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Jacek M igasiński

JEAN WAHL: METAFIZYKA NIEWYSŁAWIALNA

Spośród filozofów, którzy wywarli w naszym stuleciu znaczący wpływ na
przemiany i dzisiejszy kształt francuskiej filozofii, Jean Wahl jest u nas postacią może
najmniej (żeby nie powiedzieć: w ogóle nie-) znaną. W planie faktów wpływ ten
realizował się w aspekcie instytucjonalnym: Jean Wahl był przez kilkadziesiąt lat
człowiekiem-instytucją we francuskim życiu filozoficznym, zasiadając w co
ważniejszych gremiach naukowych i dydaktycznych, inspirując dzięki temu no
wy styl i nowe kierunki badań. To on, dla przykładu, poprzez swe wykłady na
Sorbonie i ogłaszane drukiem prace przyczynia się, obok Aleksandra Kojeva, do
renesansu Hegla na gruncie francuskim we wczesnych latach trzydziestych. To on,
w parę lat później, głosząc hasło „powrotu do konkretu” i wprowadzając poprzez
pionierskie studia do świadomości filozoficznej Francuzów spuściznę Kierkegaarda,
przyczynia się do stworzenia gruntu dla egzystencjalizmu, nie podzielając jednakże
tego stanowiska (do czego niebawem wrócimy). To on również współtworzy istotny
dla dzisiejszej tożsamości filozofii francuskiej wizerunek Heideggera, poświęcając
jego filozofii w latach 1951-1961 wykłady i publikując na ten temat studia1. Ale me
tylko ten instytucjonalny aspekt pozwolił odgrywać Wahlowi znaczącą rolę w życiu
umysłowym Francji i czyni tę postać interesującą dla kogoś zajmującego się
współczesnym kształtem tego życia. Dzieło Jeana Wahla ma również aspekt czysto
teoretyczny - może nie w tym sensie, że tworzy nowy kierunek czy „szkołę”
filozoficzną jakoś szczególnie płodną, lecz w tym, że jego własna filozofia jest
czynnikiem, przejawem, a także dobrą ilustracją pewnych przemian dokonujących
się we współczesnej francuskiej (i nie tylko) filozofii. I właśnie ten aspekt teoretyczny,
mianowicie próba budowy (a także sama jej potrzeba) nowego typu metafizyki, jest
dla nas przede wszystkim interesujący, bo symptomatyczny dla struktury
współczesnego filozoficznego myślenia. Zacznijmy jednak od pożytecznego,
-szczególnie, jak się wydaje, w tym przypadku-wypełnienia luki informacyjnej.
1 Por. mój artyku!: Heidegger we Francji, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” , 7
33, 1988.
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Jean Wahl urodził się 25 maja 1888 roku w Marsylii, w rodzinie pochodzenia
żydowskiego, która zerwała z tradycjami religijnymi. W 1907 roku wstąpił do Ecole
Normale Supérieure, a w 1910 uzyskał agrégation z filozofii, zajmując wśród
absolwentów pierwsze miejsce przed swym przyjacielem Gabrielem Marcelem.
W latach następnych naucza w liceach w Nantes, Tours i Le Mans, a po uzyskaniu
stopnia doktorskiego w 1920 roku, naucza na uniwersytetach w Besançon, Nancy
i Lyonie. W 1936 roku obejmuje katedrę filozofii na Sorbonie. W 1941 roku zostaje
aresztowany przez Gestapo i skierowany do obozu w Drancy, skąd jednak
przyjaciołom udaje się go wydostać i umożliwić mu w 1942 roku wyjazd do USA.
Otrzymuje tam posadę w New School for Social Research w Nowym Jorku, skąd
w 1945 roku powraca do Francji, by ponownie objąć katedrę na Sorbonie.
Jednocześnie pełni funkcję visiting p ro f essor w Chicago, Berkeley i Tunisie. W 1946
roku zakłada Collège Philosophique w Paryżu, którym kieruje przez 20 lat; w tym
samym roku zostaje wybrany przewodniczącym Francuskiego Towarzystwa
Filozoficznego, a w 1950 roku zostaje redaktorem naczelnym głównego periodyku
filozoficznego „Revue de Métaphysique et de M oral” . Umiera 19 czerwca 1974
roku, zostawiając bogatą spuściznę naukową, a także kilka zbiorków poezji
-poezja bowiem była jego życiową pasją i od niej oczekiwał impulsów dla odnowy
filozofii2. A oto co ciekawsze pozycje owej spuścizny: L esphilosophiespluralistes
d ’Angleterre et d ’Amérique, Paris 1920; Du rôle de l ’instant dans la philosophie de
D escartes, Paris 1920, (obie prace to tezy doktoratu J. Wahla); Le malheur de la
conscience dans la philosophie de Hegel, Paris 1929; Vers le concret - Etudes
d ’histoire de la philosophie contemporaine: trois articles sur W. James, Whitehead et
G. Marcel, Paris 1932; Notes sur l ’idée d ’être, Paris 1935; Etudes Kierkegaarcliennes,
Paris 1938; Existence humaine et transcendence, Neuchâtel 1944; P etite historie de
l ’existentialism e, Paris 1947; Poésie, pensée, perception, Paris 1948; Sur
linterprétation de l ’histoire de la métaphysique d ’a près Heidegger, Paris 1951 ; Traité
de M étaphysique, Paris 1953, (2 wydanie - 1957,3 wydanie - 1968); Vers la fin de
l ’ontologie - Etude su r,,Introduction de la M étaphysique” de Heidegger, Paris 1956;
Essence et phénomènes. La poésie comme source de philosophie, Paris 1958;
L ’expérience métaphysique, Paris 1964.

Jak widać z owej listy, dalece niepełnej zresztą, Jean Wahl był przede
wszystkim historykiem filozofii. Jest to także pierwsze, narzucające się czytel
nikowi jego prac wrażenie. Jego prace naładowane są wprost historyczno-filozoficzną erudycją, a wywód autora gubi się często w powodzi
drobiazgowych i zawsze rzetelnych analiz innych doktryn, dając niecierpliwemu
czytelnikowi asumpt do oskarżenia o eklektyzm. Jest to jednak metoda Wahla:
dla każdego pojęcia, dla każdego problemu znaleźć historyczne źródło i korelat
czy ilustrację, a własną interpretację czy rozwiązanie danego problemu prze
2 Por. E. Levinas, X. Tilliette, P. Ricoeur: Jean Wahl et Gabriel M arcel, Ed. Beauchesne, Paris
1976, ss. 89-92.
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prowadzić poprzez dyskusję czy zderzenie cudzych, obojętne - dawnych czy
współczesnych - stanowisk. Tym sposobem własne stanowisko Wahla ukryte jest na
ogół, w zależności od tematu pracy w mniejszym lub większym stopniu, za bogatym
materiałem analiz historyczno-filozoficznych. Zgadzało się to dobrze z zasadniczym
rysem jego charakteru-była nim skromność. Sam Jean Wahl uważał siebie, jak się
wydaje, przede wszystkim za historyka filozofii i nauczyciela, którego podstawową
powinnością jest gruntownie poznać i rzetelnie przedstawić cudze myśli. Dawno
jednak wiadomo, że uprawianie historii filozofii wiąże się nieuchronnie z określoną
opcją filozoficzną, że pociąga za sobą (lub jest jej następstwem) pewną filozofię mniej
łub bardziej explicite wyrażoną. A nadto w dziełach Jeana Wahla znaleźć można
również fragmenty bezpośrednio prezentujące filozofię własną autora, odsłaniające
jakby ową kurtynę cudzych myśli. Spróbujmy zatem teraz tę własną, oryginalną
filozofię Wahla zaprezentować.
Sam Wahl powiada, że u początków wpływ na kształtowanie się jego wizji
filozoficznej mieli z jednej strony L. Brunschvicg, a również P. Valéry z tezą, że
wszechświat jest nigdy niezakończoną i coraz subtelniejszą idealną siatką relacji,
ale z drugiej strony Whitehead, jak również Claudel z przeświadczeniem, że
wszystkie rzeczy i wydarzenia, nie tracąc swej „masywności”, zazębiają się
i przenikają wzajemnie, dają poczucie „gęstości” otaczającego świata. Wpływ
dalszy miała rehabilitacja idei przejawiania się tego, co istotne i ukryte, idei
„pojawu’Y apparence), upatrywana przez Wahla w dziełach Nietzschego, W.
Jamesa i Husserla. To ci trzej filozofowie uczą dostrzegać istotę tego, co jest,
błysk esencji w zmiennej tkance niekończącego stawania się3. Stojąc na takim
gruncie, Wahl nie może oprzeć budowanej przez siebie filozofii ani na
idealistycznej wierze, że świat cały da się prześwietlić, odwzorować i zamknąć
w wyczerpujący system pojęć, w idealny system wiedzy - ani na naiwnym
realizmie, na wierze w bezpośrednią oczywistość obecnych tu i teraz rzeczy. Ani
poczucie ciągłej obecności rzeczy, ani poczucie nieciągłości, domagającej się
myślowego dopełnienia, nie wyczerpują rzeczywistości. Wylewa się ona poza
wszelkie nasze pojedyńcze doznania i poza wszelkie pojęcia. Dlatego, by do niej
dotrzeć, przekroczyć trzeba fałszywe alternatywy dotychczasowych filozofii:
subiektywność-obiektywność, wewnątrz-zewnątrz, dusza-ciało, itp. Dlatego
doświadczenie opisane przez Heideggera, że mianowicie jesteśmy bytami
w świecie, a nie inteligencjami ogarniającymi świat w dialektycznym ruchu,
zachowuje swą ważność. Dlatego filozofia nie wystarcza - sama domaga się tego,
co ją poprzedza i dopełnia, czegoś, co Wahl nazywa nie-ideą (non-idée),
nie-filozofią, czegoś, co jest przed-myślowym, przed-świadomym źródłem
myślenia, odkrywanym jednakże (choć nigdy do końca) poprzez świadomy
zwrot4.
3 Por. L es Philosophes français d ’aujourd’hui par eux-mêmes. Textes recueillis et présentés par G.
Deledalle et D . Huissman, Paris 1963, ss. 52-53.
4 Por. ibid., ss. 56, 58, 64, 65.
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Wychodząc z takich przesłanek Wahl oczywiście nie będzie szukał filozoficz
nego ugruntowania ludzkiego życia w jakimś systemie metafizycznym. Myślenie
jego - niebawem do tego wrócimy - jest przede wszystkim antysystemowe. Nie
będzie też podążał drogą opisu fenomenologicznego - chociaż tradycja niemiec
ka, od Hegla po Husserla, jest właśnie jemu dobrze znana, a dążenia fenomenolo
gii do bezpośredniego uchwycenia „rzeczy samych” są zbieżne z kierunkiem jego
poszukiwań. Fenomenologia jest dla niego, jak się wydaje, orientacją przede
wszystkim epistemologiczną i przez to ograniczającą się do poziomu konceptual
nego - a to Wahlowi nie wystarcza.
Czyżby zatem pozostawało tylko ugruntowanie egzystencjalistyczne, w tym
wypadku może skrajnie irracjonalne: nieadekwatny zapis przeżywania swego
„rzucenia w świat”? Otóż nie. Wprawdzie idea i temat egzystencji ludzkiej jako
wyjątkowego fenomenu w świecie są Wahlowi bliskie, wprawdzie wiele wątków
typowo egzystencjalistycznych w dziełach jego się pojawia (temat wolności,
osoby, transcendencji), a filozofie egzystencjalne są, jak widzieliśmy, wyróż
nionym obszarem jego badań jako historyka, to jednak zasadniczy i niezbywalny
dla egzystencjalistycznej problematyzacji temat, mianowicie temat nicości,
zostaje przez Wahla odrzucony. Właśnie nie pominięty, a odrzucony. Wahl
powiada, że ideę nicości należy odrzucić, bo niczego do idei bytu ona nie dodaje
- gdyby idea bytu była w ogóle i d e ą (wyjaśnimy to wkrótce), to musiałaby
ogarniać wszystko. Nadto opozycję do bytu w ogóle stanowi nie nicość, lecz byt
konkretny - nicość zatem należy wykluczyć z rozważań. Nie oznacza to dla
Wahla wykluczenia idei negatywności; zachowuje ona swą ważność jako jeden
z wyznaczników doświadczenia. Natomiast idea nicości jest - jak to powiedział
Bergson - pseudoideą5. Okoliczność ta wydaje się nam rozstrzygająca, jeśli idzie
0 odróżnienie punktu wyjścia i całościowego stanowiska Wahla od ugrun
towania właściwego filozofii egzystencjalizmu. Już na tym wstępnym etapie
opisu czynimy przeto zastrzeżenie, że mieszanie filozofii Jeana Wahla z egzysten
cjalną analizą aktów świadomości czy przeżywania swej sytuacji w świecie
byłoby nieporozumieniem. Jak zauważył V. Jankélévitch,6metafizyczne dylema
ty życia i śmierci czy dramatyczne rozdarcie wyborów, jak u Pascala, Kierkegaarda i ich następców, są myśleniu Wahla obce. A ponieważ przy swym
antyspekulatywnym nastawieniu nie popada Wahl również w kartezjański czy
postkartezjański dualizm, więc tym, co go interesuje przede wszystkim jest, jak
mówi Jankélévitch, tajemnicza „trzecia substancja” , nierozdzielna jedność duszy
1ciała, „idea duchowości psychosomatycznej” objawiająca się w nierozłączności
znaku i sensu, formy i treści, substancji i akcydensów itp. Inaczej mówiąc, tym,
co go interesuje najbardziej, nie jest ani spekulatywne ogarnięcie rzeczywistości
5 Por. J. W ahl, Un renouvellement de la m étaphysique est-il possible? Les cours de Sorbonne; Centre
de Documentation Universitaire; bez daty; ss. 141, 157.
6 Por. V. Jankélévitch, M ystique et dialectique chez Jean Wahl; w: „Revue de Métaphysique et de
M orale” , 1953, N r 4, ss. 423—431.
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w spójnej doktrynie, ani penetrowanie mroków ludzkiego losu, lecz dotarcie do
uniwersalnego fundamentu wszelkich przejawów życia, do bytu. Czy takie
dotarcie jest w ogóle możliwe, będzie to dla Wahla pytaniem zasadniczym.
W każdym razie, w opisanej tu sytuacji, podstawowym środkiem wykorzys
tywanym przez Wahla do realizacji tego zadania i jednocześnie jakby medium
jego filozofii może być i jest faktycznie d o ś w i a d c z e n i e m e t a f i z y c z n e ;
nie doświadczenie zewnętrzne (empiryzm) i nie doświadczenie wewnętrzne
(psychologizm), lecz metafizyczne: próba bezpośredniego uchwycenia tego, co
tkwi u podstaw wszelkich doświadczeń.
Już na wstępie jednak pojawia się trudność. Otóż Wahl prowadzony przez
swój temperament historyka skłania się ku tezie, że nie istnieje jedno, lecz wiele
doświadczeń metafizycznych. Inaczej niż Heidegger, z jego jednolitą wizją
metafizyki Zachodu, Wahl kładzie silny akcent na zasadnicze różnice wy
stępujących w historii filozofii wizji metafizycznych, będących, jego zdaniem,
zawsze w ostateczności odwzorowaniem jakiegoś doświadczenia metafizycz
nego, i uznaje je przy tym za równoprawne7. W tej sytuacji zasadne okazuje się
pytanie o tożsamość przedmiotu doświadczenia metafizycznego: czy jest on
jeden, czy też jest ich wiele? Czy istnieje w ogóle jakiś uniwersalny fundament
wszelkich zjawisk, wszelkich doświadczeń, jakiś byt uniwersalny, i czy da się doń
dotrzeć? Jest to główny problem Wahla.
Jego filozoficzną intencją jest w istocie, jak widzieliśmy, uprawianie metafizy
ki. Nie nauka z jej obiektywistycznymi metodami i nie subiektywistyczna
refleksja nad sobą, z grożącym jej psychologizmem, lecz metafizyka jest
żywiołem filozofii. Ale Wahl ma od początku świadomość, że współcześnie
uczestniczymy w rewolucji filozoficznej dotyczącej tej podstawowej i najstarszej
dziedziny, i że rewolucja taka, co więcej, jest zadaniem naszych czasów. Nawet
powrót do starych koncepcji filozoficznych może być rewolucyjny - powiada.
Trzeba im tylko nadać nową formę, nie ograniczającą się do poziomu operacji
pojęciowych - bowiem, jak dziś widać, filozofia jest w swej istocie po
szukiwaniem i zgłębianiem bezpośredniości; i dlatego, oprócz rozumienia
i uznawania za ważne osiągniętych już w historii pozycji, musi ona odwołać się
jeszcze do innego rodzaju doświadczeń: do poezji, do malarstwa i do świata życia
potocznego, które oddają bardziej pierwotne uwarunkowania człowieka, niż
przekaz pojęciowy, właściwy szczególnie nauce. Nie oznacza to przecież jednak,
że bezpośredniość, ta sfera prerefleksyjnego kontaktu z tym, co poza nas
wykracza, jest nam dana wprost i gotowa. Trzeba dopiero do niej dotrzeć, trzeba
ją wytworzyć. Wtedy, być może, współczesna rewolucja filozoficzna będzie
nawet większa od poprzedniej, kartezjańskiej8. Otóż próba uchwycenia istoty
doświadczenia metafizycznego ma być krokiem na tej drodze.
7 Por. J. W ahl, V expérience m étaphysique; Flam m arion, Paris 1965, ss. 7-8.
8 Por. J. Wahl, Traité de m étaphysique, Payot, Paris 1953, ss. 5, 7-8, 21-23.
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W samym sformułowaniu, owej zbitce „doświadczenie metafizyczne” ,
zawarta jest pewna koncepcja metafizyki, mianowicie metafizyki jako filozofii
branej na siebie, przeżywanej. Taka metafizyka to ani zespół dogmatów
dotyczących natury świata, ani metodologia poznania (do czego sprowadzano ją
- j a k zauważa Wahl - w wieku XIX), ani Kaniowskie poszukiwanie warunków
możliwego doświadczenia, ani fenomenologiczny opis, ani logiczna czy lingwis
tyczna analiza. Właściwością pytań metafizycznych jest angażowanie samego
pytającego, adresowanie pytania zarówno do świata, jak i do siebie samego.
Doświadczenie metafizyczne, tzn. akt zadawania pytania o zasadę, podstawę
wszystkiego, nie je s t- ja k doświadczenie naukowe - powtarzalne, niezależne od
tego, czyim jest doświadczeniem. Jest doświadczeniem niepowtarzalnym - i dla
tego głównym zagrożeniem dla współczesnej rewolucji w metafizyce są doktryny
absolutyzujące paradygmat naukowości: pozytywizm logiczny, analiza lingwis
tyczna i materializm dialektyczny9. Ale ślady doświadczeń metafizycznych
widoczne są w historii i ona to może uczyć postawy właściwej tego rodzaju
doświadczeniu. Z drugiej więc strony - w poszukiwaniu początków właściwego
rozumienia metafizyki - zwraca się Wahl nie do Arystotelesa, który definiował
metafizykę jako badanie bytu jako bytu, jako naukę o pierwszych przyczynach
czy zasadach, ale do wcześniejszych myślicieli greckich (wyraźny trop Heideg
gera) czy jeszcze dalej - do poetów. To u Hezjoda i Homera znajdujemy pierwsze
świadectwa doświadczenia metafizycznego - doświadczenia czegoś nieokreś
lonego, co znajduje się u podstaw wszystkich rzeczy, ale czego jasnej idei nigdy
nie mamy, a co jednocześnie ma charakter absolutny, nieprzekraczalny - do
świadczenia s t a w a n i a si ę, które początkowo wyraża się w homeryckiej wizji
oceanu jako ojca wszechrzeczy, by przejść następnie w Talesa ideę wody jako
arche, czy w inne metaforyczne idee jego następców10.
Doświadczenia tego rodzaju tropi Wahl na przestrzeni całej historii,
dostrzegając i akcentując różne stopnie ich wyrazistości czy wierności im
w poglądach i postawach różnych filozofów. Szczególnie interesujące wydaje się
jednak zwrócenie przez Wahla bacznej uwagi na stanowisko współczesnego
sobie metafizyka, Ferdinanda Alquié. Interesujące, bo posuwające naprzód
sprawę rozumienia doświadczenia metafizycznego. Otóż Alquié przeczy moż
liwości „doświadczenia metafizycznego” , chociaż sam jest orędownikiem rene
sansu metafizyki - i proponuje „ontologię negatywną” czy „metafizykę
negatywną” , krytyczną11. Wahl, analizując Philosophie du surrealisme Alquié’ego stara się pokazać, że ten, jakby wbrew sobie, ustanawia jednak „sferę
metafizyczną” , będącą korelatem takiej świadomości metafizycznej, która już
w żadną substancjalistyczną metafizykę nie wierzy; jest to sfera przypadkowości,
miłości, poezji, sfera nadrzeczywistości (Surrél). Kontakt z tą sferą, to
9 Por. J. Wahl, L ’expérience..., op.cit. ss. 8-12.
10 Por. ibid., ss. 14, 23.
11 Por. mój artykuł: M etafizyka negatywna, w: „A rchiwum...” , T. 30, 1986.
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surrealistyczne doświadczenie, jest analogiczne do doświadczenia metafizycz
nego - stwierdza Wahl. Jednocześnie zgadza się z Alquié, że nie dysponujemy
żadnym doświadczeniem bytu jako takiego i więcej nawet - żadną ideą ogólną
bytu12. Idea bytu, podobnie jak idea niebytu, jest ideą pozorną, pustą. Byt
bowiem, jako fundament wszystkich rzeczy i zjawisk, nie może mieć charakteru
przedmiotowego, nie może być uchwycony w idei, która służy dyskursowi,
wiążąc podmiot gramatyczny z atrybutami. Istnieje raczej poczucie bytu
(sentim ent de l ’ê tr e ), albo lepiej: bycia, które nie jest żadną ideą, które jest
n i e - i d e ą (non-idée), a które w dyskursie może się wyrazić jedynie poprzez
antytezy. Tak więc jedność i przeciwieństwo, separacja i dopełnianie wzajemne,
sytuacja wolnego wyboru i presja tego, co gotowe - oto adekwatne charakterys
tyki poczucia tego, co nas przekracza, tej nie dającej się zrozumieć obecności ( un
incompréhensible ) n. W dyskursie nie można przejść od idei poszczególnych
bytów do bycia jako takiego, bo nie da się go zamknąć w żadnej syntezie.
A jednak owo poczucie bycia jako fundamentu i zasady istnieje. Filozoficz
nie, czyli dyskursywnie najlepiej wyraża się ono w antytezych bez możliwego
pojednania, w antynomiach, których człony prezentowały się historycznie jako
pewniki, w eksponowaniu napięcia ( tension), jakie pojawia się, kiedy koincydują
sprzeczności. Właśnie filozofowanie Wahla można określić jako taką niekonkluzywną dialektykę, w której, całkiem inaczej niż u Hegla, nie dochodzi do żadnej
syntezy, w której tradycyjne opozycje zostają przekroczone (bo nie wybiera się
żadnego z członów), ale i zachowane zarazem. Wahl dlatego nie jest „wrogiem
filozofów” ; przeciwnie niż Heidegger, tak surowy dla swoich poprzedników,
dostrzega we wszystkich właściwie stanowiskach występujących w historii
filozofii autentyczną troskę ontologiczną, chęć osiągnięcia bytu. I dzięki temu,
domagając się odnowienia metafizyki, może Wahl pozostać znakomitym
historykiem, zakochanym w filozofiach przeszłości, lecz nie akceptującym do
końca żadnej z nich14. W każdej krytykował przede wszystkim to, co ją
ograniczało, co czyniło ją zamkniętą dla innych propozycji, dla innego rodzaju
doświadczeń - a więc przede wszystkim dążenie do zamknięcia się w koherent
nym systemie. Wahl nie znosi systemów, ale też i nie ucieka w subiektywność
i poczucie nieskrępowanej wolności. Kieruje nim nieprzeparte poczucie wielorakości form bycia (okazuje się, że temperament historyka znajduje tu swoje
uzasadnienie metafizyczne), bycia jednak przecież przekraczającego nas, bycia,
które jest jakąś transcendencją. „Idea bycia jawi się w stanie rozproszenia”
- pisał15. Ta konstatacja prowadzi go wprost do eksponowania tego, co
bezpośrednio dane, do poszukiwania bogactwa konkretu, do wypatrywania
wszędzie „dywersyfikacji” . Dotyczy to również czasu: Wahl myśli w kategoriach
12 Por. J. W ahl, L ’expérience..., op.cit., ss. 58-62, 72-73.
13 Por. J. W ahl, ibid., s. 62 oraz Traité...,op.cit., ss. 129-134.
14 Por. F. Alquié, Jean Wahl, w: „Les Etudes philosophiques” , N r 1, 1975,
15 J. W ahl, L es philosophies de l ’existence, A rm and Colin, Paris 1954, s. 141.

156

Jacek Migasiński

chwili (1’instant) i zajmuje się raczej „problemami czasów” niż „problemem
czasu” 16. Mimo swego podskórnego bergsonizmu dostrzega przede wszystkim
przerywistość (discontinuité) trwania i nadbudowującego się nad nim myślenia,
akcentując znaczenie idei nieciągłości, pozwalającej każdemu momentowi bycia
czy każdej myśli na zaprezentowanie swojej własnej, nie dającej się wymienić czy
zastąpić, prawdy. Jego stanowisko jest autentycznym p l u r a l i z m e m ontologicznym17.
Uwrażliwienie na wielorakość form bycia, niechęć do jakichkolwiek syntez
owocuje u Wahla, jak zauważyliśmy, zwrotem ku bezpośredniości, ku konkreto
wi, wysiłkiem odkrywania prerefleksyjnych sfer bycia. Ale nieredukowalność do
żadnej możliwej syntezy jest - jak wskazuje Levinas18 - oznaką transcendencji.
Transcendencja dla Wahla to absolutna niepowtarzalność, jednostkowość treści
doświadczenia metafizycznego, to niemożność jej zunifikowania czy uniwersalizacji. Nie można tej treści po prostu zredukować do czegoś innego, jest ona
pierwotna względem jakichkolwiek ujęć świadomości. Pierwotność transcendencji
to zatem nieustanna dysproporcja świadomości wobec siebie samej, to ciągłe jej
napięcie, bo to transcendencja wyprzedza jakikolwiek dający się zwerbalizować
czy zuniwersalizować byt. Nie chodzi tu zatem o żadną intencjonalność świadomo
ści, lecz o dotykanie w doświadczeniu metafizycznym tego, co od niej pierwotniej
sze, co poza nią, przy czym to „poza” trzeba tu rozumieć w sensie mocnym. Tak
więc transcendencja rozumiana pluralistycznie, jako konkret, dana bezpośrednia,
absolutna jednostkowość, jest ową „sferą metafizyczną” poszukiwaną przez
Wahla. Zauważmy jednak rysującą się tu dwuznaczność: transcendencja dla całej
właściwie tradycji filozoficznej to to, co „ponad”, to to, co „u góry” , to Bóg.
Tymczasem Wahl poszukuje czegoś elementarnego, czegoś pierwotnego, czegoś
surowego, czegoś, co tkwi u podstaw wszelkich doświadczeń; jak sam napisze:
„wszystko jedno, diabła lub anioła” 19. A ten rodzaj transcendencji lepiej nazwać,
co Wahl czyni, „trans-descendencją” ( transdescendence)20. Doświadczenie metafi
zyczne, przy wielości swych form, rozgrywa się zatem między bezpośredniością
percepcyjną pierwotnych danych ( transdescendence), a bezpośredniością mistycz
ną nieosiągalnej przecież Całości czy Jedni doświadczenia i sensu, którą można by
nazwać „trans-ascendencją” (Ricoeur)21.
Owa nieustanna oscylacja między różnymi formami doświadczenia metafizy
cznego jest u Wahla równoznaczna z twierdzeniem, że nie ma żadnego
16 Por. J. W ahl, Existence humaine et transcendence, La Baconnière, Neuchâtel 1944, s. 71.
17 Por. J. W ahl, T raité..., op.cit., ss. 23-27, Un renouvellement..., op.cit., ss. 3-4 i inne, oraz F.
Alquié, Jean Wahl, op.cit.
18 Por. E. Levinas, Jean Wahl sans avoir ni être, w: E. Levinas, X. Tilliette, P. Ricoeur, op.cit., ss.
22-24.
19 J. W ahl, Existence humaine..., op.cit., s. 40.
20 Por. P. Ricoeur, Entre Gabriel M arcel et Jean Wahl, E. Levinas, X. Tilliette, P. Ricoeur, op.cit.,
ss. 85-86.
21 Podobnie do R icoeura interpretuje to Jankélévitch w cytowanym wyżej artykule.
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uniwersalnego czy jednolitego przedmiotu tego doświadczenia22. Wyrazem
takiego doświadczenia nie może być przeto żaden koherentny dyskurs, lecz
z jednej strony, jeśli pozostać na płaszczyźnie dyskursu, - jak już mówiliśmy - co
najwyżej „niekonkluzywna dialektyka” , a z drugiej, co zgadza się z ontologicznym pluralizmem wielość innych form wyrazu. Spośród tych innych form Wahl
szczególny walor przyznaje malarstwu i - przede wszystkim - poezji. Dla niego
Rimbaud czy Van Gogh nie byli pretekstami do filozofowania, artystami
z filozoficznym zapleczem, lecz „filozofami” urzeczywistniającymi autentyczne
metafizyczne poszukiwania. Poezja nie jest pomocniczym narzędziem, lecz
właściwym medium metafizyki. Oczywiście specjalna poezja, usiłująca poza
językiem predykatywnym stworzyć język „przedpredykatywny” , odkryć żywioł
bezpośredniości. Taka właśnie poezja jest obok historii filozofii drugą pasją
Wahla. Sam chciał być poetą, tzn. nie tylko filozoficznie interpretować sens
poezji, lecz urzeczywistniać przez poezję właściwą ambicję filozofii. „Dzieło
sztuki j e s t, w najmocniejszym sensie słowa; jest ono otwarciem na świat i na
bycie. Poeta jest tym, który poprzez byt pragnie i realizuje bycie” - pisał.
A w ostatnich słowach swego Traktatu stwierdzał, że tylko w obecności dzieła
sztuki doznajemy pełni, nie oddzielamy już zewnętrzności od wewnętrzności,
nieskończoności od skończoności i niekończący się dialog dobiega swego kresu
w ciszy23. Takie są metafizyczne zadania sztuki, a konkretniej, poezji. Ale
filozofia, dopóki jest filozofią, musi mówić. Spróbujmy zatem dopowiedzieć
jeszcze parę słów o treści doświadczenia metafizycznego wedle Wahla. Jest to
usprawiedliwione jego przekonaniem, że prawdziwie metafizyczna filozofia, owa
autentyczna dialektyka, jest współbieżna z poezją w swych najniższych (najbar
dziej subiektywnych) i najwyższych (najbardziej uniwersalnych) punktach24.
Bywa zatem równoprawnym środkiem opisu doświadczenia metafizycznego.
Wahl w pewnym miejscu podejmuje myśl Sartre’a o istnieniu przedrefleksyjnej sfery. Oponuje tylko przeciwko określaniu jej mianem prerefleksyjnego
Cogito, bo określenie takie samo w sobie jest sprzeczne. Cogito wszak - utrzymu
je Wahl - to obszar refleksji. Sfera taka, to sfera rzeczywistości przedpredykatywnej, sfera samego ruchu, „rzeczywistość jako stawanie się” ( devenir).
Sartre’owski podział na nieruchomy „byt-w-sobie” i „byt-dla-siebie” , czyli
świadomość, która miałaby być generatorem czasu - jest nie do przyjęcia. Czas
nie jest funkcją świadomości, lecz rodzi się z ciągłej zmienności, stawania się
świata25. Samo stawanie się jest jakby esencją bycia. Idee bytu i nicości (niebytu),
są - jak już wiemy - ideami pustymi. Tylko idea stawania się odpowiada
rzeczywistości konkretnej. Tamte dwie idee są raczej tylko odwzorowaniem
punktów granicznych, są teoretycznymi warunkami mówienia o stawaniu się26.
22
23
24
25

Por.
Por.
Por.
Por.

J.
J.
J.
J.

W ahl,
W ahl,
Wahl,
W ahl,

L ’expérience..., op.cit., s.118.
Traité..., op.cit., ss. 121 i 722.
L ’expérience..., op.cit., ss. 229-230.
Un renouvellement..., op.cit., ss. 11, 19-20. 33-34.
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Ale ponieważ stawanie się to ruch, płynność, zmiana, więc to mówienie może
odbywać się tylko na sposób heraklitejski, w terminach czy kategoriach
sprzecznych. Stawanie się jako takie opiera się zatem klasycznym technikom
wyjaśniania, niemniej jednak można przynajmniej stwierdzić, że ma ono
różnorodne struktury i rytmy (mechaniczne, organiczne, psychologiczne, ducho
we), a jego rezultatem jest narastająca heteronomia świata. Przeto czystą
filozofię stawania się powinniśmy uzupełnić pluralistyczną filozofią rzeczy
konkretnych, a także filozofią osoby ludzkiej, czy lepiej osób, jako heteronomicznych, jednostkowych sytuacji przeżywania bycia w świecie. To z perspek
tywy tego przeżywania stawanie się jawi się pod postacią historii, każda rzecz jest
in specie historiae11.

Tak więc sztuka (poezja), filozofia (antytetyczna), historia, a także inne nauki
(jeśli traktować ich twierdzenia relatywistycznie) - wszystko to są uprawnione
drogi docierania do podstaw, do zasad bycia. Tyle tylko, że ta „sfera
metafizyczna” nie jawi się pod postacią jakiegoś jednolitego przedmiotu, jest
w ścisłym sensie słowa bezprzedmiotowa. Doświadczenie metafizyczne, nie
mając swego przedmiotu, pozostaje jednak metafizycznym: nie dając się
ostatecznie wysłowić, wskazuje przecież na pierwotność sfery przekraczającej
pojedyncze i określone doświadczenia - sfery bycia. Tę pierwotną rzeczywistość
Wahl próbuje przybliżać nazywając ją to transcendencją (dwuznacznie rozumia
ną), to stawaniem się, to bezpośredniością. Okazuje się jednak, że nazwać jej
wyraźnie, zwerbalizować, wysłowić do końca - pod groźbą zaprzepaszczenia jej
isto ty -n ie można. Ostatnim słowem Traktatu je s t- ja k pamiętamy - cisza. Czy
wobec tego zwrot ku metafizyce pociągać musi tu za sobą postawę irracjonalną?
Ale Wahl, mimo wielu nasuwających takie podejrzenie wątków, nie czyni np.
intuicji żadnym specjalnym medium filozofowania, a w pamięci współczesnych
pozostał jako filozof jasny28. Wskazując granice i niemożności rozumu, od
woływał się wszak do rozumu, kiedy pokazywał niewysławialność sfery leżącej
poza tymi granicami. Wydaje się nam, że chodzi tu o sytuację szerszą, o pewne
ogólne procesy zachodzące w filozofii francuskiej mniej więcej w połowie
naszego stulecia.
Otóż Wahl jest jednym z inspiratorów, a zarazem dobrym przykładem owych
procesów. Prawdą jest, że z pewnego punktu widzenia stanowisko jego wydaje
się być zwykłym eklektyzmem. Oto historyk filozofii, który umiejętnie, czy nawet
błyskotliwie kompiluje i z dużym wyczuciem eksponuje współcześnie trafiające
na podatny grunt tendencje filozoficzne: powrót do konkretu, metafizyka
egzystencjalna itp. Z drugiej jednak strony, Wahl wyprzedzał i sam tworzył owe
tendencje, niejednokrotnie rozumiejąc je głębiej, niż inni ich nosiciele. Prawda, że
na pierwszy rzut oka Wahl wydaje się być wiernym naśladowcą Heideggera.
26 Por. J. Wahl, T raité..., op.cit., ss. 30-31, 149.
27 Por. J. Wahl, Un renouvellement..., op.cit., ss. 41-43, 52, 58, 161.
28 Por. F. Alquié, artykuł cytowany.
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Droga Heideggera wiedzie od konstatacji, że słowo „bycie” jest puste i nieokreś
lone, do nadania mu określonego znaczenia, otwierającego się przed historycz
nym Dasein, które wiąże bycie ze stawaniem się, przejawianiem się, myśleniem
i powinnością29. Droga przemierzana przez Wahla jest podobna; są też i inne
analogiczne wątki, o których już wspominaliśmy. A jednak całościowy sens
filozofii Wahla jest inny. Rozstrzygające znaczenie zdają się tu mieć jego
pluralizm ontologiczny, odmienna niż u Heideggera wizja historii, a historii
filozofii w szczególności, osadzenie metafizyki w ramach d o ś w i a d c z e n i a
metafizycznego w miejsce heideggerowskich fenomenologicznych, systematycz
nych opisów i analiz, oraz wiążące się z tym wszystkim wyczucie konkretu
w rozważanych, teoretycznych czy praktycznych, sytuacjach. Ów odmienny sens
filozofii Wahla wyznaczony jest również, jakby od zewnątrz, przez uwikłanie
w inny kontekst polemiczny, w inną tradycję, w inny sposób artykulacji. Jego
metafizyka jest wyrazem, po pierwsze, oporu przeciwko panującemu w filozofii
francuskiej w pierwszych dziesiątkach lat XX wieku epistemologicznemu
idealizmowi. N urt ten (za typowego przedstawiciela uznaje się L. Brunschvicga)
dominował zwłaszcza w oficjalnych akademickich ośrodkach filozoficznych i był
kontynuacją jednej z głównych linii dziewiętnastowiecznej francuskiej - i nie
tylko - tradycji, tradycji scjentyzmu, głoszącego ścisłą unię filozofii z naukami
pozytywnymi. Opór Jeana Wahla wobec tej filozofii wpisuje się w szerszą falę
wystąpień o charakterze rewindykacji ontologicznych czy metafizycznych,
zapoczątkowanych już przez Bergsona, a później w różnych formach realizowa
nych przez Lavelle’a, Alquie, Marcela czy Sartre’a. Wystąpienia owe to również
zresztą kontynuacja czy powrót do tej francuskiej rdzennej tradycji, która biorąc
początek w kartezjańskiej filozofii wolności i pascalowskiej filozofii ludzkiej
egzystencji, głosiła pierwszeństwo tezy ontologicznej przed epistemologiczną30.
Z tego punktu widzenia filozofia Wahla to głos w permanentnym sporze dwóch
francuskich tradycji, głos może niepospolity, ale jednak w połowie XX wieku
dosyć typowy.
Ta ogólna perspektywa nie może wszak nam wystarczyć. Metafizyka Wahla
jest bowiem, po drugie, radykalniejszym być może niż inne wystąpienia,
zastosowaniem na gruncie francuskim idei czerpanych z tradycji niemieckiej,
analogicznych w pewnym sensie do idei fenomenologii. Wahl nie tylko dobrze
wie, pamiętając jakby o Kantowskiej krytyce i o idei transcendentalizmu, że nie
można dziś uprawiać metafizyki „pozytywnej” , dogmatycznej, substancjalistycznej - bo wie o tym większość autorów wspomnianych wystąpień. Wahl
ponadto poszukuje sfery bezpośredniości, sfery analogicznej do tej, jaka
odkrywa się w fenomenologicznych tęsknotach za bezzałożeniowością, sfery
29 Por. M. Heidegger, Einführung in die M etaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1953, ss.
55-70, 152-157.
30 W kwestii wszelkich uwag o tradycjach filozofii francuskiej, por. B. Skarga, Filozofia francuska
w X IX wieku, w: Przeszłość i interpretacje, W arszawa 1987, ss. 162-168.
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leżącej - jak to relacjonowaliśmy - u podłoża wszelkich doświadczeń, lecz
osiąganej - i to tylko problematycznie - w wyniku długotrwałych zabiegów.
Inaczej jednak niż „filozofia refleksji” (J. Nabert), będąca swego rodzaju
francuską wersją niemieckiej metody transcendentalnej, Wahl nie uznaje
możliwości orzekania o tej sferze w kategoriach dyskursu pozytywnego. Jego
metafizyka rozrywa, paradoksalnie, ramy bytu, a jednak pozostaje metafizyką
poprzez utrzymanie priorytetu perspektywy ontologicznej przed perspektywą
subiektywno-epistemologiczną. Jego „powrót do konkretu” jest mniej abstrak
cyjny niż u innych, bo realizowany przy pomocy wielości - dyskursywnych
i pozadyskursywnych - środków. Jego myślenie jest krytyczne i autokrytyczne
zarazem i jest dosyć adekwatną realizacją postulatu, jaki stawiał przed „nową
ontologią” Merleau-Ponty. Postulatu połączenia w jednej perspektywie myś
lenia „pozytywistycznego” , ugruntowanego na zdroworozsądkowych oczywis
tościach i myślenia „negatywistycznego” , kwestionującego wszystko, oprócz
samego siebie; takiego połączenia, które umożliwiałoby ujawnienie w samym
bycie niestałości, chwiejności czy ruchu31.
Ta swoista realizacja niektórych dążeń fenomenologii przy zachowaniu
perspektywy metafizycznej jest u Wahla może bardziej wyrazista, niż u innych
Francuzów reprezentujących pokrewne nurty, bowiem po trzecie - i chyba dla
ocenyjej znaczenia najważniejsze-metafizyka Wahla zrywa, czy ostrożniej :jako
jedna z pierwszych usiłuje zerwać z inną wielką francuską tradycją, z tradycją
C ogito, z tradycją „filozofii świadomości” . Staje się tym samym sygnałem dosyć
zasadniczego zwrotu, jaki dokonuje się we współczesnej filozofii francuskiej,
kontestującej własną przeszłość. Wahl, jak widzieliśmy, na każdym kroku usiłuje
przekroczyć poziom świadomości w kierunku sfery przedrefleksyjnej, przedpredykatywnej, która nadto zachowuje pierwszeństwo wobec jednostkowego,
subiektywistycznego punktu widzenia. Nie jest to ani sfera świadomości, ani
jednostkowej nieświadomości - lecz sfera nieokreślonego, dotykana w różnorakości doświadczeń metafizycznych. Zaś „filozofia świadomości” usiłowała
odkrywać rdzeń metafizyczny bądź w „doświadczeniu wewnętrznym” (linia
spirytualizmu francuskiego biorąca swój początek u Maine de Birana), bądź
w analizie faktów świadomości (inspiracja fenomenologiczna). Przy czym
obydwie linie tej filozofii miały swe zaplecze w takiej interpretacji Descartesa,
która czyniła go wyłącznie filozofem subiektywności, a pomijała jego przekona
nie o pierwotności pozytywnej idei nieskończoności, wyrażone najwyraźniej
w III M edytacji. Prowadziło to z jednej strony do jakiejś metafizyki subiektyw
ności, czy intersubiektywności, a z drugiej, do jakiejś dialektyki świadomości
sprzęgniętej nolens volens z całkiem tradycyjną metafizyką.
Sięgnijmy do przykładów współczesnych Wahlowi. Oto metafizyka Gabriela
31 Por. M . M erleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960; Gallim ard, Paris 1968,
ss. 126-128.
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Marcela - jej ugruntowaniem jest komunikacja między ludzkimi osobami,
ostatecznym odniesieniem transcendencja Boga, dostępna w irracjonalnym
akcie wiary jako tajemnica, a jej zadaniem i ostatecznym rezultatem jest
zbudowanie pewnej filozofii ludzkiej egzystencji. Otóż metafizyka Jeana Wahla
ma odmienne ugruntowanie i rezultaty. Zauważa to Ricoeur, kiedy analizując
obie te filozofie stwierdza, że podobieństwa między nimi są tylko formalne i że
nie można ich sytuować na wspólnej płaszczyźnie32. Metafizyka Wahla nie jest
w istocie metafizyką egzystencjalną, metafizyką subiektywności, nie jest też
„antropologią filozoficzną” , dającą się potraktować jako historyczny rewers
scjentyzmu, pozostający jako jego symetryczne przeciwieństwo jeszcze na tej
samej „substancjalistycznej” płaszczyźnie. Metafizyka Wahla zdaje się takie
przeciwieństwa jak subiektywny-obiektywny przekraczać.
Z drugiej strony przykład Sartre’a. Jego radykalny dualizm wyrażający się
w podziale rzeczywistości na dwa odrębne regiony: bytu-w-sobie i bytu-dla-siebie, prowadzi de fa c to do uznania tego pierwszego regionu za martwy
i filozoficznie nieinteresujący i do poświęcenia całej uwagi temu drugiemu.
Rezultatem jest sprowadzenie analizy filozoficznej do analizy aktów świadomo
ści i próba odnajdywania w nich właśnie swoistej ontologii człowieka, ontologii
nicości. Ale tym samym z jednej strony egzystencja ludzka zostaje zrównana
z aktami świadomości (różnorakimi wprawdzie, nie dającymi zredukować się do
aktów poznawczych tylko, ale zawsze dla świadomości przejrzystymi33, a z dru
giej, kategoria nicości traci metafizyczny charakter, podlega „humanizacji” ,
staje się kategorią antropologiczną. Takie przesunięcie środka ciężkości po
szukiwań filozoficznych w stronę „człowieka” czy ludzkiej świadomej egzysten
cji sprawia, że właściwa problematyka metafizyczna leży odłogiem i że co
najwyżej w miejsce jej nowego, krytycznego opracowania wciska się jakaś jej
stara, dogmatyczna wersja. I tak jest w istocie u Sartre’a: nie mogąc uprawiać
metafizyki poddanej standardom myślenia krytyczno-fenomenologicznego,
gdyż zastosował je wyłącznie do sfery bytu-dla-siebie, dopiero na samym końcu
swego głównego dzieła wstydliwie jakby wspomina o możliwości przyznania
miejsca jakiejś „metafizyce natury”34. Wprawdzie, jak zauważają niektórzy35,
32 Por. P. Ricoeur, Entre Gabriel M arcel et Jean Wahl, op.cit., ss, 58-86.
33 Sartre nie przyznaje w swych rozważaniach żadnego miejsca nieświadomości, wprowadzając
jako jej substytut „złą wiarę” , któ rą jednak świadomość zawsze może ostatecznie rozpoznać.
Por. A. de Waelhens, N ote sur l'évolution de la notion d ’inconscient chez Sartre et M erleau-Ponty, w:
L esphilosophies de l ’existence et les lim ites de l'homme, Présentation de J. P arain-V ial), Vrin, Paris
1981 ss. 73-74.
34 Por. J-P. Sartre, L 'E tre et le N éant. Essai d ’ontologie phénoménologique, G allim ard, Paris 1976,
ss. 685-690; oraz V. Descombes, Le M êm e et l ’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française
(1 9 3 3 -1 9 7 8 ), Ed. de M inuit, Paris 1979, ss. 53, 64-71.
35 N p. A. de W aelhens w dalszym ciągu cytowanego wyżej artykułu oraz G. H aarscher, L a seconde
m étaphysique de Sartre, w: Autour de Jean-Paul Sartre. L ittérature e t philosophie, G allim ard, Paris
1981, ss. 217-253.
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w ostatnim okresie twórczości Sartre zmienia stanowisko i buduje koncepcję
egzystencji i wolności wychodząc od głębszych warstw ontologicznych, niż
poziom filozofii świadomości; mówi już o „cogito prerefieksyjnym” i nie
utożsamia egzystencji ze świadomością. Widać to szczególnie w jego książce
0 Flaubercie, w L ’Idiot de la fam ilie - niemniej jednak są to właściwie
nierozwinięte zapowiedzi nowego stanowiska, a Sartre, szczególnie w odbiorze
swoich czytelników i krytyków, jest zasadniczo „filozofem świadomości” ,
pozostającym w kręgu Cogito. Perspektywa „filozofii świadomości” prowadziła
na egzystencjalistycznym gruncie do rozkwitu „humanizmu” , a ten - jak to
zauważył Heidegger w swoim Liście o humanizmie i - co można uznać za
ogólniejszą prawidłowość - wiązał się z najbardziej tradycyjną, acz zawoalowaną
metafizyką. Dlatego też współczesna krytyka takiej metafizyki wyraziła się
w hasłach „człowiek umarł” , „podmiot zniknął”, etc., głoszonych przede
wszystkim przez francuski strukturalizm. Ale też dlatego ci, którzy chcieli
uprawiać metafizykę, którzy deklarowali się wprost jako metafizycy - i możemy
to zgłosić jako naszą hipotezę - nie mogli już uprawiać metafizyki tradycyjnej,
musieli ją poddać rygorom krytycznego, postfenomenologicznego myślenia.
1 taki jest m.in. przypadek Jeana Wahla.
Zem anie z „filozofią świadomości” przy jednoczesnym pozostaniu na
poziomie myślenia krytycznego zaowocowało pewną nową metafizyką. Metafi
zyka ta nie je st-ja k widzieliśmy-żadną teorią. Jest właściwie bezprzedmiotowa,
niewysławialna. Rujnuje to być może sam sens słowa metafizyka, ale też
wskazuje nowe kierunki filozoficznych jednak poszukiwań; poszukiwań innego
niż tradycyjne myślenia. Jean Wahl nie dostarczył żadnej spójnej teorii
filozoficznej, ale wykształcił pewien nowy typ czytelnika filozoficznego, pewien
nowy sposób myślenia „bezprzedmiotowego” , uciekającego od wszelkich „esen
cji” . To on i jemu podobni „nowi metafizycy” - na co nie zwraca się na ogół
dostatecznej uwagi - przygotowali, obok oczywiście innych nurtów filozoficz
nych i pozafilozoficznych, zasadniczy przełom, jaki dokonał się w filozofii
francuskiej lat sześćdziesiątych. Niektóre hasła tego przełomu, jak hasło „końca
filozofii” (tu podług modelu nietzscheańsko-heideggerowskiego, a nie scjentystycznego), rozpłynięcie się klasycznej idei prawdy w procedurach historycznego
relatywizowania czy hermeneutycznego „rozumienia” , kres odwoływania się do
jakiejś uniwersalności i „punktualistyczna” , nieciągła wizja czasu, a także
zakwestionowanie idei podmiotu jako świadomości, sprzęgnięte z krytyką
przesądów tradycyjnego racjonalizmu czy intelektualizmu36 są echem idei m.in.
Jeana Wahla. Przypomnijmy także raz jeszcze, że to on przyczynił się - obok
innych oczywiście, i w tym wypadku może przede wszystkim jako historyk
filozofii i nauczyciel paru pokoleń, a nie jako metafizyk - do rozwoju
36 Por L. Ferry, A. Renaut, L a pensée 69. Essai sur l ’anti-humanisme contemporain. Gallimard,
Paris 1985, ss. 28-30, 34-37, 41-45.
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zainteresowania Heideggerem i do powstania swoistego „heideggeryzmu”
francuskiego. A idąc dalej, to właśnie ślady m.in. jego „antyesencjalistycznej”
metafizyki można śledzić w najnowszych wystąpieniach tzw. „post-modernizmu” (Lyotard, Deleuze, Baudrillard). Tak więc, stwierdźmy na koniec, że jeśli
powyższa interpretacja myśli i oddziaływań Jeana Wahla jest uprawniona, to
wolno sądzić, iż ich historyczne znaczenie i promieniowanie godne jest szczegól
nej uwagi. Uwagi, której dotąd może brakowało.

Jacek M igasinski

JE A N WAHL: UNE M É T A PH Y SIQ U E IN EXPRIM A BLE

Résumé
On peut saisir l’influence de Jean W ahl sur la configuration contem poraine de la philosophie
française sous un aspect institutionnel et adm inistratif (attesté p a r un répertoire biographico-bibliographique ci-joint), mais on peut le faire aussi sous un aspect purem ent théorique,
indépendant au surplus de ses oeuvres po rtan t un caractère historico-philosophique. C ’est cette
philosophie singulière et original de J. W ahl que l’auteur s’efforce de dégager et de soum ettre
à l’analyse.
D ’abord l’auteur met l’accent sur l’opposition entre la pensée de J. W ahl et l’idéalisme de relation,
le scientisme, le réalisme naïf, la pensée de système, le conceptualisme, la description phénom é
nologique. Ensuite il fait voir une distance qui se produit entre la philosophie de J. W ahl et
l’existentialisme classique, et il la caractérise comme une philosophie de l’expérience métaphysique,
une philosophie de l’immédiat, une philosophie d u devenir; aussi comme une „dialectique sans
conclusion” , un pluralisme ontologique qui cherche des moyens d ’expression hors de philosophie
(d’abord dans la poésie). D ans sa forme la plus sommaire cette philosophie apparaît comme une
m étaphysique „sans objet” , non-essentielle et -en fin de compte - inexprimable. Et sa spécificité se
m ontre ici d ’abord comme un effet de la rupture que J. W ahl cherche à achever entre sa pensée et une
tradition de la „philosophie de conscience” , une tradition du Cogito. C ’est ce type même de la
métaphysique qui est d ’un côté un symptôme des processus plus larges qui se produisent dans la
philosophie française (et pas seulement) contem poraine; et d ’autre côté, est un des origines théoriques
(parmi tant d ’autres) du revirement qui s’effectua dans la philosophie française dans les années
soixantes de notre siècle.

