 17.
64 „Et qu’on ne nous reproche pas ici de dédoubler la personne, d’y introduire sous 

une autre forme la mutiplicité numérique que nous en avions exclue d’abord. C’est le même 
moi qui aperçoit des états distincts, et qui, fixant ensuite davantage son attention, verra 
ces états se fondre entre eux comme des aiguilles de neige au contact prolongé de la main” . 
DI 103 (92).

65 G odne odnotowania w tym miejscu są uwagi P. Kucharskiego. Autor interesującego 
artykułu, parokrotnie już tu cytowanego, będąc przekonanym, że sens terminu „świadom ość” , 
którego Bergson używa w DI, wzięty jest z psychologii; w konkluzji artykułu stwierdza: 
„Pour résumer succinctement l’exposé qui précède, nous dirons que Bergson n’est pas parti du 
« sujet » et non plus, du reste, de « l ’object », mais d’une notion intermédiaire et hy
bride qui est celle de la « conscience » en général, et qui exprime aussi bien le fait 
de la conscience (ou 1’« experience »), qu’une face ou une modalité du réel. [...] M ais elle 
se colore, chez Bergson, d’une teinte métaphysique singulière, et d’autre part, le dualisme 
qu’elle comporte, tend, dans ses oeuvres, à s’effacer et à se résoudre plus ou moins dans le 
concept d’une « conscience universelle » —  principes des choses et source profonde de la Vie” 
(op. cit., s. 78).
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Dopiero badania związane z lokalizacją pamięci w mózgu, których 
rezultatem była praca Matière et mémoire, prowadzą do wniosków pozwa
lających, w przekonaniu Bergsona, „namacalnie wykazać rzeczywistość du
cha” 66. H. Gouhier pisze, że Bergson zrozumiał Ravaissona dopiero wówczas, 
gdy był już bergsonistą67. Dorzucić możemy teraz, że stało się to przy
puszczalnie w okresie pracy nad MM. Jeżeli dodać, że to właśnie za 
pośrednictwem Ravaissona Bergson zetknął się z poglądami Maine de B irana68, 
opinię, wedle której omawiany filozof w metafizyce spirytualistów miałby 
upatrywać „impuls” — pierwotną intuicję odpowiedzi na postawione przez 
siebie pytanie, należy uznać za nieuzasadnioną69.

Autor MM zaakceptował termin Ravaissona réalisme spiritualité70, można 
więc nazwać Bergsona spirytualistą. Czy zgodzić się jednak można z twier
dzeniem, że jego filozofia „jest ostatnim słowem szkoły myśli zapoczątkowanej 
przez Maine de Birana” ? 71

Przypomnijmy: „Filozof nie bierze za punkt wyjścia idei już istniejących, 
co najwyżej można powiedzieć, że do nich dochodzi. A gdy dojdzie, idea 
porwana ruchem jego ducha, ożywiona nowym życiem [...] nie jest już tym, 
czym była poza owym wirem” .

Wszyscy, którzy zostali uformowani, bądź przynajmniej zaakceptowali 
biranowską szkołę myśli, akcentować będą dualizm : psychiczne—biologiczne. 
Realność tego, co duchowe (niematerialne), będą wyjaśniać bądź uzasadniać 
w oparciu o to, co psychiczne, rozumiane jako radykalnie różne od bio
logicznego. Otóż taki sposób postępowania jest obcy Bergsonowi od początku 
do końca jego twórczości. „Wielkim błędem doktryn spirytualistycznych — 
pisał autor EC — było przekonanie, że izolując życie duchowe od całej 
reszty, zawieszając je w przestrzeni tak wysoko jak tylko możliwe ponad 
ziemią, chronią je od wszelkich ataków: jak gdyby postępując tak nie 
wystawiały go na zarzut, że jest po prostu złudzeniem!” 72 Zdaniem Bergsona,

66 ..Les considérations ... de, Matière et mémoire font toucher du doigt, je l’espère, 
la réalité de l’esprit” . Z listu Bergsona do J. de Tonquedec’a, Mel. 964.

6 H. Gouhier. Bergson et te Christ des Evangiles, s. 35.
68 ..A la vérité. Biran n’a peut-être agi sur Bergson qu’indirectement et par l’intermédiaire 

de Ravaisson” . J. Laporte, Maine de Biran et Bergson, „Revue de France” , t. IV: 1924, 
nr 15. s. 620— 625.

69 ..Aucun texte ne montre Bergson allant du biranisme au bergsonisme. [...] Il est 
donc probable que Bergson a élaboré sa doctrine sans jamais recevoir de Biran cette petite 
secousse qui déclenche les puissances d’invention et l’on ne s’étonnera point si dans ses 
écrits n’apparaît aucune trace d’un emprunt déterminé” . H. Gouhier, Maine de Biran et Bergson, 
LEB, t. I: 1948. s. 129— 173. Zdanie cytowane s. 151.

70 Patrz I. Benrubi. Souvenirs sur Henri Bergson, Paris 1942. s. 53.
71 E. Gilson, Historia filozofii, s. 288.
72 EC 268 (722); tl. własne. Przekład F. Znanieckiego w tym miejscu jest wadliwy —  por. 

Ewolucja twórcza, s. 236.
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mają rację spirytualiści słuchając świadomości, gdy ta potwierdza ludzką 
wolność, gdy przyjmują bezwzględną realność osoby i jej niezależność od 
materii, gdy wyznaczają człowiekowi uprzywilejowane miejsce w świecie 
natury, gdy mówią o jego odrębności od świata zwierzęcego, mais la science 
est là\ Nauka pokazuje solidarność życia świadomego z aktywnością mózgu. 
Historia życia czyni nas świadkami genezy gatunków rozwijających się na 
drodze stopniowych przekształceń, co zdaje się reintegrować człowieka w świat 
zwierzęcy. Najmniejszy pyłek kurzu jest powiązany z całym naszym systemem 
słonecznym, podobnie wszystkie byty organiczne, od najprostszych do naj
bardziej zorganizowanych, pozwalają nam uzmysłowić jakiś jeden impuls. 
Wszystkie organizmy są ze sobą powiązane i wszystkie ulegają temu samemu 
prądowi. Zwierzę znajduje swój punkt oparcia w roślinie, człowiek podpo
rządkował sobie świat zwierzęcy, cała wreszcie ludzkość jest olbrzymią armią 
galopującą obok każdego z nas, gotowa pokonać wszelkie trudności, prze
skoczyć wszelkie przeszkody, być może nawet śmierć. Filozofia, zdaniem 
Bergsona, musi się liczyć z danymi nauki, w przeciwnym bowiem wypadku 
wcześniej lub później zostanie zmieciona przez naukę73 i chyba nie trzeba 
uzasadniać, że nauką, z którą każe się liczyć spirytualistom, jest biologia.

A zatem dane nauk biologicznych są ową nicią Ariadny, której trzyma 
się od początku twórca bergsonizmu i której bynajmniej nie porzuca jako 
spirytualista. ,,W labiryncie aktów, stanów i władz ducha, nicią, którą nie 
powinno się nigdy upuścić — pisze Bergson — jest ta, której użycza biolo
gia” 74. Czyż nie jest to wyraźne zwrócenie uwagi tym wszystkim, dla których 
Esej o bezpośrednich danych świadomości, będący przecież opisem owego 
„labiryntu” , jest jedynie penetracją cogitol Z pewną ironią zdaje się pisać 
Bergson o tych, dla których wystarczy stwierdzić istnienie ducha (L ’esprit), 
tak jakby spadł on z nieba. Jego zdaniem i tu trzeba ową nić biologiczną 
trzymać. Aby wyjaśnić jego (ducha) obecność i ją  usprawiedliwić, należy 
mieć na uwadze „exigences fondamentales de la vie” 75.

K rótko mówiąc, człowiek, zdaniem Bergsona, to nie res cogitans (dusza) 
łącząca się w funkcjach mózgu z res extensa (ciałem—mechanizmem), to rów
nież nie Dasein „wrzucony w świat” — jak chce Heidegger. „M ateria i życie 
wypełniające świat — pisze Bergson znajdują się także w nas; czujemy w so
bie siły występujące we wszelkich rzeczach” . Człowiek jest najwspanialszym 
owocem rozwoju życia, ewolucji biologicznej. Bergson, szukając zasadniczej 
różnicy między materią martwą (la matière brute) a światem żywym (or
ganicznym), w tym ostatnim za zasadniczy moment różnicujący uważa

13 Por. EC 269 (723), Ewolucja twórcza, s. 237. 
' 4 PM 54 (1294— 1295).
75 54 (1295).
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pewną wzrastającą, w miarę rozwoju, strefę niezdeterminowania76. Wraz 
z pojawieniem się człowieka w człowieku dokonał się nagły skok — la chaine 
se brise11. Aktywność umysłowa człowieka przekracza jego aktywność 
mózgu, świadomość staje się samoświadomością, ów rejon niezdeterminowania 
w człowieku staje się wolnością. Samoświadomość i wolność człowieka 
przekracza cielesność. Wraz z człowiekiem pojawia się perspektywa nie
śmiertelności78. Ale wyjaśnienia dla tego wszystkiego, co specyficznie ludzkie, 
trzeba szukać mając na uwadze całą strefę niezdeterminowania, a więc 
mając na uwadze cały proces rozwoju tego, co jest bios. Bowiem o ile 
w pewnym momencie ewolucji pojawia się samoświadomość, to  —  i to jest 
chyba ważne — w opinii Bergsona świadomość jest współrozciągła z życiem: 
„la conscience est coextensive a la vie” 79.

Dla autora Eseju o bezpośrednich danych świadomości „świadomość” , 
jak się okazuje, znaczyła i oznaczała co innego niż dla przedstawicieli nurtu 
biranistycznego. Tak jak „trwanie realne” nie było tym samym, co „strumień 
świadomości” w rozumieniu Jamesa. W rozumieniu Bergsona „świadomość” 
jest współrozciągła z życiem, a więc w znaczeniu najbardziej ogólnym i zarazem 
pierwotnym jest niezależna od „ja” . Tu właśnie tkwi zasadnicza różnica 
między filozofią Bergsona a biranizmem. Dla tego ostatniego bowiem „świa
domość” jest współrozciągła z „ja” i niezależna od życia80.

Dla wszystkich przedstawicieli spirytualizmu francuskiego źródłem pro
blematyki metafizycznej jest cogito. Wprawdzie akcent przesuwa się z ens 
cogitans na ens volens, z „myślę, więc jestem” — Descartes’a, na „chcę, 
więc jestem” — Maine de B irana81, ale przesunięcie to jest charakterystyczne 
dla całej filozofii pokantowskiej. Dla autora Krytyki praktycznego rozumu 
„prawo moralne we mnie” było objawieniem życia niezależnego od zwie- 
rzęcości, a nawet od całego świata zmysłów82. To właśnie życie było dla

76 PM 137 (1361); patrz M yśli i ruch..., s. 91. „La matière est inertie, géométrie, 
nécessité. Mais avec la vie apparaît le mouvement imprévisible et libre. L’être vivant choisit 
ou tend à choisir. [...] Dans un monde où tout le reste est déterminé, une zone 
d’indétermination l ’environne” . ES 12— 13 (824).

77 Ibidem, 20 (830).
78 „La conservation et même l’intensification de la personnalité sont dès lors possible 

et même probable après la désintégration du corps” . Ibidem, 27 (835).
79 Ibidem, 8 (820); EC 187 (653); Ewolucja twórcza, s. 168.
80 Por. H. Gouhier, op. cit. (przypis 69).
81 Patrz B. Helda, Maine de Biran, Paris 1970, s. 94.
82 „Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, 

im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo 
moralne we mnie. [...] Pierwszy widok (widok) nieskończonej mnogości światów niejako 
unicestwia moją ważność jako zwierzęcego stworzenia. [...] Drugi natomiast podnosi moją 
wartość, jako inteligencji [...] w której prawo moralne objawia mi życie niezależnie od zwierzę- 
cości, a nawet od całego świata zmysłów, przynajmniej o ile to daje się wnosić z celowego
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spirytualistów ludzką świadomością, wyróżniającą człowieka od całego świata 
organicznego, ale również — wbrew agnostycyzmowi Kanta — świadczącą, że 
byt w sobie jest dostępny. Byt ludzki, podmiot, jest sam sobie dostępny 
poprzez swoje życie psychiczne, czy mówiąc ogólniej — intuicję podmiotu.

Twórca bergsonizmu we Wstępie do metafizyki stwierdza: „Istnieje 
rzeczywistość zewnętrzna, a jednak bezpośrednio dana naszemu umysłowi” 83. 
Jest to oczywiście wyraźna niezgodność z Kantem, ale nie ma bynajmniej 
zgody z Maine de Biranem. Rzeczywistość zewnętrzna, byt zewnętrzny 
nie będący mną jest również bezpośrednio poznawczo dostępny. Spirytualistom 
zaś, jak widzieliśmy, zwraca Bergson uwagę na dane biologii84.

Podsumowując, możemy chyba stwierdzić, że ani w psychologii Jamesa, 
ani w biranowskiej refleksji nie znajduje się to, co Bergson nazywa im
pulsem — pierwotną intuicją odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie. 
„Określona forma szczególna” swój „impuls” otrzymała gdzie indziej. Przy
pomnijmy raz jeszcze cytowaną wyżej wypowiedź Bergsona: „krytykując 
matematyczną i fizyczną ideę czasu oraz porównując tę ideę z rzeczywistością, 
doszedłem do tego, co nazywam durée réelle” 85. Wypowiedź ta zawiera 
wyraźnie niejako dwa elementy. Pierwszy — to krytyczna analiza „czasu” 
fizyki, w wyniku której filozof dochodzi do wniosku, że czas nie może być 
tym, za co się go uważa w fizyce. Jednakże pozytywnej odpowiedzi na 
pytanie: czym jest rzeczywisty czas, w wyniku tych analiz nie jest jeszcze 
w stanie udzielić86. Następuje zatem dalszy etap badań, ów drugi element — 
porównanie zmatematyzowanej idei czasu z rzeczywistością — i tu bardzo 
ważną rolę odegrała „nić biologiczna” , dane współczesnej Bergsonowi 
biologii, teoria ewolucji.

Oczywiście nie twierdzimy, że krytyczna analiza „czasu” fizyki oraz dane 
nauk biologicznych wyznaczają adekwatnie cały obszar badań, który doprowa
dził Bergsona do teorii trwania oraz do jego koncepcji metafizyki. Chcieliśmy

określenia mego istnienia przez to prawo, które (to określenie) nie jest ograniczone do 
warunków i granic tego życia, lecz sięga w nieskończoność” . I. Kant, K rytyka praktycznego  
rozumu, tl. J. Gałecki, Warszawa 1972, s. 256— 257.

83 PM 211 (1420). W druku zdanie podkreślone, wyróżnione kursywą. Patrz M yśl
i ruch. Dusza i ciało, tłum. K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 51.

84 W ostatniej swej pracy Bergson napisze: „Toute morale [...] est d’essence biologique” . 
M R 103 (1061). Praca ta ukazała się w roku 1932, jeszcze później, bo w roku 1934, 
ukazało się La pensée et le mouvant, ale wszystkie artykuły stanowiące zawartość tej ostatniej 
pracy były opublikowane bądź przynajmniej napisane wcześniej.

85 Por. przypis 27.
86 „Je me mis donc à examiner d’un plus près l’idée admise du temps, et je me rendis 

com pte que, de quelque biais qu’on la prît, on aboutissait à des difficultés insurmontables. 
Je voyais que le temps ne pouvait pas être ce que l’on disait, qu’il y avait autre chose, 
mais je ne voyais pas encore clairement quoi. Ce fut là le point de départ, encore très 
vague” . Ch. du Bos, op. cit.
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jedynie wykazać — i dostarczono chyba dostatecznie dużo danych świadczących, 
iż źródeł teorii trwania, będącej kluczem umożliwiającym poprawne rozumienie 
całej filozofii Bergsona, nie należy szukać ani w psychologii, ani w spiry- 
tualizmie francuskim (biranizmie). Postawa twórcy bergsonizmu jest, już 
w samym punkcie wyjścia, odejściem od kartezjanizmu87 i od kantyzmu, 
a tym samym jest inna od tej, jaką prezentuje biranizm 88. Słusznie zauważa
H. Gouhier, że dopiero wówczas w pełni zrozumiały jest sens terminów 
używanych przez Bergsona, jeśli pozbawi się je ich dotychczasowych zna
czeń, jakie nadał im kartezjanizm i kantyzm89.

Z tego właśnie faktu, z potrzeby oddzielenia metafizyki Bergsona od 
kontekstu kartezjańsko-kantowskiego, nie zdawali sobie dostatecznie sprawy 
autorzy, których opinii przeciwstawiono się w tym artykule90. Nie przekreśla 
to oczywiście wartości ich prac o filozofii Bergsona. Należy jedynie mieć na 
uwadze, że interpretacja bergsonizmu, którą w swoich pracach prezentują, 
ma bardziej na uwadze ich własne stanowiska filozoficzne niż stanowisko 
Bergsona.

Po ukazaniu się pierwszej pracy Bergsona (DI) niektórzy życzyli mu, 
aby jego filozofia miała liczne grono wielbicieli i ani jednego ucznia91. 
Życzenia te spełniły się chyba całkowicie.

87 ,,Czym jest człowiek? —  pyta Kartezjusz — Mamże powiedzieć: istotą żyjącą rozumną? 
Nie! Gdyż następnie należałoby zapytać, czym jest istota żyjąca i czym rozumna, i w ten 
sposób zamiast jednego pytania stanęłoby przede mną kilka pytań jeszcze trudniejszych [...] 
jestem więc dokładnie mówiąc tylko rzeczą myślącą” . Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. 
M. i K. Ajdukiewiczowie, t. I. Warszawa 1958, s. 32 i 34.

88 „On se méfiera [...] des rapprochements qui, vus de loin, sont permis mais qu’il 
ne faudrait pas regarder de trop prés. En gros, il est vrai que le bergsonisme est un 
chapitre important dans l’histoire de la renaissance spiritualiste qui. à la fin du 19eme 
siècle refuse le « scientisme ». [...] Toutefois le bergsonisme est un chapitre à part” . 
H. Gouhier. Le bergsonisme dans l'histoire de la philosophie française, w: Revue des Travaux 
de VAcadémie des Sciences morales et politiques, Paris 1959. s. 183— 200. Fragment cytowany 
na s. 186— 187. Najbliższy spośród biranistów był Bergsonowi z pewnością Ravaisson, przede 
wszystkim ze względu na prace tego ostatniego o metafizyce Arystotelesa, mniej zaś ze 
względu na spirytualistyczną metafizykę. Szczególnie dużo materiału pod tym względem przynosi 
praca D . Janicaud, w której dosyć dokładnie porównuje się metafizykę Ravaissona z doktryną 
Bergsona. W zakończeniu wyżej wymienionej pracy czytamy: ..Ravaisson et Bergson sont donc 
séparés, si extraordinaire que cela puisse paraître, par une différence d’époque” {op. cit.. 
s. 215, bliżej na temat tych różnic, s. 82— 195).

89 „Le sens bergsonien des termes est clair quand on veut bien oublier leur sens 
cartésien ou kantien” . H. Gouhier. op. cit., s. 193.

90 Zresztą sprawa aktualna jest do dziś. Por. np. J. Theau, La conscience de la durée 
et le concept de temps, Toulouse 1969; G. Bretonneau, Création e t valeurs éthiques chez 
Bergson, Paris 1975; M. Cariou, Bergson et le fa it  mystique, Paris 1976.

91 Por. B. Jacob, La philosophie d ’hier et celle d ’aujourd'hui, „Revue de Métaphysique 
et de M orale” , t. 6: 1889. s. 170— 201.
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LES SOURCES DE LA THÉORIE DE LA « DURÉE RÉELLE » DE BERGSON EN  
FACE DE LA PSYCHOLOGIE ET D U  SPIRITUALISM E FRAN ÇAIS (BIRANISM E)

R é su m é

Malgré la diversité d’interprétations de la philosophie bergsonienne, on peut apercevoir 
un accord. Les disciples de Bergson et ses amis (E. Le Roy, J. Wahl, V. Jankélévitch, 
J. Chevalier) aussi bien que ses adversaires ou plutôt apposants (A. Farges, J. Maritain, 
R. Ingarden) voyaient le point de départ de la philosophie de Bergson dans une expérience 
de type psychologique, voyaient les « racines » du bergsonisme dans le spiritualisme français 
(biranisme).

Or. dans le première partie de cet article (a), on montre qu’une ressemblance entre 
« durée réelle » de Bergson et «stream of thought» de W. James est tout à fait extérieure 
et elle recouvre une différence fondamentale ; la « durée réelle » est à la racine de toute 
réalité » —  c ’est une notion métaphysique, alors que «stream o f thought» est de nature 
essentiellement psychologique » —  c’est une notion de la psychologie. Bref, Bergson, comme 
créateur d’une philosophie nouvelle, ne part pas de la psychologie, mais d ’une critique 
de la notion scientifique de temps.

Dans la deuxième partie (b), on présente des arguments qui prouvent que la philosophie 
de Bergson ne dépend en aucune façon ni de Maine de Biran ni du courant biranien 
(Ravaisson. Lachelier. Boutroux). Alors que tous les biraniens sont influencés par la 
philosophie de Kant. Bergson dès le début se déclaré antikantien. « C'est au réalisme, 
et au réalisme le plus radical —  constate Bergson —  que je rattache l’ensemble de mes vues ». 
Ce réalisme bergsonien l’éloigne non seulement du kantisme, mais aussi de cette perspective 
qui est propre à la philosophie de Descartes, l’éloigne enfin —  sans aucun doute —  du 
biranisme.

Le point de départ de la réflexion philosophique de Bergson, c ’est la critique de la notion 
scientifique de temps ; ensuite. Bergson s’est tourné vers la biologie et « le fil biologique » 
est très important pour comprendre la vraie signification de la « durée réelle ».

Cela ne veut pas dire que ces deux points suffisent pour tracer tout le cheminement 
de Bergson vers sa théorie de la « durée réelle », vers sa métaphysique. Mais cela suffit pour 
constater que les textes sur la philosophie de Bergson, même si écrits par de fameux 
interprètes qui s’étaient nommés eux-mêmes « de vieux bergsoniens » (p. ex. E. Le Roy), 
sont très souvent un prétexte pour présenter ses propres vues beaucoup plus que la philosophie 
de Bergson même.


