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M aciej Soin

O POJĘCIU KATASTROFIZMU HISTORIOZOFICZNEGO

1. Jakkolwiek głównym celem artykułu jest próba rozwinięcia pojęcia 
katastrofizmu historiozoficznego -  tak, by pojęcie to zyskało na historycz- 
nofilozoficznej przydatności, to przed zajęciem się właściwym przedmiotem 
naszych rozważań warto poświęcić parę słów ich możliwym kierunkom i ograni
czeniom wynikającym z ogólnych właściwości pojęć tego typu. Ich przydatność 
ma bowiem dwa związane, ale możliwe do odróżnienia aspekty, których 
utożsamianie wydaje się być przyczyną trudności określających kształt in
teresującego nas problemu. Jeśli zatem przez „syntetyczną” przydatność pojęcia 
tego typu można określić jego historycznofilozoficzną zdolność sprawozdawczą, 
jako usankcjonowaną tradycją możliwość objęcia jedną nazwą ogólną pewnej 
ilości poszczególnych zbiorów przekonań, a przydatność „analityczna” oznacza
łaby możliwość wykorzystania takiego pojęcia jako narzędzia interpretacji 
poszczególnych konstrukcji teoretycznych (dzięki mniej lub bardziej określonym 
sugestiom dotyczącym treści owych przekonań) -  to w pierwszej z tych funkcji 
pojęcie katastrofizmu odnosiłoby się do pewnego zbioru doktryn historiozoficz
nych, a w drugiej -  stanowiłoby zbiór określeń wyznaczających między innymi 
teoretyczny model tego typu refleksji. Według tradycyjnej teorii znaczenia
-  przyjmującej prosty związek konotacji nazwy z jej denotacją -  ów model 
teoretyczny jest „wspólną cechą” zbioru teorii oznaczonych jako „katastrofizm 
historiozoficzny” . Rozwinięcie pojęcia katastrofizmu ma wówczas charakter 
normatywny: zadaniem historyka filozofii jest bowiem „eksplikacja” modelowej 
struktury teoretycznej, której ścisłe określenie ma gwarantować wykluczenie 
nadużyć wprowadzających zamieszanie do systemu ustalonych klasyfikacji. 
Takie podejście odwzorowuje w pewnym stopniu, w zastosowaniu do „obiego
wego” języka humanistyki, stanowisko rekonstrukcjonizmu (formalizmu) w fi
lozofii języka. Jak wiadomo, nie jest to jednak stanowisko jedyne, a co więcej, 
w sporze między rekonstrukcjonizmem i deskrypcjonizmem (podejściem lingwis
tycznym) w filozofii języka' argumenty wydają się świadczyć raczej na rzecz 
„lingwistów” . Wskazuje się więc między innymi na rekonstrukcjonistyczny
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„błąd izomorfizmu”, założenie przyjmujące, że język stanowi (i powinien 
stanowić) pewnego rodzaju „nomenklaturę przedmiotów”, na wzór ich związku 
z imionami własnymi. Tymczasem, zamiast pytać o wspólne cechy przedmiotów 
nazywanych jedną nazwą ogólną, zakładając izomorficzny model jej korelacji 
z przedmiotami, należałoby raczej pytać o istotne i nieistotne różnice dla 
poprawnego użycia jednej nazwy ogólnej w odniesieniu do tych a nie innych 
odmiennych przedmiotów2. Rzecz jasna nie interesuje nas tutaj spór teoretyczny, 
lecz raczej jego konsekwencje dla historycznofilozoficznej przydatności pojęcia 
katastrofizmu, która w obu wyróżnionych aspektach -  typologicznym i interp
retacyjnym -  wydaje się mocno wątpliwa. Problematykę artykułu określa więc 
po pierwsze pytanie o przyczyny kłopotów z pojęciem katastrofizmu, które 
jednak wydają się tkwić w założeniu, że „typowość” historiozofii katastroficznej 
jest wyznaczona przez spełnianie wspólnego modelu teoretycznego. Argumenta
cja krytyczna wymaga zatem -  po drugie -  uważniejszej analizy zastosowań tego 
pojęcia, dowodzącej błędności „izomorficznego” założenia w rekonstrukcji 
odpowiadającej mu struktury teoretycznej. Konsekwencją tej analizy -  ograni
czonej tu jednak do kilku charakterystycznych wątków -  jest więc konieczność 
odmiennego rozwinięcia pojęcia katastrofizmu w jego funkcji analitycznej.

2. Przyjmijmy wstępnie, że katastrofizm historiozoficzny jest taką filozofią 
dziejów, która „akcentuje rolę procesów schyłkowych w historii” , jest „filozofią 
niszczenia albo też historiozofią destrukcji”3. W mocniejszym sformułowaniu, 
które -  jak zobaczymy -  przyjmują autorzy tych określeń, katastrofizm jest 
konstrukcją teoretyczną definiującą sens historii poprzez kategorię destrukcji; 
katastrofizm podziela więc wszystkie znane kłopoty historiozofii zarówno jeśli 
chodzi o określenie właściwego przedmiotu pytania, jak i o satysfakcjonujący 
kształt odpowiedzi. Czy bowiem domniemana historia powszechna nie jest 
zawsze abstrakcją dokonaną z partykularnego punktu widzenia, a historiozofią 
nie odsłania sensu tkwiącego w historii lecz ów sens dziejom nadaje?4 Jeśli jednak 
pytanie o sens historii i źródła jego określenia jest pytaniem zbyt wiążącym, by 
mogło doczekać się jednoznacznie ważnego rozstrzygnięcia -  i w przypadku tak 
postawionego pytania mamy raczej do czynienia z nieuchronną konkurencją 
rozstrzygnięć, które pomimo prób urzędowego zadekretowania pozostają 
w sferze jeśli nie wyboru, to przetargu -  to teoretyczna tożsamość katastrofizmu 
jako pewnego nurtu filozofii historii mogłaby wydawać się co najmniej dziwna.

1 Zob. J. K otarbińska, Spór o granice stosowalności m etod logicznych, w: Sem iotyka polska, 
Warszawa 1971.

2 Zob. A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów  z Państwa. U źródeł współczesnych badań 
nad językiem , Warszawa 1984, s. 105.

3 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1983, s. 213, oraz G. Jastrzębska, Człowiek 
w obliczu katastrofy. Antropologia filozoficzna teorii katastroficznych, w: J. Litwin (red.), Zagadnienia 
historiozoficzne, Ossolineum 1977, s. 226.

4 Zob. fragmenty The Open Society and Its Enemies K. Poppera w antologii H. Meyerhoffa The 
Philosophy o f  H istory in Our Time, New York 1959.
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I chociaż można wskazywać na podobieństwo okoliczności historycznych 
tkwiących u podstaw filozofii destrukcji -  na wydarzenia podobne kataklizmowi 
lizbońskiemu, wojny, gwałty, rewolucje -  to czy odmienność teoretycznego 
opracowania kategorii niszczenia nie wpływa w istotny sposób na kształt 
pierwotnego problemu? Przypomnieć wystarczy opozycję obecną już w filozofii 
antycznej: podczas gdy dla Platona istnieć we właściwym sensie znaczyło istnieć 
poza zmiennością i przypadkiem -  a wówczas kategoria niszczenia mogła 
odnosić się tylko do historycznego świata pozoru, to pożar świata w stoickiej 
doktrynie wiecznego powrotu umieszczony był w planie bytu „właściwego”. 
Różnica w kwestii ontologicznego odniesienia kategorii niszczenia skłaniała zaś 
do istotnie odmiennych stanowisk w kwestii wartości związanych z tą kategorią, 
utożsamioną przez Platona ze złem, a obojętną aksjologicznie w kosmologii 
stoickiej5. Jeśli zatem uznać, że dziełem, które wywarło największy wpływ na 
współczesne pojęcie katastrofizmu jako radykalnej wersji filozofii destrukcji jest 
Zmierzch Zachodu Oswalda Spenglera, gdyż jego wizja historii realizującej się 
poprzez destrukcję stała się katastrofizmem „wzorcowym”, jednym z tych 
paragmatycznych przypadków, dzięki którym chwiejne pojęcia historii idei 
zachowują względnie trwały sens -  to czy można także założyć, że tacy myśliciele 
jak J. Ortega y Gasset, N. Bierdiajew, A. Kroeber, Z. Freud czy w Polsce 
M. Zdziechowski i St. I. Witkiewicz6 powielają model katastrofizmu ukształ
towany przez historiozofię Spenglera?

3. Próbę rekonstrukcji modelu teoretycznego zawierającego się w pojęciu 
katastrofizmu przedstawił Z. Kuderowicz w swojej Filozofii dziejów. Wprawdzie 
według wyrażonej tam opinii elementem katastrofizmu historiozoficznego jest 
zarówno „krytyczna ocena współczesności jako stanu upadku” , jak i „pesymis
tyczna perspektywa przyszłego rozwoju społecznego” oraz „teza o permanent
nych kryzysach historycznych” -  to zdaniem cytowanego autora „wystąpienie 
tych koncepcji nie pozwala jednak na określenie tych stanowisk jako kata
stroficznych”7. Zdaniem Z. Kuderowicza, „o katastrofizmie historiozoficznym 
można mówić dopiero, kiedy pojawia się całościowa wizja historii jako procesu, 
który odbywa się poprzez destrukcję i jedynie wskutek destrukcji całych kultur. 
Pesymistyczna diagnoza współczesności i jej przyszłych perspektyw stanowi 
uzupełnienie katastroficznej historiozofii. Katastrofizm jest konstrukcją teorety
czną, w której wszelki rozwój zmierza do zniszczenia, przy czym nie jest to 
dialektyczne podejście, wedle którego zniszczenie jest etapem usuwania zła 
i otwierania drogi ku czemuś wartościowszemu. Katastrofizm pojmuje

5 Zob. G. Jastrzębska, op. cit., s. 229.
6 To tylko część nazwisk mniej lub bardziej zasadnie wiązanych z katastrofizmem. Ich miejsce 

w typologii różnych wersji „myśli filozoficznej tyczącej się zagrożenia podstaw kultury” przedstawił 
S. Morawski we wstępnym szkicu antologii Zmierzch e ste tyk i-rzek o m y  czy autentyczny?, Warszawa
1987, s. 162-163.

7 Z. Kuderowicz, op. cit. s. 216.
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destrukcję w sposób absolutny i nie łagodzi jej wymowy tezami o postępie 
i doskonaleniu” (op. cit. s. 216). A ponadto, „katastrofizm rozpatruje 
przyszłość jako dalsze pogłębienie kryzysowej sytuacji i odmawia ludziom 
zdolności do odwrócenia spadkowej tendencji” (tamże). Tak zdefiniowany 
„katastrofizm historiozoficzny” Z. Kuderowicz dzieli na dwa nurty, różniące 
się wprawdzie odmiennym uzasadnieniem nieuchronności destrukcji w historii, 
ale z założenia mieszczące się w wyznaczonej definicją strukturze teoretycznej. 
Z dwóch odmian katastrofizmu, pierwsza, „naturalistyczna” , „powołuje 
się na analogię historii z procesami przyrodniczymi” i „porównuje destrukcję 
kultur z obumieraniem biologicznym” (op. cit. s. 217). Odmiana druga, 
„kulturowa”, „upatruje przyczyn niszczenia we właściwościach samej kultury, 
w twórczości kulturowej człowieka i występujących w niej sprzecznościach” 
(tamże). Jedynym reprezentantem pierwszego nurtu wymienionym przez 
Z. Kuderowicza jest Spengler, drugi natomiast reprezentować mają J. 
Ortega y Gasset, A. Kroeber, a zwłaszcza St. I. Witkiewicz, którego 
poglądy służą autorowi „Filozofii dziejów” za ilustrację „kulturowej” 
odmiany katastrofizmu. Wnosić zatem można, że dla katastrofizmu „kul
turowego” Witkiewicz posiada analogiczne znaczenie przypadku wzorcowego, 
jak Spengler dla katastrofizmu „naturalistycznego” . Czy jednak historiozofia 
Witkiewicza spełnia warunki definicji sformułowanej przez Z. Kuderowicza?

W Nowych formach w malarstwie Witkiewicz przedstawia dwa wykresy, 
pomiędzy którymi -  jak się na ogół, ale być może nie całkiem trafnie uważa
-  zawierają się jego katastroficzne przeświadczenia8. O ile pierwszy schemat 
opisuje wzrost „natężenia” i zanik uczuć metafizycznych oraz związanej z nimi 
kultury w „węższym sensie” -  religii, sztuki i filozofii, to drugi przedstawia 
rozwój uspołecznienia, podporządkowania interesów jednostki interesom ogółu, 
demokratyzacji, zaspokojenia potrzeb, rosnący dobrobyt materialny, udogod
nienie i bezpieczeństwo życia itp. Nawet jeśli uznać za Z. Kuderowiczem, że 
proces uspołecznienia jest przyczyną upadku kultury związanej z uczuciami 
metafizycznymi (co wcale nie wydaje się oczywiste), to biorąc pod uwagę oba 
schematy przedstawione przez Witkiewicza trudno byłoby jednocześnie przyjąć, 
że w jego historiozofii „wszelki rozwój zmierza do zniszczenia” , skoro dzieje są 
równocześnie procesem zmierzającym do realizacji społecznego szczęścia9. 
Historiozofia Witkiewicza nie spełnia więc takiego warunku definicyjnego, co
-  wbrew intencjom autora „Filozofii dziejów” -  pociąga za sobą wykluczenie 
Witkiewicza z listy „katastrofistów” . Czy jednak strategia budowania definicji 
katastrofizmu w oparciu o paradygmatyczny przypadek historiozofii Spenglera 
nie musi pociągać za sobą tej paradoksalnej sytuacji, w której „rekonstrukcyjna”

8 Zob. St. I. Witkiewicz, Nowe form y w malarstwie i wynikające stąd  nieporozumienia, w: Pisma 
filozoficzne i estetyczne, t. 1, Warszawa 1974, s. 103-104.

9 Wątek ten szczególnie podkreśla M. Szpakowska, zob. jej Światopogląd Stanisława Ignacego 
Witkiewcza, Ossolineum 1976.
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definicja katastrofizmu odnosić się będzie tylko do swojego przypadku wzor
cowego?

4. Z podobnych względów historiozofia Witkiewicza nie mieści się także 
w definicji sformułowanej przez G. Jastrzębską. Zapewne bowiem, można 
przyjąć, że „nieuprawnione byłoby twierdzenie, że wszystkie te teorie, w których 
funkcjonują owe pojęcia (niszczenia, katastrofy, dekadencji), można byłoby 
określić mianem teorii katastroficznych” -  gdyż tam, „gdzie niszczenie wplecio
ne jest, w sposób sensowny, w znaczącą strukturę historii i podporządkowane 
prawidłowości kumulacyjnej lub perfekcjonistycznej -  można mówić, co naj
wyżej, o wątkach katastroficznych, które nie muszą przeczyć progresywnej 
perspektywie dziejów”, zaś wówczas, gdy „niszczenie stanowi wiodącą prawid
łowość dziejów i ustanawia pewien rodzaj historycznej dyskontynuacji, tam 
pojęcie katastrofizmu jest uzasadnione”10. Historiozofia Witkiewicza nie byłaby 
więc katastrofizmem, choć można byłoby mówić o obecnym w niej „katastroficz
nym wątku”. Jednakże również drugi z wzorcowych katastrofistów -  Spengler
-  nie spełnia definicyjnego warunku G. Jastrzębskiej. Nie wydaje się bowiem 
słuszna interpretacyjna teza cytowanej autorski, według której w historiozofii 
Spenglera historia kultury „jest już od samego początku historią cywilizacji, 
a kumulacja stanowi równocześnie proces destrukcji”11. Jeśli w historiozofii 
Spenglera wyróżnia się stadium wzrostu i stadium schyłku kultury, przy czym ów 
schyłek związany jest z narastającą przewagą zjawisk obecnych również w fazie 
wzrostu i do tego wzrostu koniecznych12 -  to destrukcja kultur w historiozofii 
Spenglera jest w takim samym stopniu „wiodącą prawidłowością dziejów” co ich 
„konstrukcja” . A jeśli tak, to w myśl przedstawionej definicji również Spengler 
nie jest katastrofistą, pomimo tego, iż także dla G. Jastrzębskiej jego his
toriozofia stanowi paradygmatyczny przypadek katastrofizmu.

5. Kłopoty z pojęciem katastrofizmu nie polegają jednak tylko na trudnoś
ciach definicyjnych, dotyczą bowiem także dwuznaczności „wzorcowych” 
katastrofistów -  Spenglera i Witkiewicza. Ponieważ wątpliwości te są podstawą 
najdalej idącej krytyki pojęcia katastrofizmu jako nieprzydatnego w swojej 
funkcji typologicznej,13 warto będzie krótko je rozważyć. Pierwsza z nich wydaje 
się opierać na pewnym nieporozumieniu. Rozważając ewolucję poglądów 
Witkiewicza B. Michalski pisze: „(...) prognoza, czyli przepowiednia his
toriozoficzna Witkiewicza z okresu późniejszego -  z okresu, w którym pisał 
„Zagadnienie psychofizyczne”, wcale nie nosi cech katastroficznych, była ona 
optymistyczna, przewidywała (...) stworzenie doskonałego (w granicach moż
liwości poznawczych człowieka) systemu Prawdy Absolutnej. P o z o r n i e

10 G. Jastrzębska op. cit. s. 241-242.
11 Zob. G. Jastrzębska, op. cit. s. 258.
12 Zob. A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981, s. 67.
13 Zob. A. Kołakowski, Filozofia kultury w Polsce lat międzywojennych. Próba typologii, Przegląd 

Humanistyczny 4, 1979. Także A. Kołakowski, Spengler.
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katastroficzny „koniec filozofii” rozumiany był przez Witkiewicza w ostatnim 
okresie twórczości (...) nie jako upadek filozofii, lecz „koniec, który wieńczy 
dzieło” 14. Zdaniem B. Michalskiego Witkiewicz zmienił więc swoją „przepowied
nię” z katastroficznej na optymistyczną. Skoro jednak nietrudno byłoby 
dowieść, że również w Nowych formach w malarstwie, a zatem we wczesnym 
okresie swojej twórczości, Witkiewicz rozumiał przez „koniec filozofii” osiąg
nięcie granic możliwości poznawczych,15 to problem podniesiony przez 
B. Michalskiego nie jest w rzeczywistości problemem ewolucji poglądów 
Witkiewicza, lecz ich interpretacji. Nie wydaje się bowiem, by tak rozumiany 
„koniec filozofii” został przez Witkiewicza przewartościowany w późniejszym 
okresie jego twórczości w sposób opisany przez B. Michalskiego. Zmiana 
akcentów -  która istotnie miała miejsce -  polegała raczej na rezygnacji 
z „arystokratyczno-estetycznej” retoryki i pogodzeniu się z koniecznością 
upadku kultury związanej z „uczuciami metafizycznymi”;16 jednakże trudno 
byłoby twierdzić, że pogodzenie się z historyczną koniecznością jest tym samym, 
co jej pozytywna ocena. Jeśli więc dodać, że wyjaśnienie rozbieżności interp
retacyjnych wskazujące -  śladem B. Michalskiego -  na istnienie dwóch 
Witkiewiczów (wcześniejszego estetyka-katastrofisty i późniejszego ontologa- 
-optymisty) nie jest możliwe do przyjęcia, gdyż pomija Niemyte dusze, ostatnie 
słowo historiozofii Witkiewicza, które tak wyraźnie nie pasuje do schematu B. 
Michalskiego (jako że będąc w znacznej mierze rozwinięciem historiozofii 
z „Nowych form” zostało napisane w 1936 r.) -  to jasne się staje, że źródłem 
dwuznaczności historiozofiiWitkiewicza jest zarysowane już napięcie istniejące 
pomiędzy dwoma konkurencyjnymi porządkami wartości, wyznaczającymi 
przeciwstawne oceny procesu historycznego. Problem oceny „końca filozofii” 
jest więc wariantem ogólniejszego problemu interpretacyjnego; jednakże, cho
ciaż możliwości wykładania Witkiewicza w tym względzie jest wiele i mogłyby 
one stać się przedmiotem osobnych rozważań, to dla naszych potrzeb wystarczy 
stwierdzić, że nawet jeśli ewolucja poglądów autora „Nowych form w malarst
wie” przebiegała w kierunku pogodzenia się z historycznymi koniecznościami, to 
twierdzenie, iż Witkiewicz unieważnił porządek wartości indywidualnych wydaje 
się nieuzasadnione. Napięcie istniejące między dwoma porządkami jest więc 
nieusuwalne, co oznacza jednak, że jednoznaczna interpretacja miejsca his
toriozofii Witkiewicza w opozycji katastrofizm-perfekcjonizm nie jest możliwa.

6. Nieco inaczej problem katastroficznej dwuznaczności wygląda w przypad
ku sporu o historiozofię Spenglera. A. Kołakowski zwracając uwagę na 
przesadzoną sławę Spenglera jako „pesymisty, katastrofisty, proroka zagłady 
i wieszcza upadku” twierdzi więc, że przesłanki takiego odczytania Spenglera

14 B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 1979, s. 273.
15 Zob. np. St. I. Witkiewicz op. cit. s. 125.
16 Zob. N iem yte dusze, w: St. I. Witkiewicz, N arkotyki -  N iem yte dusze, oprać. A. Micińska, 

Warszawa 1979, s. 257-258.
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tkwiły tyleż w jego koncepcjach, co w sposobie, w jaki chciano odczytać jego 
dzieło. „Z abstrakcyjnego, ahistorycznego punktu widzenia, z którego zwraca się 
uwagę jedynie na szkielet jego konstrukcji, jest on pesymistą zdecydowanym, 
kultury bowiem -  wedle niego -  rodzą się i zamierają nieuchronnie i czeka to 
także kulturę zachodnioeuropejską. Jednakże z punktu widzenia epoki, a zwłasz
cza niemieckich realiów historycznych, jest to propozycja owego desperackiego 
heroizmu, ostatnie bowiem stadium kultury w szerszym sensie należeć ma do 
Niemców, i choć jest ono ostatnie, i dlatego, że jest ostatnie, powinni w nim 
działać z dziarskim, prężnym, żołnierskim nastawieniem, by zrealizować ów 
efektowny koniec zachodnioeuropejskiej kultury -  Imperium Germanicum”.17 
Czy zatem główne dzieło Spenglera -  Zmierzch Zachodu -  czytać jako wykład 
historiozofii, czy też jako projekt „ideologii niemieckiej”? Sam Spengler -  jak się 
wydaje -  nie chciał tu być jednoznaczny i zarówno absolutyzował, jak 
i relatywizował swoje poglądy18. Według pierwszej wykładni „Zmierzch Za
chodu” zawiera dążącą do adekwatności teorię historii, jej opis i wyjaśnienie; 
jeśli jednak -  jak pisze Spengler -  „każdy żywy pogląd, także ten przedstawiony 
przeze mnie, należy do poszczególnej epoki” , jego własna filozofia jest więc 
„wyrazem i odbiciem t y l k o  duszy zachodniej (...) i tylko w jej stadium 
dzisiejszym, cywilizacyjnym”,19 jest w dodatku filozofią „programowo niemiec
ką” -  to „teoretyczny” status dzieła Spenglera staje się mocno wątpliwy. 
Wykładnią konkurencyjną jest więc wykładnia „praktyczna”, według której 
celem Spenglera jest „nadanie sensu i ciągłości, stworzenie całości organizującej 
świadomość i działania wspólnoty -  narodu niemieckiego”20. Czy jednak muszą 
to być wykładnie sprzeczne (jak sugeruje A. Kołakowski)? Relatywizując wiedzę 
do epoki czy „momentu dziejowego” Spengler ma wszak jeszcze w zanadrzu 
przekonanie o poznawczym uprzywilejowaniu własnego stanowiska. Czytany 
w tej perspektywie jest zarazem teoretykiem historii przypisującym swoim tezom 
roszczenie do prawdziwości, jak i „ideologiem niemieckim”, wyprowadzającym
-  przynajmniej we własnym przekonaniu -  konsekwencje praktyczne z ustalo
nych przez siebie „żelaznych” praw logiki dziejów. Nie wydaje się zatem, by 
postawa akceptacji nieuchronnego przeznaczenia (i sformułowanie stosownego 
do okoliczności programu politycznego) podważała katastrofizm Spenglera (tak 
jak program uprawiania filozofii aż do jej ostatecznego zakończenia nie 
podważał katastrofizmu Witkiewicza) -  chyba, że uznać całą historiozofię 
Spenglera za pozbawioną roszczeń do prawdziwości idologiczną przybudówkę 
do programu politycznego. Można więc twierdzić, że w przypadku Spenglera

17 A. Kołakowski, Spengler, s. 126.
18 Zob. np. O. Spengler, Pesymizm?, Przegląd Humanistyczny 1-2, 1985.
19 Zob. fragmenty Der Untergang des Abendlandes w: A. Kołakowski, Spengler, wybór pism, 

s. 201.
20 Zob. A. Kołakowski, Oswald Spengler -  teoria kryzysu czy m it kryzysu, „Przegląd Humanistycz

ny” 1-2, 1985.
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członami interpretacyjnej alternatywy nie są katastrofizm i perfekcjonizm, 
pesymizm i optymizm, lecz z jednej strony uznanie historiozofii za teorię 
wyposażoną w roszczenia do prawdziwości (program polityczny jest wówczas jej 
konsekwencją), a z drugiej -  uznanie historiozofii za konstrukcję ideologiczną, 
wtórną wobec programu politycznego. A ponieważ wypowiedzi Spenglera w tej 
kwestii nie są jasne, więc trudno byłoby się spodziewać, by zarysowaną 
alternatywę interpretacyjną można było jednoznacznie rozstrzygnąć.

7. Jeśli zatem o zarysowanych trudnościach interpretacyjnych można 
powiedzieć, że nie sposób ich rozstrzygnąć -  gdyż wynikają z być może 
programowej niejednoznaczności obu autorów, to tym samym musi zostać 
zakwestionowana „syntetyczna” (typologiczna) przydatność pojęcia katastrofi
zmu historiozoficznego. Jeśli bowiem obie historiozofie mogą otrzymać przeciw
stawne wykładnie, a rzekomy katastrofizm może zostać łatwo podważony, to 
trudno byłoby utrzymać tezę o zasadności wyróżnienia katastroficznego typu 
refleksji historiozoficznej, skoro Spengler i Witkiewicz pełnią dla tego typu rolę 
przypadków paradygmatycznych (nie wyklucza to oczywiście z góry możliwości 
skonstruowania typologicznego pojęcia katastrofizmu na podstawie innych 
przypadków). Czy jednak trudności te dotykają w równym stopniu „analitycz
nego” aspektu przydatności interesującego nas pojęcia? Pojęcie katastrofizmu 
może wszak zostać pozbawione funkcji typologicznej (co oznacza po prostu 
rezygnację z traktowania katastrofizmu jako wyodrębnionej formacji myślowej) 
i być rozumiane jako pewien model teoretyczny przydatny w celach analitycz
nych. Jego użyteczność interpretacyjną -  choć ograniczoną tylko do „kata
stroficznych” wykładni wchodzących w grę historiozofii -  gwarantowałaby ta 
sama ich dwuznaczność, która uniemożliwiała potraktowanie pojęcia kata
strofizmu (przynajmniej w jego dotychczasowym rozumieniu) jako pojęcia 
typologicznego. Nie można jednak zapominać o tym, że przedstawione wcześniej 
próby rekonstrukcji teoretycznego modelu katastrofizmu posiadały istotny 
mankament, jakim było założenie o jego jednolitości -  przez co definicje 
sformułowane przez Z. Kuderowicza i G. Jastrzębską wykluczały ze swojego 
zakresu historiozofię Witkiewicza, nawet w jej katastroficznej wykładni. Ozna
cza to, że zachowanie historycznofilozoficznej przydatności pojęcia katastrofiz
mu wymaga nie tylko rezygnacji z traktowania tego pojęcia jako pojęcia 
typologicznego, ale ponadto rezygnacji z założenia o jednolitości struktury 
teoretycznej wyznaczonej przez to pojęcie. Jego rozwinięcie musi starać się więc
o uchwycenie różnorodności tej struktury, co oznacza przekształcenie pytania
o teoretyczny model katastrofizmu w pytanie o teoretyczną przestrzeń jego 
zróżnicowania. Jeśli więc przypomnieć, że w przeciwieństwie do rekonstrukcyj
nego pytania o wspólne cechy desygnatów nazwy podejście deskrypcyjne 
nakazywało pytać o różnice -  istotne i nieistotne dla poprawnego jej użycia, to 
strategia, jaką musi przyjąć postępowanie zmierzające do rozwinięcia pojęcia 
katastrofizmu wymaga bliższego przypatrzenia się przypadkom jego zastosowa
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nia (w celu ustalenia wymiarów zawartej w tym pojęciu przestrzeni teoretycznej), 
a także wątpliwościom związanym z zastosowaniem tego pojęcia -  w celu 
ustalenia granic tej przestrzeni. Skoro bowiem instancją rozstrzygającą o po
prawności użycia nazwy jest nie tylko definicja, lecz również interpretacyjny 
zwyczaj, to różnice dla tej poprawności nieistotne tworzą wewnętrzne zróż
nicowanie interesującej nas przestrzeni teoretycznej, a różnice istotne -  jej 
granice. Rzecz jasna taka analiza może tu zostać przeprowadzona tylko 
w niewielkim zakresie i tylko dla kilku charakterystycznych wątków. Płaszczyz
ną odniesienia będzie w niej nadal historiozofia Spenglera; zróżnicowanie 
przestrzeni teoretycznej w pewnym jej aspekcie pokazuje przypadek Wit
kiewicza, a jeszcze dobitniej -  Znanieckiego, którego „refleksja cywilizacyjna” 
pozbawiona jest dwuznaczności właściwej dla historiozofii autora „Nowych 
form w malarstwie” . Jeśli zaś „refleksja cywilizacyjna” Znanieckiego nie może 
zostać nazwana katastrofizmem, pomimo, że inaugurująca ją książka-„Upadek 
cywilizacji zachodniej” (1921) -  została opatrzona iście spenglerowskim tytułem, 
to przypadek Znanieckiego wskazuje również na granicę przestrzeni zróż
nicowania teoretycznego modelu katastrofizmu.

8. Poza tytułem wspomniana książka Znanieckiego mało miała jednak 
wspólnego ze Spenglerem, należąc niewątpliwie do odmiennej tradycji intelek
tualnej. Przede wszystkim Znaniecki był daleki od metafizyki dziejów speng- 
lerowskiego typu i cywilizacyjna katastrofa nie miała dla niego nic wspólnego 
z kosmiczną koniecznością. Jej możliwość wiązała się bowiem z ewentualną 
rewolucją społeczną, podobną do rewolucji bolszewickiej, pod której wrażeniem 
Znaniecki pracował nad swoją diagnozą. Rewolucja bolszewicka niejako 
syntetyzowała zdaniem Znanieckiego wszystkie zagrożenia współczesnej cywili
zacji i dlatego książka Znanieckiego była tyleż próbą jej wyjaśnienia, co refleksją 
nad niezbędnymi kierunkami przeciwdziałania dalszej „bolszewizacji” Zachodu. 
Teoretyczną ramą analizy przeprowadzonej przez Znanieckiego było natomiast 
skojarzenie dualistycznej antropologii (rozdzielającej sferę instynktu, „bestii 
ludzkiej” , od sfery twórczości i kultury) z dychotomią o charakterze socjologicz
nym. Cywilizację rozumiał bowiem Znaniecki jako wynik działań twórczej elity 
narzucającej swoje ideały „niechętnym masom” kierowanym przez zwierzęce 
instynkty i funkcjonalne wobec nich ideologie. Jednakże, chociaż z opozycji tej 
wynikała zarówno stała groźba cywilizacyjnej katastrofy, jak i potrzeba 
nieustannych kulturotwórczych wysiłków elity, to Znaniecki nie przesądził 
rezultatu tych zmagań. Katastrofy nie traktował więc jako nieuchronnej 
konieczności, na co nie pozwalał zresztą teoretyczny projekt „refleksji cywiliza
cyjnej” , umieszczający ją -  jak wskazywał podtytuł „Upadku cywilizacji 
zachodniej” -  na pograniczu filozofii kultury i socjologii. Jak wiadomo, 
socjologię Znaniecki wyobrażał sobie jako naukę nomotetyczną, której metody
czną zasadą miała być zasada przyczynowości odniesiona do faktów pojawiania 
się zjawisk społecznych21. Przedmiotem filozofii kultury miały być natomiast
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czynności twórcze, niepowtarzalne i niezależne od związków przyczynowych. 
Rozróżnienie pomiędzy filozofią kultury i socjologią opierało się więc na 
rozróżnieniu dwóch aspektów życia społecznego -  twórczości, niezdeterminowa
nego pojawiania sie zjawisk nowych oraz uwarunkowanej przyczynowo po
wtarzalności. O ile socjologia, zdaniem Znanieckiego, może przewidywać 
przyszły tok procesów społecznych na podstawie ustalonych przez siebie praw 
przyczynowych, zakładając jednak, że wydarzeń nie zakłócą żadne nieuwzględ- 
nione i nieoczekiwane przyczyny, to filozofia kultury może „o tyle tylko 
przewidzieć przyszłość, o ile ją stworzy, tj. o ile w stosunku do przyszłości zajmie 
stanowisko praktyczne i narzucić zdoła świadomości społecznej te ideały, 
których urzeczywistnienie uważa za pożądane”22. Nie dociekając filozoficznej 
motywacji tego stanowiska (którą odnaleźć można we wcześniejszej twórczości 
Znanieckiego),23 można więc stwierdzić, że uwzględniająca zarówno zasadę 
twórczości, jak i determinacji „refleksja cywilizacyjna Znanieckiego nie jest 
katastrofizmem historiozoficznym, gdyż programowo nie rozstrzyga kształtu 
linii historiozoficznego sensu, a co więcej takie rozstrzygnięcia nie są w niej 
dopuszczalne. Katastrofa w wersji Znanieckiego jest alternatywą rozwoju, a nie 
jego koniecznym następstwem, „refleksja cywilizacyjna” nie przepowiada 
nieuchronnego upadku, lecz wskazuje na zagrożenia i szuka dróg wyjścia 
z kryzysu. Krótko mówiąc, rola destrukcji w dziajach nie została przez 
Znanieckiego definitywnie określona, ale wraz z przyjęciem „otwartego” modelu 
historii zmienia się przedmiot rzekomej teorii katastrofy, którym w rzeczywisto
ści jest sytuacja alternatywy rozwojowej24. Refleksja tego typu jest więc raczej 
refleksją cywilizacyjnego przełomu niż apokaliptyczną wizją zagłady:25 Przyjęcie 
„wielomożliwościowego” modelu dynamiki dziejów -  a zatem odrzucenie 
klasycznej problematyki historiozoficznej26 -  można więc traktować jako istotną 
dla katastrofizmu różnicę kwalifikacyjną („wielomożliwościowy” model dyna
miki historycznej jest negatywnym ograniczeniem przestrzeni teoretycznej 
zawartej w pojęciu katastrofizmu historiozoficznego), co nie wyklucza jednak 
zróżnicowania katastrofizmu pod względem sposobu wypełnienia „zamknięte
go” modelu historii27. Z drugiej strony, nie wyklucza to także istotnych różnic

21 Zob. F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, Warszawa 1921, s. V oraz np. Wstęp do 
socjologii, Warszawa 1988, s. 270 i nast.

22 Upadek cywilizacji zachodniej, s. VII.
23 Zob. np. F. Znaniecki, Znaczenie rozwoju świata i człowieka, w pierwszym tomie Pism  

filozoficznych -  M yśl i rzeczywistość i inne pism a filozoficzne, Warszawa 1987.
24 Zob. St. Burakowski, Florian Znaniecki jako  przedstawiciel refleksji cywilizacyjnej, „K ultura 

i Społeczeństwo” 2, 1984. Stanowisko zbliżone pod wieloma względami reprezentował J. Ortega 
y Gasset w Buncie mas (zob. Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982).

25 Zob. S. Morawski, Warianty interpretacyjne fo rm u ły , .zmierzch sztuki”, „Studia Socjologiczne” 
4, 1980.

26 Zob. S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966.
27 Zob. I. Berlin, Historical Inevitability, London 1957, s. 19 i nast.
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kwalifikacyjnych pod względem formalnej konstrukcji „zamkniętego” schematu 
historiozoficznego, na które wskazywali cytowani autorzy „rekonstrukcyjnych” 
definicji katastrofizmu. Dla cyklicznej koncepcji dziejów istotnym warunkiem 
wydaje się więc to, by destrukcja jako zerwanie ciągłości dziejów nie oznaczała 
zarazem repetycji treści historii, gdyż wówczas repetycja znosi destrukcję, będącą 
tylko „chwilową nieobecnością” (katastrofizmem byłaby więc historiozofia 
Spenglera, ale nie stoicka kosmologia). Destrukcję znosić może jednak także 
kumulacja - ja k  w przypadku historiozofii Toynbee’ego z jej tezą o doskonaleniu 
życia religijnego pomimo destrukcji kultur,28 a zatem nie byłby to również 
katastrofizm. Natomiast pewnym szczególnym przypadkiem jest katastrofizm 
pozbawiony racjonalnego wytłumaczenia konieczności katastrofy, tzn. nie 
umieszczający destrukcji w linii historycznego rozwoju29. Różnica w kwestii 
możliwości poznania planu historii nie wydaje się jednak istotna dla katastroficz
nej kwalifikacji, przynajmniej o tyle, o ile tajemniczość historii nie podważa 
konieczności upadku.

9. Żadna z zarysowanych dotychczas, mniej lub bardziej oczywistych różnic 
kwalifikacyjnych nie tłumaczy wszakże przedstawionego wcześniej definicyjnego 
paradoksu: dlaczego mianowicie rekonstrukcyjne definicje katastrofizmu wy
kluczały ze swojego zakresu historiozofię Witkiewicza, mimo że historiozofia 
autora „Nowych form w malarstwie” była traktowana jako paradygmatyczny 
przypadek katastrofizmu. Jest to problem wskazujący na ważny wymiar 
przestrzeni zróżnicowania katastroficznego modelu teoretycznego -  zróżnico
wanie sposobu konstrukcji pojęcia katastrofy.

„Zwrot »sens dziejów« można uważać za zbitkę dwóch tradycyjnie z sobą 
łączonych pojęć: teoretycznego mniemania, że w dziejach istnieje jakieś prawo 
czy porządek, i moralnego przekonania, że bieg dziejów zmierza do celu, 
z którego osiągnięciem zostanie wyeliminowane lub naprawione zło”30. Rzecz 
oczywista, zwrot „sens dziejów” może lecz nie musi łączyć te dwa sposoby 
odnoszenia się do historii -  teoretyczny i moralny, opisowy i wartościujący. 
„Sens dziejów” może bowiem oznaczać tylko „podleganie koniecznym i wszech
ogarniającym prawom” (tamże) -  a zatem separować porządek teoretyczny nie 
przydając pojęciu sensu dziejów znaczenia moralnego. Inaczej mówiąc, intencją 
historiozoficznej konstrukcji może być opis porządku dziejów, a nie jego ocena
-  niezależnie od tego, czy uznamy możliwość rozdzielenia opisu i wartości.

28 N a temat trudności interpretacyjnych związanych z historiozofią Toynbee’ego zob. G. 
Jastrzębska, Studium historii A. Toynbee’ego: Dialog wewnętrzny czy antynomie?, w: J. Litwin (red.), 
Problemy filozofii historii, Ossolineum 1974.

29 Jak pisał M. Zdziechowski: „Charakteru, jaki przybrał terror w Rosji nie umiałem wytłumaczyć 
inaczej, jak  mistycznie, tj. bezpośrednią ingerencją zaświatowych, metafizycznych potęg ciemności 
do rzeczy tego świata” ( Widmo przyszłości, Wilno 1939, s. 19.)

30 A. Podsiad, Z. Więckowski (oprać.), M ały słownik terminów i pojęć filozoficznych dli’ 
studiujących fdozofię  chrześcijańską, Warszawa 1983, s. 134.
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Przypomnijmy więc sposób posługiwania się pojęciem „zmierzchu Zachodu” 
przez Spengłera. Według wykładni przedstawionej w artykule opublikowanym 
w 1921 r. i stanowiącym rodzaj komentarza do głównego dzieła, ów tytułowy 
„zmierzch” miał być pojęciem opisowym a nie wartościującym, pojęciem 
możliwym do zastąpienia przez „dopełnienie” (Yollendung)3'. Dlatego Spengler 
twierdził, iż w tytułowym słowie nie zawiera sie pojęcie katastrofy. Jeśli więc
-  mimo to -  Spenglerowi można przypisać pojęcie katastrofy, to -  nie gwałcąc 
jawnie tej wykładni -  musi to być również pojęcie rozumiane jako pojęcie 
„opisowe” a nie „wartościujące” . Z drugiej strony trudno byłoby jednak 
pominąć okoliczność bezsporną -  mianowicie to, że „zmierzch kultury” jest dla 
Spengłera zarazem zanikiem wartości „życia” , a zatem, że jest to jednak pojęcie 
„wartościujące” , chociaż w innym sensie. Zmiana jest jednak istotna i ujawnia 
się, gdy wziąć pod uwagę, że w historiozofii Spengłera wartości „życia” były 
wartościami uniwersalnymi i wpisanymi w porządek bytu, realizowanymi na 
swój sposób przez każdą z wyróżnionych kultur -  a takie usytuowanie wartości 
pozwala na konstrukcję odnoszącego się do nich pojęcia jako pojęcia nie 
„wartościującego” ale „opisującego wartości” . Właściwe dla historiozofii Spen- 
glera pojęcie katastrofy musi być więc również pojęciem „uniwersalnym”, 
„ważnym dla wszystkich”, a nie „partykularnym” i zrelatywizowanym do 
„partyjnego punktu widzenia” (by użyć wyrażenia Spengłera, który chlubił się 
wszak, iż dokonał kopernikańskiego przewrotu w filozofii historii). Co więcej, 
jeśli dla Spengłera „zmierzch Zachodu” jest sprawą porządku bytu, to ta 
„katastrofa” jest niezależna od jej waloryzacji, mogącej przecież rozmijać się 
z wartościami narzucanymi przez ów porządek. Tę możliwość wykorzystuje 
zresztą sam Spengler -  w programie politycznym akceptując wymogi i reguły gry 
cywilizacji. Można więc dodać, że jeśli Spengler nakazywał postawę „desperac
kiego heroizmu”, to ów nakaz -  wbrew zaprezentowanym wcześniej wątpliwoś
ciom A. Kołakowskiego -  nie podważa jego katastrofizmu, skoro wypada 
odróżnić nieubłagany porządek historii i postawę zajętą wobec historycznych 
konieczności jako odmienne poziomy refleksji.

Rzecz oczywista, pojęcie katastrofy w wersji Znanieckiego, przyjmującego 
względność wartości i traktującego wszelki „porządek bytu” jako wytwór 
wspólnot kulturowych, skonstruowane jest według całkiem odmiennego modelu 
teoretycznego. „Opisowe” pojęcie katastrofy wynikało z przyjęcia możliwości 
wiedzy wolnej od wartościowania, nie wykluczającej wprawdzie oceny, ale 
pojmującej ewentualne wartościowanie jako logicznie późniejsze (i pochodzące 
z innego poziomu) wobec umożliwiającego przypisanie wartości „obiektyw
nego” rozpoznania historycznych tendencji. Odrzucenie koncepcji „zewnętrz
nego” punktu widzenia oraz aksjologicznie neutralnego poznania wiąże się

31 Zob. O. Spengler, Pesym izm ?, „Przegląd Humanistyczny” 1-2, 1985 (fragmenty także we 
wspomnianym wyborze pism Spengłera opracowanym przez A. Kołakowskiego).
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natomiast z nadaniem pojęciu katastrofy wykładni „wartościującej” , w której 
katastrofa jest rozumiana nie jako zjawisko typu „obiektywnego”, lecz jako 
zanik wartości istotnych dla teoretyka i jego wspólnoty kulturowej. Dlatego 
istotnym momentem „wartościującego” pojęcia katastrofy jest zawarta w nim 
ocena, kwalifikująca owo katastrofalne wydarzenie jako „historyczne zło” . 
Logika rozwoju „wartościującej” teorii katastrofy jest przy tym odwrotna niż 
w przypadku teorii „opisowej” , skoro historia jest tu poznawana w sposób 
konieczny z punktu widzenia pewnych wartości, umożliwających zarazem 
historię, jak i jej poznanie. O ile więc ocena dołączana do „opisowego” pojęcia 
katastrofy jest wtórna wobec opisu destrukcji, to wykładnia „wartościująca” 
utożsamia relatywny wymiar aksjologiczny z wymiarem historycznym, a wów
czas każda wspólnota wartości posiada -  przynajmniej potencjalnie -  swoją 
wersję historii powszechnej. Tak rozumiane pojęcie katastrofy ma więc charakter 
pojęcia „partykularnego”, jest bowiem ważne nie „dla wszystkich”, lecz dla tej 
wspólnoty wartości, którą reprezentuje teoretyk (przypomnijmy, że w wersji 
Znanieckiego katastrofa oznaczała upadek określonych ideałów cywilizacji 
zachodniej, właściwego jej sposobu organizacji działań). Przeciwstawienie 
„partykularnego” i „uniwersalnego” pojęcia katastrofy jest więc związane także 
z różnicą stanowisk aksjologicznych (relatywizm -  absolutyzm), a co więcej, 
zróżnicowanie między odmiennymi sposobami teoretycznego opracowania 
pojęcia katastrofy może wiązać się z całkowitą odmiennością modeli ontologicz- 
no-epistemologicznych. Najważniejszą różnicą ontologiczną byłaby wówczas 
różnica we wspomnianej kwestii usytuowania porządku wartości (wpisanie 
wartości w porządek „obiektywnego” bytu, bądź też uznanie ich za relatywny 
wytwór wspólnot kulturowych), natomiast różnica epistemologiczna przebiega
łaby wtedy pomiędzy modelem poznania jako adekwatnego „odbicia” oraz 
kantowskim modelem aktywności podmiotowej. Można zatem uznać, że do 
pewnego stopnia są to różnice analogiczne jak w przypadku rozróżnienia między 
„epistemicznym” i „epistemologicznym” modelem teorii, tzn. modelem opisują
cym „odzwierciedlenie bytu w świadomości” i modelem opisującym intersubiek- 
tywność w ruchu wytwarzania sensów32. Nie znaczy to jednak, że sformułowanie 
„partykularnej” teorii katastrofy wymaga przyjęcia odmiennego modelu epi- 
stemologicznego. Jest to raczej szczególna właściwość teorii katastrofy Znaniec
kiego i jego ambicji filozoficznych. Słabsza wersja „partykularnego” pojęcia 
katastrofy operuje bowiem na „epistemicznym” poziomie teorii. Wróćmy więc 
do jednej z katastroficznych wykładni historiozofii Witkiewicza, w której 
„wartości indywidualne” (uczucia metafizyczne i ich kulturowe przetworzenia) 
są rozumiane jako instrumentalne wobec planów „demona gatunku” i wartości 
społecznych33. Katastrofizm Witkiewicza polega w tej interpretacji na wpisaniu

32 Zob. M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z  dziejów filozoficznej 
problem atyki wiedzy, Warszawa 1977.

33 Zob. M. Szpakowska, op. cit.
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wymiaru wartości indywidualnych w schemat teorii postępu. Z perspektywy 
teorii rozwoju uspołecznienia „ostatnią instancją” określającą treść historii (w 
tym pojawienie się uczuć metafizycznych, wartości rzekomo absolutnych) jest 
gatunek ludzki i logika jego rozwoju. Ta „obiektywna” logika rozmija się 
z „subiektywnym” porządkiem aksjologicznym, bowiem rzeczywistą treścią 
dziejów jest realizacja wartości społecznych, a domniemane wartości absolutne 
okazują się być zaledwie instrumentem w rękach „demona gatunku” . Pojęcie 
katastrofy jako upadku kultury uczuć metafizycznych jest więc wynikiem 
„prywatnej” i relatywnej oceny dziejów, „subiektywnego” wartościowania 
nałożonego na historię, a nie częścią jej głównej linii rozwojowej. Według tej 
interpretacji Witkiewicz używa zatem „partykularnego” pojęcia katastrofy, 
mimo że równocześnie przyjmuje „zamknięty” model historii i zakłada moż
liwość rozpoznania planu dziejów realizującego się z nieuchronną koniecznością. 
Jeśli więc uznać, że Witkiewicz oceniał historię z punktu widzenia wartości 
indywidualnych i kultury uczuć metafizycznych -  co niewątpliwie miało miejsce 
w cytowanych już „Nowych formach w malarstwie” -  to historiozofia Wit
kiewicza jest niewątpliwie katastrofizmem (katastrofa jest konieczna -  nie 
zachodzi więc wymieniona wcześniej istotna różnica kwalifikacyjna), choć 
zbudowanym według innej zasady konstrukcyjnej niż np. katastrofizm Speng- 
lera (w sposobie opracowania pojęcia katastrofy zbliżonym raczej do „refleksji 
cywilizacyjnej” Znanieckiego). Trzeba więc uznać dalsze zróżnicowanie teorii 
katastrofy, pokazujące zresztą dlaczego przedstawione próby definiowania 
katastrofizmu wytwarzały paradoksalną sytuację wykluczania „wzorcowego” 
katastrofizmu Witkiewicza z zakresu zaproponowanych definicji.

10. Na podstawie dotychczasowych rozważań można więc wyróżnić trzy typy 
teorii katastrofy (choć nie katastrofizmu historiozoficznego), zróżnicowane 
w wymienionych kwestiach (koncepcji historii i sposobu opracowania pojęcia 
katastrofy), a zatem różniące się „zasadą konstrukcyjną” . Pierwszy ze skrajnych 
typów sposobów konstrukcji teorii katastrofy może być nazwany „katastrofiz
mem uniwersalnym”. Niezależnie od tego, czy ta wersja katastrofizmu wychodzi 
od domniemanych „twardych faktów” by dojść do generalnego planu dziejów, 
czy też konstruuje najpierw historiozoficzny schemat by wyjaśnić wydarzenia 
historyczne, to ogólna tendencja do przedstawienia „obiektywnej” teorii procesu 
historycznego prowadzi w tej wersji katastrofizmu do przewagi opisu i przewidy
wania faktów (tendencji) nad wyrażaniem obawy o losy kultury, człowieka 
i wartości. Jakkolwiek słuszne byłyby wszystkie te teorie, w których na różne 
sposoby podkreśla się wytwórczy charakter rozumowania wobec „faktów” 
historycznych, nierozdzielność opisu i wartości oraz nieistnienie „zewnętrznego 
punktu widzenia” , to „uniwersalna” wersja teorii katastrofy polega na założeniu 
możliwości „czystego” opisu nawet w tak wątpliwej kwestii jak „sens dziejów” . 
Przyjmuje więc istnienie niezależnego od jednostkowych i grupowych działań 
planu historii określającego jej sens i kierunek, przyjmuje także jego dostępność
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poznawczą. Nie znaczy to, że katastrofizm „uniwersalny” jest pozbawiony 
wymiaru aksjologicznego. Wpisanie porządku wartości w „obiektywny” po
rządek bytu pozwala jednak na zachowanie podejścia „opisowego” także 
w konstrukcji pojęcia katastrofy, otrzymującej wówczas wykładnię „uniwersal
ną” . Przy czym, chociaż ta wersja katastrofizmu wcale nie musi poprzestawać na 
„opisowej” wykładni pojęcia katastrofy, to w logice rozwoju teorii to, co dla jej 
twórcy jest „opisem” zawsze poprzedza i dopiero umożliwia „wartościowanie”, 
które pozostaje zabiegiem z innego wymiaru teoretycznych działań, jako zajęcie 
postawy wobec „twardych faktów” historii wartości. Katastrofa jest więc 
w swojej podstawowej wykładni faktem tak samo „twardym” jak inne fakty 
historyczne, posiada „obiektywną” ważność dla każdego indywiduum i dla 
każdej grupy społecznej, bez względu na to, czy destrukcji ulega istnienie 
„materialnej” cywilizacji, czy też kultury „duchowej” . Bardziej charakterystycz
ne wydaje się tu jednak przyjęcie bezosobowej koncepcji dziejów w ich 
naturalistycznej wykładni, gdyż z jednej strony pojęcie planu dziejów jako 
determinacji typu przyrodniczego automatycznie rozwiązuje kwestię „uniwer
salnej” ważności katastrofy, a z drugiej strony naturalistyczna wykładnia bytu 
historycznego ułatwia rozwiązanie problemu epistemologicznych podstaw wie
dzy historiozoficznej i zapewnienie prawomocności schematu dziejów. Za istot
ne cechy „uniwersalnej” wersji katastrofizmu można więc uznać nastepujące 
rozstrzygnięcia:
a) w kwestii sposobu konstrukcji pojęcia katastrofy: przyjęcie rozdziału pomię
dzy wartością i opisem, przyjęcie „zewnętrznego” punktu widzenia, a co za tym 
idzie, posługiwanie się „opisowym” pojęciem katastrofy, czyli jej pojęciem 
„uniwersalnym”, ważnym „dla wszystkich” , gdyż opisującym historię wartości 
zakorzenionych w porządku bytu;
b) w kwestii możliwości racjonalnego wyjaśnienia historii: uznanie prawomoc
ności historiozofii „maksymalistycznej” z jej dążeniem do konstrukcji uniwersal
nego schematu dziejów, a katastrofy wpisanej w główną linię historycznego 
rozwoju za dziejową konieczność;
c) w kwestii możliwości tworzenia historii: przyjęcia koncepcji nieosobowego 
podmiotu dziejów i uniezależnienia historiozoficznego planu od wpływów 
indywidualnych i grupowych, a wraz z tym niedopuszczenie możliwości 
przeciwdziałania destrukcji;
d) w kwestii istoty rzeczywistości historycznej: przyjęcie naturalistycznej wykła
dni historii i pojęcie historiozoficznego sensu jako prawidłowości typu biologicz
nego czy fizykalnego.

11. Typ znajdujący się na przeciwstawnym krańcu katastroficznego kontinu
um w stosunku do „uniwersalnego” typu konstrukcji teorii katastrofy można 
nazwać „relatywną” wersją jej teorii. W sformułowaniach tej wersji teorii 
katastrofy przeważa stylizacja wartościująca -  dominującym jej motywem jest 
bowiem zaniepokojenie, troska, czy przerażenie historycznymi wydarzeniami.
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Jeśli jednak, pod wpływem tych wydarzeń, zaangażowanie teorii refleksyjnie 
dostrzega własną historyczność -  historyczną słabość, bytową nieabsolutność
-  to następuje wówczas nieuchronna relatywizacja teorii, obejmująca również 
wartości, w imię których teoria jest zaangażowana. Destrukcja, katastrofa, ma 
wtedy charakter „partykularny” a nie „uniwersalny” , jako ważna dla wspólnoty 
wartości, dla szczególnego punktu widzenia pewnych indywiduów czy grupy 
wybranych a nie „dla wszystkich” . Nie jest więc „twardym faktem” historii, lecz 
jej szczególną wizją, nie uprawomocnioną wprawdzie teorią uniwersalnie 
ważnego odzwierciedlenia sensu historii w formule historiozoficznego schematu, 
ale właśnie dlatego niekonieczną, możliwą do uniknięcia. „Relatywna” wersja 
teorii katastrofy, jako „partykularna” wizja historii i samowiedzy wspólnoty 
wartości, rozumie bowiem siebie jako teorię konkurencyjnie równorzędną wobec 
wizji odmiennych, tak jak konkurencyjne wobec działań wartościotwórczych są 
działania destrukcyjne. Historia w tej wersji teorii katastrofy jest więc historią 
„otwartą” , a skoro niemożliwy jest „zewnętrzny” punkt widzenia i maksymalis- 
tyczna historiozofia, to sama teoria katastrofy otrzymuje status hipotezy. 
Dziejami nie rządzą bowiem ani prawa typu fizykalnego, ani konieczności 
biologii (oczywiście nie chodzi tu o zaprzeczenie prawom tego typu, ale
o wskazanie na niemożliwość redukcji historii do ich poziomu) -  historia jest 
raczej polem niezdeterminowanego konfliktu wartości i grup za nimi stojących. 
Również siebie ta wersja teorii katastrofy ujmuje jako społecznie zakorzenioną, 
a zadania jakie stawia przed sobą nadają jej charakter zdecydowanie praktyczny. 
Teoria ta ma bowiem i przestrzegać i przeciwdziałać zagrożeniom, ma zatem 
również ambicje historiotwórcze. Przedmiotem tej wersji teorii katastrofy nie jest 
więc właściwie „katastrofa” , lecz sytuacja obecnego kryzysu -  i z tego chociażby 
względu, jak również ze względu na przyjęcie „wielomożliwościowego” modelu 
dynamiki historycznej i brak określenia miejsca destrukcji w dziejach -  ta wersja 
teorii katastrofy nie może być nazwana katastrofizmem historiozoficznym. Jest 
to więc raczej „teoria kryzysu” , stanowiąca negatywne ograniczenie przestrzeni 
zróżnicowania katastroficznego modelu teoretycznego, na której istotne cechy 
składają się następujące rozstrzygnięcia:
a) w kwestii sposobu konstrukcji pojęcia katastrofy: odrzucenie rozdziału 
między wartością i opisem, relatywizacja wartości, odrzucenie „zewnętrznego” 
punktu widzenia -  na rzecz koncepcji wspólnoty wartości jako jedynego 
podmiotu epistemicznego i aksjologicznego, a co za tym idzie -  posługiwanie się 
„relatywnym” rozumieniem destrukcji i katastrofy, czyli jej pojęciem „par
tykularnym”, ważnym dla owej wspólnoty wartości;
b) w kwestii możliwości racjonalnego wyjaśnienia historii: odmówienie prawo
mocności „maksymalistycznym” spekulacjom historiozoficznym i przyjęcie 
projektu publicystycznego zaangażowania na rzecz tworzenia historii w imię 
uznawanych wartości; przypisanie teorii katastrofy statusu hipotezy;
c) w kwestii możliwości tworzenia historii: odrzucenie koncepcji abstrakcyjnych,
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bezosobowych sił determinujących dzieje -  na rzecz „osobowej” koncepcji 
historii, tzn. zwłaszcza na rzecz koncepcji uznającej podmiotowość wspólnot 
wartości za siłę decydującą w wolnym od zewnętrznych konieczności przetargu
o zdeterminowanie historii -  a zatem dopuszczenie możliwości przeciwdziałania 
destrukcji i katastrofie;
d) w kwestii istoty rzeczywistości historycznej: przyjęcie jej wykładni an- 
tynaturalistycznej, zwłaszcza jako kultury będącej względnie lub całkowicie 
autonomiczną dziedziną „ducha” , a w związku z tym uznanie katastrofy za zanik 
jej konstytutywnych wartości.

12. Trzecią warsję teorii katastrofy można natomiast nazwać katastrofizmem 
„partykularnym” . Chociaż typ ten jest pewną kombinacją elementów poprze
dnich wersji teorii katastrofy, to połączenie „partykularnej” wykładni pojęcia 
katastrofy z „zamkniętym” modelem historii powoduje, że zasada konstrukcyj
na katastrofizmu „partykularnego” jest całkiem odmienna, niż w przypadkach 
„uniwersalnej” i „relatywnej” wersji teorii katastrofy. Swoistość zasady kon
strukcyjnej polega na wpisaniu względnego porządku wartości w schemat 
uniwersalnego porządku dziejów, i dokonaniu oceny historii nie z „zewnętrz
nego” punktu widzenia owego schematu, lecz z „wewnętrznego” i teoretycznie 
nieprawomocnego punktu widzenia wyznaczonego przez względne wartości 
podlegające nieuchronnej zagładzie w toku realizacji planu historii. W wersji tej 
zakłada się więc, zarówno istnienie bezwzględnej determinacji dziejów w ich 
generalnym planie, jak i możliwość adekwatnego rozpoznania owego planu; 
przyjęcie „zamkniętego” modelu dynamiki historycznej decyduje zaś o nieuch 
ronności katastrofy. Relatywizacja wartości wyznaczających ocenę historii 
powoduje jednak, że pojęcie katastrofy używane w tej wersji katastrofizmu jest 
pojęciem „partykularnym” . Pomimo założenia możliwości wiedzy „odzwier
ciedlającej” istotny bieg dziejów, punkt odniesienia oceny usytuowany jest więc 
na pozycjach określonych w historiozoficznym schemacie jako pozycje „straco
ne” -  i tylko dzięki temu destrukcja staje się „katastrofą” . Innymi słowy, 
dopatrzenie się w dziejach „katastrofy” wymaga szczególnego punktu widzenia, 
gdyż miejscem katastrofy nie jest ani „obiektywny” porządek bytu (jak 
w katastrofizmie „uniwersalnym”), ani „subiektywny” (intersubiektywny) roz
wój wspólnoty wartości -  lecz relacja między „żelazną” logiką dziejów i względ
nym punktem widzenia wyznaczonym przez relatywne wartości. Wykorzystując 
niektóre wątki analizy zjawiska tragiczności dokonanej przez M. Schelera34, ten 
typ katastrofizmu historiozoficznego można byłoby zatem nazwać „katastrofiz
mem tragicznym”, polegającym na rozmijaniu się „partykularnego” porządku 
wartości i „obiektywnego” planu dziejów. Schemat ten może być wypełniony 
rozmaicie, charakterystyczne wydaje się jednak połączenie naturalistycznej

34 Zob. M. Scheler, O zjawisku tragiczności, w: W. Tatarkiewicz (wyb. i oprać.), Arystoteles, D avid  
Hume, M ax Scheler. O tragedii i tragiczności, Kraków 1976.
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wykładni historycznej determinacji z koncepcją wartości „duchowych”, stano
wiących podstawę oceny historycznych konieczności. Wśród istotnych roz
strzygnięć właściwych dla „partykularnej” czy „tragicznej” wersji katastrofizmu 
historiozoficznego wymienić więc można następujące rozstrzygnięcia:
a) w kwestii sposobu konstrukcji pojęcia katastrofy: pomimo przyjęcia możliwo
ści wiedzy wolnej od wartościowania konstrukcja pojęcia katastrofy w oparciu
o relatywne wartości, a zatem jako pojęcia „partykularnego”;
b) w kwestii możliwości racjonalnego wyjaśnienia historii: przyjęcie możliwości 
konstrukcji historiozoficznego schematu, wyjaśniającego zarówno pojawienie 
się wartości stanowiących podstawę oceny historii jak i ich konieczny upadek;
c) w kwestii możliwości tworzenia historii: przyjęcie „zamkniętego” modelu 
dynamiki historycznej, a zatem niedopuszczenie możliwości przeciwdziałania 
katastrofie;
d) w kwestii istoty rzeczywistości historycznej: połączenie naturalistycznej 
wykładni historii z antynaturalistycznym rozumieniem podstawy jej oceny.

13. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o wymiary i granice przestrzeni 
zróżnicowania teoretycznego modelu katastrofizmu doprowadziło zatem do 
wyróżnienia trzech wersji teorii katastrofy, z których jednak tylko dwie
-  spełniające warunek traktowania katastrofy jako dziejowej konieczności
-  mogą być nazwane katastrofizmem historiozoficznym. Rozwinięcie pojęcia 
katastrofizmu dowodzi więc, że pojęciu temu odpowiada nie sztywny model, lecz 
zróżnicowana „teoretyczna przestrzeń” , w której mieszczą się co najmniej dwa 
odrębne typy katastrofizmu różniące się zasadami konstrukcyjnymi (typ „uni
wersalny” i typ „partykularny”) -  podczas gdy trzecia z wyróżnionych wersji 
teorii katastrofy jest negatywnym ograniczeniem tej przestrzeni. Kłopoty 
z pojęciem katastrofizmu dotyczyły -  jak pamiętamy -  zarówno jego funkcji 
„syntetycznej” , jak i „analitycznej” , a przez rekonstrukcyjny błąd izomorfizmu 
określone zostało przekonanie, że istnieje jeden model teoretyczny zawarty 
w tym pojęciu, podzielany przez pewien zbiór historiozofii (zwłaszcza his- 
toriozofie Spenglera i Witkiewicza pełniące rolę przypadków paradygmatycz- 
nych), tworzących dzięki temu „katastroficzny” typ filozofii historii. Skoro 
jednak dwuznaczność „wzorcowych” katastrofistów pozwala na „niekatast- 
roficzne” wykładnie ich poglądów (co podważa typologiczną przydatność 
pojęcia katastrofizmu), a z drugiej strony w pojęciu tym zawiera się niejednolity 
model, lecz „teoretyczna przestrzeń” -  to przedstawione rozwinięcie wskazuje 
również, że źródłem kłopotów z pojęciem katastrofizmu jest izomorficzne 
utożsamienie „syntetycznej” i „analitycznej” funkcji tego pojęcia. Zachowanie 
jego historycznofilozoficznej przydatności wymaga zatem rezygnacji z tych 
założeń, ale przydatność pojęcia katastrofizmu w jego „analitycznej” funkcji 
mogła być tu jednak raczej tylko zasugerowana niż udokumentowana.Udoku
mentowanie tej przydatności musiałoby bowiem polegać na wykazaniu, że 
wyróżnione modele katastrofizmu poprawnie opisują struktury teoretyczne
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poszczególnych katastroficznych wykładni wchodzących w grę historiozofii. 
Dlatego konkluzja dotychczasowych rozważań odnosi się raczej do przyczyn 
kłopotów z rekonstrukcją modelu teoretycznego katastrofizmu, a zatem kłopo
tów z jego funkcją „analityczną” . Odpowiedź na to pytanie można sformułować 
w oparciu o rozróżnienie pomiędzy historyczną „formą” i historyczną „treścią” , 
wykorzystując nieco niejednoznaczność tych kategorii35. Mianowicie, jeśli 
w kontekście historiozoficznym przez „formę” rozumieć ów niezmienny po
rządek, w którym istnieje i przejawia się historyczna „treść” (unikalne wydarze
nia historyczne wraz z jakkolwiek związanymi z nimi wartościami) -  to wówczas 
„formalna” definicja katastrofizmu, czyli „formalne” określenie warunków 
kwalifikacji teorii katastrofy jako katastrofizmu historiozoficznego, oznaczać 
będzie definicję wyznaczającą warunki kwalifikacyjne jedynie historiozoficz
nemu porządkowi, zasadzie organizacji wydarzeń, logice dziejów -  a nie „treści” 
historii. Krótko mówiąc, definicja „formalna” bedzie brać pod uwagę tylko 
„jak?” historii, lecz nie jej „co?”. Przypomnijmy więc, że taki charakter definicji 
„formalnych” miały przedstawione wcześniej definicje katastrofizmu Z. Kude- 
rowicza i G. Jastrzębskiej: według pierwszej z nich katastrofizm był konstrukcją 
teoretyczną, w której „wszelki rozwój zmierza do zniszczenia” , według drugiej 
warunkiem katastroficznej kwalifikacji było ujęcie destrukcji jako „wiodącej 
prawidłowości dziejów” i zrywającej ich ciągłość. Jednakże, zaproponowane 
rozwinięcie pojęcia katastrofizmu wskazuje, że taką strukturę teoretyczną 
spełniać może tylko ten typ teorii katastrofy, w którym katastrofa oznacza 
destrukcję wartości wpisanych w porządek bytu. Definicja „formalna” może 
więc odnosić się tylko do „uniwersalnego” sposobu konstrukcji pojęcia kata
strofy i posługującego się takim pojęciem „uniwersalnego” typu katastrofizmu. 
„Partykularne” pojęcie katastrofy nie należy bowiem do historiozoficznego 
porządku, lecz jest wynikiem napięcia między tym porządkiem, a relatywnym 
porządkiem wartości stanowiącym podstawę jego oceny. Dla katastrofizmu 
„tragicznego”, polegającego na rozmijaniu się „partykularnego” porządku 
wartości z „obiektywnym” porządkiem dziejów, istotna jest więc zarówno 
„forma” , jak i „treść” historii, gdyż dopiero w napięciu pomiędzy tymi 
aspektami dziejów możliwa jest konstrukcja właściwego dla tej wersji pojęcia 
katastrofy. W tej wersji katastrofizmu porządek dziejów może być bowiem 
porządkiem postępu -  ale jego oceny nie wyznacza logika dziejów (jak 
w przypadku „uniwersalnej” teorii katastrofy), lecz szczególny punkt widzenia, 
wiążący się z pewną unikalną „treścią” historii. Zaproponowane wyjaśnienie 
kłopotów z „analityczną” funkcją pojęcia katastrofizmu wskazuje więc, że 
wymienione próby rekonstrukcji katastroficznego modelu teoretycznego brały 
pod uwagę tylko jeden z możliwych typów konstrukcji teorii katastrofy,

35 Zob. analizę znaczeń „formy” i „treści” przeprowadzoną przez R. Ingardena w Sporze
0 istnienie św iata , t. 2, cz. 1, par. 35 Warszawa 1987. Trzeba dodać, że przyjęte tu znaczenie „formy”
1 „treści” Ingarden uważał za przenośne i niewłaściwe.


