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Piotr Gostkiewicz

POGLĄDY JANA WŁADYSŁAWA DAWIDA DOTYCZĄCE
INTUICJI*
WPROWADZENIE
Życie i twórczość Jana Władysława Dawida (1859.06.26-1914.02.09) można
podzielić na dwa zupełnie różne okresy. Pierwszy, około trzydziestoletni od 1880
roku do 1910 roku i drugi, czteroletni od 1910 roku do 1914 roku. W pierwszym
okresie Dawid zasłynął jako pedagog, psycholog i działacz polityczny. W drugim
zaś, o wiele mniej znanym, zajął się psychologią religii a także zagadnieniem
intuicji.
Przed 1910 rokiem Dawid był zwolennikiem, a zarazem w Polsce pionierem
psychologii i pedagogiki eksperymentalnej.' Opracował metodę „przyczyn
i skutków” w celu badania stopnia inteligencji oraz w nowatorski sposób
stosował metodę ankiet. W kręgu jego zainteresowań znajdowała się wówczas
problematyka myślenia, działania, woli, zagadnienia rozwoju psychicznego, jego
uwarunkowań, prawidłowości oraz odchyleń od normy, a nie poruszał nato
miast zagadnień dotyczących uczuć i osobowości. Na uformowanie się ówczes
nych naukowych poglądów Dawida miały wpływ trzy szkoły psychologiczne:
niemiecka psychologia eksperymentalna Wilhelma Wundta, francuska psycho
patologia posługująca się metodą kliniczną oraz angielska psychologia ewolucjonistyczna i porównawcza.2
W pierwszym okresie swojej działalności Dawid jednoznacznie dawał wyraz
materialistycznym poglądom na rzeczywistość. Był całkowicie pochłonięty
myśleniem przyrodniczym, oddany naukom doświadczalnym, był uczonym, dla
którego rozumienie i wyjaśnianie świata sprowadzało się do zjawisk i procesów
* A rtykui ten opracowałem w oparciu o fragmenty obszerniejszej swojej pracy dotyczącej
poznania mistycznego u Jana W ładysława Dawida.
1 A. Szycówna, Jan W ładysław Dawid. Wspomnienia współpracowniczki, „Nowe T ory” 1914, nr
1-2, s.87
J. Szmyd, Osobowość a religia, W arszawa 1979, s. 29-30
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mechanicznych, wszystko zaś co nie mieściło się w ramach doświadczenia nie
warte było uwagi. Prawdy zwiazane ze światem pozazmysłowym stanowiły tylko
martwe formuły.3
W latach 1900-1909 Dawid prowadził bardzo intensywną działalność
publicystyczną, początkowo jako redaktor „Głosu” a następnie jako współ
pracownik „Przeglądu Społecznego” . W tym okresie jego lewicowe poglądy
uległy radykalizacji i zbliżyły się do programu Socjaldemokracji Królestwa
Polskiego i Litwy4 i choć nie był członkiem tej partii, bronił aktywnie jej
interesów. W swoich artykułach reprezentował stanowisko, iż pełną autonomię
Królestwa można osiągnąć nie na drodze parlamentarnej, lecz poprzez rewolu
cję, która obali carat i klasie robotniczej zapewni sprawowanie rządów.
Rewolucja miała być dziełem współpracy proletariatu polskiego i rosyjskiego.
Dawid uznawał więc historyczną rolę proletariatu, „który ogromem swego
cierpienia i ciężarem dźwiganej krzywdy dorósł do objęcia przodującej roli
w narodzie” .5
W 1910 roku żona Dawida popełniła samobójstwo. To tragiczne wydarzenie
stało się punktem zwrotnym w życiu Dawida. Dawid uświadomił sobie wówczas,
że wraz z jej śmiercią stracił wszystko co miał najlepszego i najpiękniejszego
w życiu. Osamotniony, dręczony poczuciem winy, sądząc że to on mógł być
przyczyną decyzji żony, nie mogąc w niczym znaleźć ukojenia dla swego bólu,
zaczął doświadczać głębokich stanów religijnych. W tej sytuacji jego dotych
czasowy, jednolity i konsekwentny materialistyczny pogląd na świat stopniowo
ustępował przekonaniu o istnieniu wyższej, duchowej rzeczywistości.
W okresie tym myślenie przyrodnicze i naukowe jakkolwiek nadal uważał za
uprawnione w stosunku do znacznej sfery zjawisk, to jednak przestało ono
stanowić dla niego jedyny sposób badania rzeczywistości. Naturalistyczną
hipotezę świata uznał za użyteczną tylko w pewnych dziedzinach życia,
a odrzucał jej roszczenie do bycia jedynym i pełnym wyrazem rzeczywistości.
W ostatnich latach życia Dawid opublikował zaledwie kilka niewielkich prac,
a wśród nich: O intuicji w filozofii Bergsona (1911), O intuicji w m istyce, filozofii
i sztuce (1913) i O filozofii Bergsona (1914). Psychologia religii ukazała
się dopiero po jego śmierci, opracowana przez przyjaciela Dawida a zarazem
jego pierwszego biografa, Henryka Lukreca. Lukrec wydał również pod
tytułem Ostatnie m yśli i wyznania, część notatek Dawida z ostatniego
okresu jego żcia. Oprócz tych opracowanych tekstów pozostały jeszcze
nie wydane rękopisy oraz listy.
W wymienionych pracach Dawid podjął zagadnienia związane z doświad
czeniem mistycznym. Głównym źródłem prezentowanych przez niego poglądów
3 H. Lukrec, Jan W ładysław D aw id (Schyłek jeg o życia 1910-1914), w: J.Wt. Dawid, Ostatnie
m yśli i wyznania. W arszawa 1935, s. 11
4 B. Hertz, W roku 1905, „W iadomości Literackie” , 1934, nr 17
5 St. Jedlewski, D aw id nieznany, „N ow a Szkoła” 1958, n r 2, s. 19
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były jego własne przeżycia. Rozporządzając rozległą wiedzą i doskonale
władając metodami badań naukowych w dziedzinie psychologii ogólnej,
potrafił on połączyć zdolność widzenia stanów religijnych z obiektywnym
ich przedstawieniem. Henryk Lukrec pisał, że Dawid „poddawał badaniu
swoje doświadczenia religijne, przenosząc je jakby na stół psychologii i pedagogiki
eksperymentalnej, sprawdzał je wciąż na sobie do końca dni swoich, jak
sprawdza na sobie bakteriolog działanie jakichś nowych szczepionek lub
preparatów” .6
Doświadczenie mistyczne Dawida wymaga jednak pewnego dystanu. Od
samobójstwa żony do jego śmierci minęły niespełna cztery lata a więc bardzo
mało jak na czas poświęcony wewnętrznemu życiu. Ostatnie teksty dają nam
więc wgląd w pewne stadium rozwoju, lecz na pewno nie prezentują najpełniej
szej formy życia duchowego.
W oparciu o swoje doświadczenie Dawid formułował tezę na temat
niematerialnego świata. I tak np. nie odczuwając w swoim doświadczeniu
obecności osobowego Boga, pozostając przy tym wciąż pod wpływem XIX-wiecznych filozofów, uzasadniał, że uznawanie istnienia osobowego Boga jest
wyrazem procesu personalizacji.7
W ostatnim okresie życia Dawid wniósł duży wkład w analizę intuicji, którą
określił jako władzę natury mistycznej i mistycznego pochodzenia. Aby móc
należycie poznać działanie intuicji, zdaniem Dawida, należy zwrócić uwagę na
sytuację gdy pojawia się ona w możliwie czystej formie i w spotęgowanym
stopniu a tak dzieje się tylko w głębokich stanach religijnych.8

ROZWÓJ MISTYCZNY
Mało jest pojęć, twierdzi Dawid, które są tak niejasne, z którymi tyle różnych
związano znaczeń, jak z pojęciem mistyki. Główną przyczyną tego faktu jest
zapewne to, że pełny rozwój mistyczny obejmuje bardzo wiele różnorodnych
objawów i że obok cech istotnych, stałych, zawiera pochodne, uboczne lub
przypadkowe, które często zasłaniają rzecz właściwą.9
Mistyka, zdaniem Dawida, jest przezwyciężeniem zjawiskowego świata
złudy, zmysłów, intelektu, indywidualnego odosobnienia, jest wejściem w inną
6 H. Lukrec, Jan W ładysław D aw id (Schyłek jeg o życia 1910-1914), op. cit., s. 16
7 Bardzo dobra analiza stosunku zachodzącego między doświadczeniem mistycznym a jego
opisem zawartym przede wszystkim w świętych tekstach w nawiązaniu do Upaniszad, znajduje się
w pracy Ojca Henri Le Saux (Swami A bhisziktananda) Wprowadzenie do Upaniszad, która m a być
wydana w pierwszym numerze pisma „Pielgrzym W schodu i Z achodu” , przygotowywanym przez
Krzysztofa Rafała Górskiego.
8 J.Wł. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, W arszawa 1935, s. 143, 201
9 J.Wł. Dawid, Psychologia religii, W arszawa 1933, s. 47-48
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sferę bytu, bardziej rzeczywistą. Mistycy są przekonani, że przezwyciężenia tego
dokonali, że odkryli i przeniknęli „rzeczywistą rzeczywistość, rzeczywistość
duchową” .10
Istotą rozwoju mistycznego, pisze Dawid, jest proces stopniowego umierania
a ostatnim słowem śmierć, która jest absolutnym owładnięciem i realizacją
ducha, „narodzeniem się do nowego życia” .11 Mistyk umiera dla świata
materialnego, dla rzeczywistości zmysłowej, gdyż niesie ona ze sobą zarodek
przesytu i sprzeczności, zamyka nas w sobie i każe żyć tylko dla siebie, oddalając
nas od innych i od wyższej duchowej rzeczywistości. Nie wystarczy jednak, że
mistyk wyrzeknie się świata, musi on jeszcze wyrzec się siebie. Rozwój mistyczny
wymaga zupełnego zaprzeczenia siebie i wyzbycia się wszystkiego, co dzieli
i różni. Mistyk przestaje żyć dla siebie, przez siebie i własnymi siłami, a zaczyna
czuć się zależnym od czegoś, co jest poza nim, wyżej od niego i czemu
jednocześnie gotów jest oddawać siebie.

JAŹŃ TRANSCENDENTALNA A INTUICJA
Mistyczna przemiana jest możliwa dzięki jaźni transcendentalnej, która staje
w antagoniźmie względem jaźni empirycznej. Jaźń transcendentalna dąży do
ciągłego osłabiania, pozbawiania jaźń empiryczną tego, co ją żywi, uszczupla jej
podstawy i w ten sposób stopniowo rozluźnia związek z życiem zysłowym.''
Jaźnią empiryczną powodują motywy egoistyczne, zaś jaźnią transcendentalną
altruistyczne. Początkowo człowiek nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia jaźni
transcendentalnej i dopiero stopniowo uświadamia sobie jej obecność.
W zasadzie jednak, stwierdza Dawid, mamy do czynienia tylko z jedną
podstawową, rzeczywistą, świadomą jaźnią,13 a jaźń empiryczna i transcenden
talna są to tylko jej objawy, różne funkcje, z którymi może się ona wiązać.14
Właśnie dlatego ciągłość „ja” nie ulega zerwaniu, człowiek czuje się zawsze sobą.
Jaźń realna nie niszczy siebie, lecz tylko wyzwala z pewnej osobowości, dokonuje
transcendentalnej amputacji; ażeby zachować właściwe życie przenosi je na inną
płaszczyznę. Jaźń transcendentalna utożsamia się z nową sferą potrzeb i dążeń,
staje się jakby drugim nowym człowiekiem.15
Funkcją jaźni transcendentalnej jest instynkt transcendentalny, który Dawid
określa również jako intuicję.16 Instynkt ten nie ma szczególnego przedmiotu,
10 J.W1. Dawid, Ostatnie m yśli i wyznania, op.cit., s. 182
11 O p.cit., s. 48
12 Op.cit., s. 60
13 O p.cit., s. 5)
14 O p.cit., s. 59-60
15 J.W1. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 112
16 J.W ł. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 98-99
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budzi się, gdy inne instynkty pozostają zawiedzione, gdy zapada się cala
podstawa, na której opiera się życie zmysłowe.
Intuicja przede wszystkim, pisze Dawid, jest funkcją poznawczą umysłu gdyż
odgrywa rolę w poznawaniu rzeczywistości duchowej. Jest również czynnikiem
twórczym, bowiem dzięki niej powstaje specyficzna całość z poszczególnych
elementów stanu mistycznego. Jest ona także czynnikiem kierowniczym, gdyż
przynosi „... pożądanie pewnej Rzeczywistości pozazmysłowej, najwyższej
Doskonałości, wiecznej, ponad wszelką zmianę trwającej Wartości...” .17 Spełnia
więc w pewnym znaczeniu rolę instynktu samozachowawczego, gdyż posługując
się nim człowiek walczy o byt, o istnienie na nowej podstawie, stopniowo
osłabiając instynkty zmysłowe.

POZNAWCZA FUNKCJA INTUICJI
Przez poznanie intuicyjne Dawid rozumiał: „W najogólniejszym znaczeniu
(...) bezpośrednie poznawanie lub odczuwanie wszelkiej treści religijnej w prze
ciwstawieniu do jej opisu, definicji lub rozumowego uzasadnienia” .18 Dawid nie
próbował jednakże podać krótkiej i ścisłej definicji intuicyjnego poznania,
ponieważ jego zdaniem poznanie to jest złożone i nie daje się sprowadzić do
jednej psychologicznej kategorii.19Uważał, że definicję musi zastąpić to, co mówi
o treści, przedmiocie i czynnościach umysłu w stanach mistycznych.20
Dawid uważał, że w swoich rozważaniach dotyczących intuicji ograniczył się
do badania jej natury, sposobu działania, objawów czyli fenomenologii.
W związku z tym zastrzegł się, że chociaż posługuje się nieraz terminami
obiektywnymi w stosunku do tego, „... co jest poznawane i jakoby poznane,
rozumieć to należy przede wszystkim jako środek psychologicznego opisu” .21
Dawid przeciwstawiał intuicję wierze. Podczas gdy intuicja jest pewnym
sposobem poznania, zdobywania prawdy, wiedzy w sferze moralnej i umożliwia
przez to samodzielne tworzenie lub odtwarzanie religii, to wiara jest tylko
pewnym stosunkiem umysłu do przedmiotu poznanego już w jakiś sposób. Nie
jest więc stanem samoistnym, lecz opiera się i zależna jest od wiedzy otrzymanej
czy to przez zmysły i intelekt, czy przez intuicję.22 „Wiedza ma zawsze za sobą
pewne tło, od którego odbija, ma grunt, na którym wyrasta, wiara zaś ma oparcie
przed sobą - w potrzebie i w działaniu” .23 W wierze wyraża się świadomość, że
17 J.W ł. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 137
18 Op. cit., s. 41
15 J.Wł. Dawid, O intuicji w filo zo fii Bergsona,
t. 32 s. 166-173, odbitka z „K rytyki” W arszawa 1911, s. 10
20 J.W1. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, Op. cit., s. 142
21 Op. cit., s. 132
22 Op. cit., s. 187
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zdobyte poznanie jest dostateczne, aby na nim móc oprzeć i do niego zastosować
działanie. Stopień wiary nie pozostaje w prostym stosunku do służącej za jej
podstawę wiedzy, zależy ona także od namiętności, instynktów, interesu. Gdy są
one silne i wiara może być silna mimo słabej podstawy poznawczej.
Gdy prawdy przyjmowane dotąd na wiarę zyskują podstawę we własnym
doświadczeniu przechodzą wówczas ze sfery wiary w sferę wiedzy, wydaje się
wówczas, jak byśmy je na nowo po raz drugi odkryli, a wiara względem nich staje
się zbyteczna i jakby zanika.24 „Można np. przyjmować istnienie Boga jako
wniosek z pewnych rozważań o budowie świata, moralnym porządku, itp., albo
też można znać Boga przez bezpośrednie czucie jego obecności lub działania” .25
Zdaniem Dawida intuicja nie jest rozwinięciem, udoskonaleniem, nową
kombinacją lub zastosowaniem uzdolnień istniejących, wszystkim wspólnych,
lecz jest nowym nabytkiem od innych władz specyficznie różnym lub przynajm
niej rozbudzeniem władzy, która, jeżeli nawet przedtem istniała, to w stanie
utajonym, nieczynnym.26 „Jak jeden instynkt przytłumia drugi, tak intuicja
nieczynna jest przy działaniu woli i intelektu, budzi się - gdy następuje rozbicie
życiowe” .27Nawet tam, gdzie siły intuicyjne są dane potencjalnie, rzeczywiste ich
działanie występuje tylko w szczególnych okolicznościach, przy istnieniu
szczególnych warunków. Pod tym względem zachodzą zresztą daleko idące
różnice indywidualne. Intuicja zatem z jednej strony nie jest władzą zawsze do
działania gotową, z drugiej zaś strony prawie każdy przeżywa takie chwile,
w których do powszedniej, rozumowej świadomości przenikają jakieś błyski
innego, irracjonalnego porządku rzeczy, jakieś przeczucia, lęki, uniesienia,
natchnienia, impulsy. Najczęściej stany te są tak nikłe, krótkie, przy tym tak
niewspółmierne ze zwykłą treścią doświadczenia, z pojęciami, przekonaniami,
nawykami, które nam służą do codziennego użytku, że mijają niemal bez śladu.
Nie ma więc, według Dawida, ostrej granicy między normalnym życiem, które
cechuje świadomość sensualno-intelektualna a stanami mistycznymi.28
Dawid podobnie jak wielu innych mistyków rozpoczął analizę poznania
intuicyjnego przez negację. Ujawniającą się w tym poznaniu funkcję określał
przez wyłączenie wszystkich pozostałych. Poznanie intuicyjne nie odbywa się
bowiem ani za pomocą cielesnych zmysłów, ani pamięci, wyobraźni czy
intelektu. Nie jest więc ono zmysłowym postrzeganiem, obrazowym przed
stawianiem, czy też pojęciowym, dyskursywnym myśleniem. Czynności te mogą
co prawda występować w związku z poznaniem intuicyjnym, ale dodatkowo
i następczo, jako środek przybliżonego wyrażenia, jako wizje, symboliczne
23
24
25
26
27
28

Op. cit., s. 113
Op. cit., s. 187-188
J.W1. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 41
J.W1. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 131
Op. cit., s. 99
Op. cit., s. 143-144
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obrazy, myślenie interpretacyjne. Poznanie intuicyjne, zdaniem Dawida, mimo
że nie odbywa się poprzez żadną z wymienionych funkcji psychicznych, jest
poznaniem eksperymentalnym, a więc dokonującym się bezpośrednio przez
zmysły. Nie są to te zmysły, z którymi mamy do czynienia w życiu powszednim,
lecz zmysły duchowe, duchowy wzrok, słuch, powonienie i najbardziej czynny
duchowy dotyk. Za współczesnym mu teologiem A. Poulainem - nazywa je
nadzmysłami.29
Dana w doświadczeniu mistycznym wiara, że wrażeniom, uczuciom od
powiada rzeczywistość transcendentalna jest analogiczna do wiary, że w do
świadczeniu zmysłowym poznajemy świat zewnętrzny. Doświadczenie
mistyczne, według Dawida, jest bowiem analogiczne do doświadczenia zewnętrz
nego, zmysłowego. Zarówno jedno jak i drugie jest ustanawianiem rzeczywisto
ści, prawd w określonych warunkach. Jako rzeczywistość Dawid określa to, co
tworzy spójny i konsekwentny oraz wewnętrznie niesprzeczny układ doświad
czeń.30W obu rodzajach poznania mogą być oczywiście złudzenia czy halucyna
cje. „Tu i tam rzeczy «same w sobie» inne być mogą aniżeli nam się przedstawiają
zjawiskowo” .
Intuicja, według Dawida, ma naturę zarazem poznawczą i aktywną, ma
w sobie coś z myśli i z woli. W stanie mistycznym zaciera się także różnica między
intelektem i wolą, następuje ich zjednoczenie - „... myśl przesiąknięta jest wolą,
są one jednym” .31 Poznanie mistyczne jest jednocześnie przeżywaniem i urzeczy
wistnianiem czegoś. Mistyczne doświadczenie można więc określić jako „...
doskonałe zespolenie się świadomości i życia, przeżywanie albo realizowanie się
świadomości, uczucia i poznania. Człowiek jest lub dąży, iżby być tym, co myśli,
albo przeciwnie-myśli, poznaje to, czym, jakim jest w danej chwili jego życie” .32
Dawid posługuje się określeniem woli poznającej albo poznania za pomocą woli.
Zdaniem Dawida intuicja jest władzą, która jest dana wraz ze swoim
przedmiotem, do niego ograniczona i z nim nierozłączna. Poznanie intuicyjne
polega bowiem na bezpośrednim ujmowaniu przedmiotu, przeżywaniu go tak, że
poznający jednoczy się, utożsamia się z rzeczą poznawaną, przenosi się w nią.
Zanika wówczas odosobnienie i człowiek jednoczy się z istniejącym poza nim
życiem lub z tym co się nie zmienia, trwa. Dawid stwierdza, że mistycy poznanie
takie nazywają poznaniem miłosnym albo miłością poznającą. Poznanie in
tuicyjne nie odbywa się więc na zasadzie podmiotu i przedmiotu.33
Poznanie intuicyjne ma wartość przede wszystkim praktyczną.34 Istotne
w stanach mistycznych jest pytanie co teraz, w tym wypadku mam robić, jak żyć?
2l Op.
3° Op.
31 Op.
32 Op.
33 Op.
34 Op.
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A nie, co mam myśleć, poznać, jakim jest świat, życie?35 To praktyczne zadanie
przybiera dwojaką postać. W niższych somnambulicznych stanach dotyczy
przeważnie dobra fizycznego i tego co robić, aby być zdrowym. W stanach
wyższych, mistycznych przeważnie dotyczy kwestii moralnych i religijnych,
dotyczy tego, co trzeba robić, ażeby być zbawionym. W pierwszym wypadku
budzi się instynkt leczniczy. „Somnambulik przez odczuwanie z wewnątrz,
sympatyczne widzenie, rozpoznaje swoje (wyjątkowo i cudze) stany chorobowe,
wybiera i zastosowuje sposób zachowania się, środki lecznicze, przewiduje
przebieg choroby, kryzysy jej, zakończenie” .36 W stanach mistycznych mamy
natomiast spotęgowanie uczucia moralnego, człowiek szuka oparcia w świecie
duchowym, poza tym życiem.37
Fakty historii i doświadczenia, zatem twierdzi Dawid, potwierdzają i upraw
niają intuicję tylko natury praktycznej, moralnej, a zmuszają do odrzucenia
intuicji przyrodniczej. Intuicje moralne mistyków są zgodne ze sobą, przyrod
nicze natomiast rozbieżne. Intuicjom «moralno-metafizycznym» nigdy doświad
czenie naukowe nie zaprzeczało, raczej zmierza do ich potwierdzenia, natomiast
niejednokrotnie zaprzeczało rzekomym intuicjom przyrodniczym. Aczkolwiek
mistycy, gnostycy, jasnowidze, media różnych czasów kreślili całe systemy
kosmogonii, metafizyki, pneumatologii, to żaden z nich nie przyniósł żadnej
nowej prawdy pozytywnej ani oryginalnego światopoglądu. Zależnie od umys
łowej siły danego człowieka, jego zasobu wiedzy, tworzone dzieła stoją wyżej lub
niżej, ale poza elementarnym subiektywnym doświadczeniem mistycznym są
tylko czysto myślowymi konstrukcjami, które noszą cechy swojego czasu
i środowiska. Św. Hildegarda np., która posiadała w wysokim stopniu instynkt
leczniczy, napisała dwa dzieła o medycynie. Nie stanowią one jednak żadnego
postępu w ówczesnej nauce, lecz dają wierny obraz ludowych pojęć o lecznictwie
w XIII w., w którym zamawianie, czarty i diabeł odgrywają poważną rolę.38
„Intuicja nie jest władzą ogólną, formalną, która by się dała zastosować do
każdego przedmiotu i zadania raz takiego, to znów innego, która by się mogła
rozszerzać, doskonalić” .39Nie może więc być dowolnie przenoszona i stosowana
do przedmiotów i zagadnień fizycznych, biologicznych lub społecznych. Jeżeli
oczekujemy, że mistyk powie nam coś o budowie materii, ruchu ciał niebieskich,
to musimy się zawieść. Poznanie naukowe czy metafizyczne odbywa się
w granicach normalnego funkcjonowania intelektu. Stan mistyczny polega zaś
na tym, że człowiek wyzbywa się, przekracza te granice, żyje poza budową,
działaniem swojego mózgu.40 Dawid uważa, że czynienie z intuicji metody,
35 J.W l. Dawid,
36 Op. cit., s. 8
37 J.W ł. Dawid,
38 J.W ł. Dawid,
39 Op. cit., s. 7
40 J.W ł. Dawid,
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narzędzia masowej produkcji metafizycznej, a może i przedmiotu ćwiczeń na
seminariach filozoficznych jest grubym nieporozumieniem. Próby stosowania jej
do różnych przedmiotów i specjalnych zagadnień, oczekiwanie od niej odkryć
jest niezrozumieniem jej natury.
Wciąż podejrzewa się mistyków, twierdzi Dawid, że nie powiedzieli
wszystkiego, że jakieś «tajemnice» dla siebie zachowali. Tymczasem naprawdę
jedyną «tajemnicą», której nikomu nie mogli przekazać wprost ani poprzez
swoje pisma, było to właśnie owo bezpośrednie, głębokie doświadczenie
tych prawd, które każdy wyczytać może w metafizykach albo w katechizmach
różnych religii.41 Poznanie mistyczne nie jest bowiem odkrywcze, nowatorskie.
Jest raczej uznawaniem, potwierdzaniem w bezpośrednim doświadczeniu
tego, co już było poznane. Intuicja służy nie do odkrywania nowych prawd,
ale raczej do zrozumienia starych.42 „«Wtajemniczanie» adeptów w magii,
misteriach, w religiach nie polegało bynajmniej na udzielaniu jakiś tajemnic,
jakoby niewielkiej tylko liczbie znanych, ale na tym, że przez odpowiednie
praktyki wytwarzano pewien stan psychofizyczny, w którym jedynie człowiek
zdolny jest zrozumieć i uznać pewne prawdy” .43 Jeśli nie nastąpi jakaś
nie przewidziana radykalna mutacja w naturze ludzkiej to można uważać
za wyczerpany cały dorobek intuicji pod względem treści i zawrzeć go
można w krótkich słowach: rzeczywistość ducha i moralnego porządku.
Można uznać za zamkniętą listę zasadniczych «Objawień», pierwiastków
wspólnych wszystkim bardziej rozwiniętym religiom, a także nielicznych
podstawowych pomysłów snujących się przez dzieje filozofii.44
Poznanie intuicyjne ma charakter konkretny, jednostkowy, jest niezupełne,
nieciągłe, działa jakby na małą odległość.45 Mistyk dowiaduje się, co ma robić
w tym szczególnym wypadku. Mistyczne poznanie rozjaśnia tylko tę część drogi,
jaką ma w danym okresie przebyć, reszta pozostaje w ukryciu. Nie dowiaduje się
tego, co później nastąpi, jaki jest cel działania, dlaczego właśnie tak, a nie
inaczej.46 Poznanie intuicyjne to „... jakby pojedyncze błyski wśród ogólnej
ciemności, na chwilę rozświetlone odcinki linii, których początku ani dalszego
przebiegu nie znamy” .47 „«Głos wewnętrzny», jakaś postać symboliczna mówi:
Zrób to, nie rób tamtego, tyle a nie więcej, w takiej chwili a nie później ani
wcześniej, ale głos ten nie mówi dlaczego, jaki jest związek rzeczy, co potem.
Wszystko konkretne i praktyczne, nic ogólnego refleksyjnego. Udział refleksji,
pojęć, kombinowania mąci tylko pewność wskazań, precyzję ruchów” .48
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Dopiero po powrocie do normalnego stanu człowiek w związku z posiadaną
potrzebą jedności, zgodności ze sobą, znajdując w pamięci świeże objawienia,
które dała mu mistyczna intuicja, szuka dla nich i dorabia przesłanki, wyciąga
z nich konsekwencje, zapewnia między nimi luki, wprowadza je w związek
z całością swego doświadczenia i wiedzy. Cala ta nadbudowa jest już dziełem
wyobraźni, rozumu i myślenia. ,,W ten sposób powstają imponujące często
twory filozofii, teologii, eschatologii, poezji, które wysnute są tylko z motywów
mistycznych, mają mistyczne jądro, jednak w znacznie większej części jako
całość, ani z pochodzenia, ani z treści niczym mistycznym nie są” .49Wszystkie te
systemy i stosowane w nich pojęcia chociaż są w pewnym stopniu uwarunkowane
samym doświadczeniem mistycznym, to przede wszystkim są wyrazem jakichś
szczególnych potrzeb umysłu, a także ogólnych poglądów i dążności metafizycz
nych lub naukowych charakterystycznych dla danej epoki.50
Indywidualne odmiany doświadczenia nie przeczą sobie, ale istnieją obok
siebie i dopełniają się wzajemnie. Doświadczenie bowiem sprzeczności nie zna,
nie troszczy się o nią, jest jakim jest, a przez nią raczej wiarygodność swą
dokumentuje51. Sprzeczności pojawiają się dopiero wówczas, gdy poszczególne
intuicje chcemy ujmować w formy pojęciowe52. Rozbieżności są tym większe,
w im większym stopniu pierwotne doświadczenie ulega przeróbce i interpretacji,
im więcej zostaje przyłączonych do niego pierwiastków wyobrażeniowych
i intelektualnych, etycznych, obyczajowych, społecznych, słowem im bardziej
pierwotne doświadczenie przybiera postać obiektywnej religii, mitologii, sys
temu, teologii i kultu. A zatem podczas gdy systemy filozoficzne i teologiczne
niejednokrotnie się wzajemnie wykluczają, to w opisach i wyznaniach mistyków
różnych epok, narodowości i wyznań znajdujemy uderzającą zgodność mimo
indywidualnych odmian, różnic, nazw, symbolów, podziałów53. „... wszystkie
istotne cechy ze zdumiewającą jednostajnością powtarzają się w mistycyźmie
hindusów, pitagorejczyków, platończyków, perskich sufitów, muzułmańskich
derwiszów, chrześcijańskich mistyków różnych wyznań”54. Jednostajność ta
i prawidłowość jest tym większa i zupełniejsza im bliżej jesteśmy źródeł życia
religijnego, im bliżej doświadczenia mistycznego.
Wiedza, którą zdobywa człowiek przez intuicję jest wiedzą osobistą,
indywidualną. Wiedzę tę każdy zdobywa na nowo i dla siebie. Wiedza osobista
istnieje zresztą nie tylko w poznaniu mistycznym. Jest wiele prawd praktycznej
życiowej mądrości, które udzielać się nie dają. Głównym jej źródłem jest miłość
48 J.Wł. Dawid, O intuicji w filo zo fii Bergsona, op. cit., s. 9
49 J.W l. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 50-51
50 Op. cit., s. 90-91
51 J.W l. Dawid, Ostatnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 153
52 J.Wł. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 94
53 J.W ł. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 207-208
54 J.Wł. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 63
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i śmierć. Jest to suma doświadczenia, przekonań i wierzeń, dotyczących własnego
szczęścia lub nieszczęścia, przeznaczenia, zbawienia duszy, są to prognostyki,
sympatie, antypatie, osobiste przeczucia, sny. Jest to również obcowanie
z pewnymi bliskimi zmarłymi, których istnienie jest pewne, rzeczywiste55. Wiedza
osobista nie poddaje się warunkom wyrażania. Człowiek nie chce zresztą mówić
o prawdach osobistych, a gdy próbuje mówić, nie jest rozumiany. „Każdy
instynktownie czuje, że tego nie powinien mówić, że nie znajduje oddźwięku,
a jednak tym żyje i jest to dlań najistotniejsze”56. Prawdy indywidualne nie są
przyjmowane ani uznawane przez innych, z wyjątkiem tych, którzy ich już
doświadczyli i teraz w cudzym doświadczeniu znajdują tylko potwierdzenie
własnego. Wiedza indywidualna nie jest jednak subiektywizmem. Subiektywizm
jest przeciwieństwem obiektywnej rzeczywistości, zaś wiedza osobista może być
jednocześnie obiektywna. Obiektywność ta jednak jest ważna dla jednostki.
Ponieważ wiedza społeczna w wielu sprawach jest zbyteczna, zaznacza Dawid,
należy uznać sferę wiedzy osobistej, oddzielić ją od społecznej i zapewnić jej
znaczenie w życiu i postępowaniu57.
DOŚWIADCZENIE DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Najbardziej elementarną postacią odczucia duchowej rzeczywistości jest
czucie, że każda rzecz będąc tym, czym się przedstawia, jest jeszcze czymś innym,
że poza rzeczą widzialną, materialną, znajduje się coś, co stanowi istotne jej
znaczenie, jej rzeczywiste istnienie, a czego ona jest jakby tylko wyrazem,
symbolem58. To odczucie duchowej rzeczywistości sprawia, że w porównaniu
z nią rzeczywistość materialna, zmysłowa wydaje się czymś nierealnym, pozor
nym. Odczucie to jest szczególnie silne w chwili swego rozbudzenia. Wszystko
wówczas wydaje się jakieś nowe i inne59.
W miarę pogłębiania się stanów mistycznych ulega również przemianie
odczucie duchowej rzeczywistości. Mistyk doświadcza silnego związku między
wszystkim i sobą. W ten sposób dochodzi do poznania, że wszystko żyje. Jednak
„Życie tak własne jak życie całości, z którym się zespalamy, z jego nieustannym
ruchem, zmianą, walką, rodzi udrękę niepokoju, tęsknotę do spoczynku,
ukojenia, harmonii. Wyrzeczenie się siebie, zjednoczenie z życiem ogólnym nigdy
nie jest zupełne ani trwałe. Zmysły, egoizm, indywidualna wola wciąż głowę
podnoszą, ażeby powtórnie zasklepić człowieka w bycie jednostkowym, co przy
jednocześnie wyczulonej świadomości moralnej źródłem jest ciągłej troski
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i wyrzutu; tak budzi się pragnienie ostatecznej zaspokojonej w sobie doskonało
ści, najwyższego nie mogącego już ku czemuś wyższemu wznosić się - D obra”60.
Stopniowo mistyk zdobywa świadomość, że poza życiem, poza tym, co rodzi się
i umiera, co jest wielością i różnością, musi być i jest coś, co istnieje i trwa i jest
zawsze jednym i tym samym.
Doświadczenie rzeczywistości duchowej jest ściśle zespolone ze świadomoś
cią, że istnieje dobro, że jest ono rzeczywistością. Świadomość dobra może nawet
poprzedzić odczucie inych aspektów duchowej rzeczywistości. Mistyk odczuwa,
że istnieje dobro jako coś wyższego od nas i nami władającego. Odkrywa, że jest
poddany pod prawo porządku moralnego. Porządek ten jest odczuwany jako coś
nadprzyrodzonego, «świętego» albo «boskiego»61.
Doświadczenie mistyczne, twierdzi Dawid, ponieważ pozbawione jest wyob
rażeń i pojęć nie określa samo duchowej rzeczywistości. Całym owocem
intuicyjnego poznania w najwyższej i najczystszej jego postaci będzie stwier
dzenie pewnej transcendentalnej, duchowej rzeczywistości. Wszystko, co wy
kracza poza to, co mówią somnambulicy i mistycy, są to twory noszące wyraźnie
ślady pochodzenia empirycznego, zmysłowo-intelektualnego, pamięci, wyob
rażeń, rozumowania62. „W tym wszystkim rzeczywistym, prawdziwym według
mistyków jest tylko świadomość realności ducha, bytu duchowego; świadomość
ta wciela się, wyraża się w konwencjonalnych, zmiennych w czasie formach
empirycznych”63.
Rzeczywistość duchowa, zdaniem Dawida, w mistycznym doświadczeniu
na ogół zachowuje charakter panteistyczny, „... jest to ogólny pozazmysłowy
pierwiastek, siła, boskość, która istnieje we wszystkich i przez wszystko działa,
a w mistycznej intuicji przeczuwać się daje jako ukryty sens, znaczenie,
ostateczna zasada, racja bytu i działania każdej rzeczy: albo jako coś, co nas
zewsząd otacza, co stale lub w pewnych chwilach w jakiś niewypowiedziany
sposób jest obecne”64.
Rzeczywistość ta w bezpośrednim doświadczeniu przedstawia się jako
«rzecz», «coś obecnego», transcendentnego, coś co jest niewyrażalne, co
wykracza poza wszelkie pojęcie. Jako potwierdzenie takiego panteistycznego
doświadczenia Dawid przytacza wypowiedź Mistrza Eckharta. Jaka jest rzeczy
wistość duchowa „ «Tego wiedzieć nie jestem w stanie, gdyż władze duszy mogą
poznawać tylko obrazami (pojęciami) i każdą rzecz za pomocą szczególnego jej
obrazu ... Spostrzegam coś, co w umyśle moim jaśnieje, czuję, że coś jest, ale co
jest, tego pojąć nie mogę; tyle tylko zdaje mi się: gdybym to pojął, wiedziałbym
całą prawdę..,»’-65. Najczęściej używane symbole wyrażające tę rzeczywistość to:
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ogień, jasność, światło, słońce, a także dobroć, miłość, coś co wiecznie
promieniuje a nie zanika, co więc staje się, żyje a wiecznie jest, trwa niezmiennie,
jedno i jedyne66. W związku z tym za owoc intuicji Dawid uznaje np. idee Platona,
panteizm - jako widzenie Ducha - Boga w przyrodzie, zaś odrzuca przyrodnicze
konstrukcje gnostyków lub «filozofów natury»67. Rzeczywistość duchowa była
więc dla niego nieokreśloną ,,Boskością” , którą jednakże niejednokrotnie
nazywał wraz z innymi „Bogiem” .
ZWIĄZEK INTUICJI I MISTYKI Z FILOZOFIĄ
Zaprezentowane rozumienie intuicji leży u podstaw przekonania Dawida
0 ścisłym związku między mistyką i filozofią. Dawid uważa, że z jednej strony, we
wszystkich prawie systemach filozoficznych spotykamy pojęcia, teorie, obrazy,
które w formie bardziej konkretnej, indywidualnej, autobiograficznej odnaj
dujemy u mistyków. Z drugiej zaś, dla każdego prawie ze stanów i doświadczeń
opisywanych przez mistyków można znaleźć odpowiedniki w różnych systemach
filozoficznych68.
Mistyczne pochodzenie metafizycznych konstrukcji tłumaczy ich żywotność,
nieustanne odradzanie się pomimo raz po raz kierowanej przeciw nim krytyce.
W systemach tych są bowiem elementy wewnętrznego doświadczenia, któremu
żaden postęp wiedzy obiektywnej zaprzeczyć nie jest w stanie69. Zdaniem Dawida
„arcytypem” opartej na tej wiedzy filozofii jest idealizm Platona - „uznanie
transcendentnego obiektywnego świata duchowego, państwa idei - moralnych
wartości i celów”70. W tym znaczeniu Dawid zgadza się ze zdaniem Ferriera, że
prawdą w filozofii jest dobrze zrozumiany Platon, jej błędami, Platon źle
rozumiany. Z punktu widzenia intuicyjności metafizycznego poznania, rzec
można, że w filozofii wszystko już powiedzieli mędrcy w Upaniszadach oraz
Heraklit i Parmenides, a późniejsi jedynie dowodzili71. Różnice systemów, postęp
1 twórczość w filozofii są tylko wyrazem pojęciowej pracy myśli, dyskursywnej
przeróbki zasadniczo identycznych intuicji, w zastosowaniu do różnych intucji
naukowych i z dążeniem do coraz doskonalszego ich wyrażania. Gerard
Głuchowski określa to jako proces poznania przebiegający w historii o charak
terze nieskończonego zbliżania się, coraz dokładniejszego odwzorowywania
tego, co niewyrażalne72.
Dwa główne, całą myśl filozoficzną przenikające sposoby pojmowania
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rzeczywistości, dynamiczny i statyczny mają swoje źródło w dwóch podstawowych
rodzajach mistyczno-intuicyjnych doświadczeń. Jedno, to zespolenie się przez miłość
z życiem całości, a więc z tym, co się staje, zmienia, jest wielością; pojawia się ono
w początkowym okresie rozwoju, w okresie duchowego przebudzenia. Drugie, to
pragnienie, dążenie, a w końcu znalezienie i zjednoczenie się z tym, co jest trwałe, bez
początku i końca, niezmienne i jedyne, a więc z Bytem, z Absolutem. Występuje ono
w okresie doskonałego wyzwolenia się, ostatecznego zjednoczenia, ekstazy. Każde
z tych doświadczeń kształtuje odmienną wizję rzeczywistości. W świetle pierwszego
rzeczywistość jest stawaniem się, życiem, wielością i walką. Stałość Bytu jest
złudzeniem, nie ma nic, co by istniało, wszystko staje się, płynie, nic się nie
zachowuje, nie powtarza i nie powraca. W świetle drugiego rodzaju doświadczenia
rzeczywistością jest to tylko, co istnieje, jest trwałe, niezmienne, rzeczywiste, a więc
Byt73.
Statyczne ujęcie rzeczywistości, zdaniem Dawida, otwierają Upaniszady,
Eleaci, Parmenides. Podejście to przyniosło pojęcie substancji, duszy, Absolutu,
Boga jako Bytu i Istoty. Dynamiczne ujęcie reprezentowali Budda, Heraklit,
a z bardziej współczesnych Hegel, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche. Jego
owocem jest uznanie za ostateczną zasadę świata i Boga - rozwój, powszechny
związek przyczyn i skutków rządzący w przyrodzie, a także w świecie
moralnym74.
W sposób pełny, według Dawida, doświadczenia intuicyjne może wyrazić
tylko taka filozofia, która w tej czy innej formie znajduje miejsce dla życia, ruchu,
a także dla Bytu75. Zazwyczaj właśnie chociaż w poglądach filozoficznych
przeważa jedno z tych spojrzeń, to w pewnym stopniu usiłuje wyrazić się też
i drugie76.
W związku z tym, że na poglądy filozoficzne ma wpływ intuicyjne poznanie,
Dawid uważa, że każdy filozof musi być w pewnym stopniu mistykiem, musi
mieć rozbudzony zmysł dla duchowej rzeczywistości. Dopiero wówczas jest
w stanie zrozumieć i ocenić działanie intuicji oraz poznać, odczuć duchową część
rzeczywistości, dostępną tylko dla stanów intuicyjnych. „I tak właśnie zależnie
od tego, ile twórca systemu filozoficznego miał własnej intuicji tego rodzaju lub
zdolny był rozumieć intuicję mistyków w systemie jego większą lub mniejszą rolę
odgrywa świadomość duchowej rzeczywistości” 77. Kto tego nie posiada, zda
niem Dawida, ten jest organicznie niezdolny do filozofii, metafizyka będzie dla
niego zbiorem omamień, błędów i sprzeczności, fakty życia religijnego i mistycz
nego - objawami umysłowej słabości lub stanu patologicznego. Ludzie tacy
mogą chodzić koło filozofii - jako filolodzy lub historycy - ale w niej nigdy nie będą.
73 J.Wł.
74 J.W ł.
75 J.W ł.
76 J.W ł.
77 J.W ł.
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KRYTYKA POGLĄDÓW BERGSONA78
Studia Dawida dotyczące bergsonizmu należą zdaniem wybitnych znawców
do najwnikliwszych rozpraw poświęconych temu systemowi79. Bergson twierdzi,
że rzeczywistości nie możemy poznać ani zrozumieć za pomocą umysłu, intelektu
lecz poprzez intuicję80. Nigdzie jednak Bergson nie definiuje ściśle intuicji. Dawid
uważa, że Bergson używa tego terminu w co najmniej czterech znaczeniach,
żadnego z nich nie ustalając i używając zupełnie dowolnie.
W pierwszym znaczeniu intuicja ma być bezpośrednim poznaniem przez
zmysły lub introspekcję. W drugim jest to wiązanie szczegółów, znajdowanie
sensu pośród rozproszonych faktów, szukanie ich syntezy, teorii. Jest to jednak,
stwierdza Dawid, fakt «dojrzewania» śladów, «układania się» i organizowania
wyobrażeń, podświadomej pracy mózgowej, która musi być poprzedzona
mozolną pracą polegającą na gromadzeniu materiału. Praca ta dokonuje się
w formie dyskursywnej, a także jej rezultatem są formy intelektualne. Trzecie
rozumienie intuicji dotyczy sytuacji, gdy liczba danych jest niedostateczna, gdy
z góry formułuje się rozwiązanie, dla którego dopiero późniejsze badania
dostarczają potwierdzających dowodów. Rezultat tego rodzaju intuicji jest
jednak również wyrazem czysto intelektualnych procesów. „Intuicja więc w tym
znaczeniu jest to skrócony, najczęściej o nieświadomym przebiegu proces
postrzegania i wnioskowania, a zatem dyskursywnego myślenia - o ile daje ono
zgodny z rzeczywistością rezultat” .81
W powyższych rozumieniach intuicji, Bergson przeciwstawiał ją rozumowi,
dialektycznemu myśleniu. W czwartym zaś znaczeniu wszystkie jej poprzednie
formy wraz z rozumem przeciwstawia pewnej nowej, odrębnej sile psychicznej,
która jest intuicją we właściwym znaczeniu.82Jest to poznanie bezpośrednie przez
odczuwanie istoty rzeczy, niejako od wewnątrz. Dawid przyrównuje to znaczenie
do intuicji somnambulików i mistyków.83 Jest ono niewątpliwie najbliższe też
samemu Dawidowi.
Dawid poddał również krytyce interpretacje pojęcia intuicji podjęte przez
bergsonistów. Jego zdaniem interpretacje te nie usuwają braków w jej rozumie
niu, lecz tylko dodają do nich jeszcze swoje.84 Dawid nie godził się na rozumienie
intuicji jako «zdrowego chłopskiego rozumu». Sam Bergson uznawał tę władzę
za bezinteresowną, podczas gdy chłopski rozum jest praktyczny, przystosowany
78 N a tem at stosunku Dawida do filozofii Bergsona pisał S.Borzym w pracy Bergson a przem iany
światopoglądowe w Polsce W rocław 1984
79 H .Rowid, Jan W ładysław D aw id w Krakowie, „C how anna” , 1939, z. 2, s. 46
80 J.Wł. Dawid, O filo zo fii Bergsona, op. cit., s. 3
81 J.Wł. Dawid, Ostatnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 124
82 J.W1. D awid, O intuicji w filo zo fii Bergsona, op. cit., s. 5
83 J.Wł. Dawid, O fd o zo fii Bergsona, op. cii., s. 7
84 J.W ł. Dawid, O statnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 117
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do utylitarnych potrzeb. Takie rozumienie intuicji prowadzi do «naiwnego
realizmu», a więc do uznania świata za taki, jaki się nam przedstawia, a właściwie
taki, jakiego potrzebujemy.85 Intuicja nie służy również do rozpoznawania
cudzych pobudek działania. Czyjeś stany świadomości określamy bowiem przez
zewnętrzne postrzeganie gestów, słów i podkładanie pod nie własnego doświad
czenia. Jest to zwykłe, zresztą zawodne rozumowanie przez analogię86.
Dawid nie uznawał za słuszny pogląd Bergsona, że poznanie metafizyczne
zależne jest od intuicji. Bergson błędy dotychczasowej filozofii przypisywał nie
brakom wiedzy pozytywnej, ale stosowaniu niewłaściwego organu poznaw
czego. Należałoby więc oczekiwać, twierdzi Dawid, że błędów tych unikniemy,
gdy intuicja działać będzie w najwyższym stopniu. Tymczasem właśnie w stanach
mistycznych intuicja nie może „być stosowana w sposób świadomy i planowy,
jako metoda, a o ile działa spontanicznie, to daje rezultaty nie te, jakich od niej
Bergson oczekuje i jakie jej przypisuje” .87
Dawid skrytykował poglądy Bergsona również za to, że całą rzeczywistość
sprowadzają do ruchu, pędu bez spoczynku, bez planu i celu, że jest ona samą
nieprzewidzialnością i niepowtarzalnością. „«Życie pędzi», «ludzkość galopuje»
nie wiadomo skąd i ku czemu. To już nie ruch, ale «nerwoza» ruchu, nerwowość
podniesiona do godności kosmicznej zasady. Bergsonizm jest to metafizyczna
formuła niepokoju i nerwowości - ich projekcja na zewnątrz.88 Filozofia taka
mogła się zrodzić, może być rozumiana tylko w epoce i środowisku gorącz
kowego, nie znającego chwili spoczynku życia.89
Dawid przyznał jednak Bergsonowi pewną „negatywną zasługę” , polegającą
na tym, że wykazał niezdolność intelektu i teoretycznego myślenia do pewnych
zagadnień, a także uwydatnił doniosłość intuicji. Jednakże „... właściwego jej
znaczenia, zakresu i sposobu działania nie zrozumiał, na głos jej sam wrażliwości
nie miał, zastosować jej ani w zastosowaniu od intelektu odróżnić nie potrafił” .90

ISTOTA STANÓW MISTYCZNYCH W ŚWIETLE KRYTYKI R ED U K 
CJONIZM U
Dawid zdecydowanie krytykuje poglądy sprowadzające stany mistyczne do
zjawisk naturalnych. Tym samym przeciwstawia się traktowaniu specyficznej dla
tych stanów intuicji jako władzy związanej ze zwykłym funkcjonowaniem
umysłu.
85
86
87
88
89
90

Op. cit., s. 121
Op. cit., s. 119-120
J.W ł. Dawid, O filo zo fii Bergsona, op. cit., s. 8
Op. cit., s. 19-20
Op. cit., s. 21

Op. cit., s. 20

Dawid o intuicji

109

Pozytywiści najczęściej sprowadzają stany mistyczne do objawów chorób
psychicznych i nerwowych, a zwłaszcza histerii. W rzeczywistości zaś, zdaniem
Dawida, halucynacje, wizje, mediumizm i inne podobne do nich przypadłości
nerwowo-patologiczne nie mają nic wspólnego z mistyką, gdyż pojawiają się
zwykle bez żadnego podkładu mistycznego. Dawid przyznaje natomiast, że stany
religijne mogą przybierać postać patologiczną, podobnie jak wszystkie inne
psychiczne stany, np. strach i miłość, które mają swoje formy chorobliwe, czy
czynności naukowe i artystyczne, które bywają przedmiotem obłędnych wyob
rażeń i postępków. Temu zaś, że głębsze życie religijne może iść w parze
z przypadłościami nerwowo-histerycznymi, dziwić się nie można. Dziać się tak
może, gdyż „bardziej subtelna budowa systemu nerwowo-mózgowego, pewna
w nim nierównowaga usposabia zarówno do spotęgowanej, doskonalszej
czynności duchowej, jak do zakłóceń funkcji nerwowych” .91
Stany religijne nie są również wynikiem słabości umysłu, jego niedorozwoju.
Właśnie przeciwnie, rozwój wewnętrzny wymaga wielkiej odwagi, bohaterstwa.
Jest to zadanie trudniejsze, rozleglejsze, wymaga uwzględnienia większej liczby
elementów.
Dawid przeciwstawia się utożsamianiu mistyki z okultyzmem. Okultyzm
opiera się na przypuszczeniu, że istnieją tajemne siły w przyrodzie i w człowieku,
które można wykorzystać stosując określone praktyki typu magicznego. Siły
takie niewątpliwie istnieją, twierdzi Dawid, stają się nawet przedmiotem badania
nauki - „... dawniejszy okultyzm jest dzisiejszą nauką; nie poznane dotąd
własności organizmu ludzkiego tak samo nie są niczym mistycznym, jak nie
odkryte dotąd planety lub pierwiastki chemiczne” .92 Mistyka natomiast nie ma
nic wspólnego z nauką i poznawaną przez tę naukę rzeczywistością. Jest ona
wykraczaniem poza tę rzeczywistość w sferę ducha.
Stany religijne nie są także atawistycznym przeżytkiem. Okres nasz, w któ
rym jakoby dokonywać się ma zupełny upadek uczuć religijnych jest zbyt krótki,
aby móc coś stąd wnioskować. Okresy takie już były, a wraz ze zmianą
warunków zewnętrznych następowało po nich rozbudzenie życia religijnego
nawet w warstwach najbardziej oświeconych.93
Dawid przypuszczał, że kiedyś funkcje intelektualnego i mistycznego po
znania nie były tak rozdzielone i pierwsze nie miały tak wyłącznej przewagi.
Dopiero dobór naturalny eliminował ludzi, u których rozwijały się nadmierne
skłonności i uzdolnienia mistyczne.94W chwili obecnej zaś zjawiska mistyczne nie
wchodzą w skład pojęć, są one stale pomijane, gdyż nie mogą być wplecione
w system praktyczny ani teoretyczny.95 Ludzkość funkcjonuje wyłącznie na
91 J.W1. Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 116-117
92 Op. cit., s. 48
93 Op. cit., s. 117
94 J.W1. Dawid, Ostatnie m yśli i wyznania, op. cit., s. 94
95 J.WL Dawid, Psychologia religii, op. cit., s. 97.
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płaszczyźnie zmysłowo-intelektualnej i nie chce jej opuścić, nie czuje takiej
potrzeby. Dopiero wówczas, gdy potrzeba ta obudzi się w jednostkach, wraz
z nią odrodzi się wrażliwość i ludzie narodzą się na nowo do życia mistycznego96.
Najwięcej uwagi Dawid poświęcił krytyce materialistycznych interpretacji
życia mistycznego. Nie poprzestają one bowiem na stwierdzeniu, że stany
religijne i mistyczne dokonują się w naturalnych formach, lecz usiłują dowieść, że
czynniki biologiczne, psychiczne lub społeczne są rzeczywistą i wystarczającą
przyczyną tych stanów.97 Dawid zaś uznając życie mistyczne za wykraczanie
poza sferę naturalną w świat ducha, przyznaje słuszność jedynie koncepcjom
wskazującym na specyficzne biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania
tego życia. Nie redukuje więc stanów religijnych do zjawisk naturalnych, lecz
zaznacza, że poziom naturalny jest tylko jednym z poziomów, na którym stany te
się ujawniają. Pisze bowiem, że „... czymkolwiek religia jest, jest ona także
procesem psychicznym; dodać trzeba, że jest ona także pewnym procesem
biologicznym, socjologicznym. Metodycznym założeniem naukowej teorii religii
jest, że życie religijne z tych trzech punktów rozważane jest procesem natural
nym, który może być zrozumiany i wyjaśniony w związku i na podstawie
pewnych innych zjawisk i sił przyrody” .98
Dawid nie zgadza się więc ze stanowiskiem religijnego biologizmu, który
twierdzi, że całe życie religijne jest tylko środkiem dla zachowania i podniesienia
organicznego życia.99 Zgadza się on natomiast z biologicznym tłumaczeniem
religijnych stanów. Według tego podejścia zachowują się tylko takie stany, które
są życiowo użyteczne, a więc świadomość religijna stanowić musi w życiu czynnik
dodatni. Przez zharmonizowanie się z Wiecznym, Nieskończonym życiem
człowiek zachowuje, umacnia i podnosi własne życie fizyczne. W sferze
subiektywnej w miejsce strachu, niepokoju, rozterki zapanowuje spokój, radość,
ufność, wiara. Zmiana nastroju psychicznego oddziaływuje na organizm,
przywraca w nim równowagę, zwiększa odporność i podnosi zdolność do
życia.100
Radość związana z życiem religijnym jest jednak na ogól zamącona
i okupiona znaczną ilością cierpienia, które z kolei obniża poziom fizycznego
życia.101 Mistyka bowiem jest «nowym życiem», które jest ograniczeniem
i unicestwieniem życia poprzedniego, tego które z punktu widzenia biologicz
nego zachowania jednostki przede wszystkim za życie musi być uważane.102
Stany mistyczne, zdaniem Dawida, są ostatecznym zwycięstwem instynktu życia
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nad faktem śmierci, cierpienia, zawodu. Światu temu zostaje przeciwstawiony
inny, w którym zostaje ocalone, zachowane, a także doprowadzone do
doskonałości wszystko, co życiu nadaje wartość.103„Religię więc można określać
jako środek walki o byt, lecz pod warunkiem, że «byt» ten rozumieć będziemy nie
tylko jako życie w danych warunkach materialnych, ale jako byt duchowy,
przystosowany do możliwych wyższych form życia, które człowiek uznaje za
rzeczywiste” .104
Dawid nie przyznaje również racji stanowisku religijnego psychologizmu.
Psychologizm sprowadza stany religijne do szeregu przyczynowo uwarun
kowanych procesów psychicznych myślącego i działającego podmiotu. Dawid
uważa, że poza szeregiem zdeterminowanych procesów, do których psycho
logizm sprowadza życie religijne, trzeba przyjąć działanie czynnika, który
procesy te celowo kształtuje i jest ich krystalizacyjnym jądrem jako intuicja
duchowej rzeczywistości, «boskości», «świętości».105 „Religia podobnie jak
nauka, technika, sztuka, może być sprowadzona do szeregu przyczynowo
uwarunkowanych procesów psychicznych myślącego i działającego podmiotu;
ale to przyrodniczo-psychologiczne wyjaśnienie nie przesądza o istnieniu,
wartości pewnej, procesom tym odpowiadającej rzeczywistości obiektywnej” .106
Fakty religijne nie dają się więc zredukować do zjawisk psychicznych, gdyż
poziom psychiczny jest tylko jednym z poziomów, na którym można fakty te
opisywać.
W stosunku do psychologizmu Dawid przede wszystkim krytykuje
sprowadzenie objawów życia mistycznego, intuicji do działania podświa
domości. Tłumaczenie to mc me wnosi, gdyż podświadomość odgrywa
znaczną rolę w całym życiu psychicznym.107 W pewnych warunkach stajemy
się świadomi pewnych rzeczy, których przedtem nie byliśmy świadomi,
gdyż w danej chwili możemy być świadomi tylko pewnej części tego,
co stanowi ogólny, potencjalny zasób świadomości. Podświadomość zresztą
nie jest jakąś odrębną, autonomiczną, wewnętrznie zorganizowaną sferą
psychiczną, jak gdyby drugą świadomością, drugą jaźnią. Jest to tylko
zbiorowa nazwa, uogólnienie mnóstwa pojedynczych zjawisk, masy wyobrażeń,
wspomnień, dążności, popędów, które nie dochodzą do świadomości. Gdy
rozwinie się już życie religijne sytuacja ulega odwróceniu. Uczucia i dążności,
które przedtem tkwiły w «podświadomości» stają się świadome. Podświa
domością teraz zostają uczucia i dążności zmysłowe, egoistyczne i stamtąd
mogą działać jako pokusy czy zmysłowe marzenia senne.108 Dawid podzielał
103 Op. cit., s.
m Op. cit.. s.
105 Op. cit., s.
106 Op. cit.. s.
107 Op. cit., s.
108 Op. cit., s.
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zaś pogląd Jamesa i Myersa, że Bóg, świat duchowy objawia się człowiekowi
przez podświadomość, że przez podświadomość wchodzi w bezpośredni
stosunek z człowiekiem.109
Psychologiczne wyjaśnienie religii, zdaniem Dawida, polega w istocie na
wskazaniu psychicznego, względnie psychofizjologicznego uwarunkowania po
szczególnych faktów religijnego doświadczenia i wewnętrznego rozwoju.110
Dawid krytykuje także stanowisko sprowadzające religię wyłącznie do
wytworu społecznego. Nie zgadza sie z poglądem, że potrzeby i formy życia
zbiorowego tworzyły religię i że społeczeństwo jest jej «duszą», tą obiektywną
rzeczywistością, którą religia przedstawia jako swój przedmiot. Między tym, co
jest ludzkie, ziemskie, naturalne, a tym co boskie, nadprzyrodzone, zdaniem
Dawida, jest różnica absolutna, nie dająca się niczym zapełnić.111 Dwie tak
różnorodne sfery nie mogą przechodzić jedna w drugą, zastępować się wzajemnie
i utożsamiać.
Dawid przyznaje natomiast, że stosunki społeczne znajdują swoje odbicie
w uczuciach, pojęciach religijnych i że w ten sposób świadomość religijna
zabarwia się i wypełnia treścią społecznie wytworzoną. Przyznaje również, że
społeczne potrzeby, prawa i obyczaje otrzymują religijną sankcję. Jego zdaniem
jednak religia tylko dlatego może utrwalać społeczne formy życia, że ze swojej
istoty nie jest faktem społecznym. Religia, która miałaby być od początku
narzędziem społecznym, nie stałaby się nim nigdy. Społeczeństwo może zużyt
kować świadomość religijną, szukać w niej dla siebie sankcji dopiero wtedy, gdy
świadomość ta jest już dana. Za pośrednictwem religii społeczeństwo sięga
w głąb człowieka i tym sankcja religijna różni się od sankcji zewnętrznych. Ale
żeby religia mogła wywierać taki wpływ musi być przede wszystkim rzeczą
wewnętrzną, indywidualną.
Dawid krytykuje pogląd głoszący, że o ile religie społeczne istnieją
obecnie, to religia indywidualna jest rzeczą przyszłości. Jego zdaniem
bowiem religia indywidualna była zawsze istotnym źródłem wszelkich
religii zbiorowych, a i dziś jest faktem bardzo pospolitym. Wszystkie
religie, zarówno wielkie jak i ich odłamy, odmiany, herezje, sekty były
zawsze wytworem wyjątkowych jednostek. Ponadto w jakimkolwiek stopniu
religia może się stawać sprawą zbiorową i przybierać formy społeczne,
to poszczególne uczucia i wierzenia religijne powstawać mogą tylko w je
dnostkach.112
W stanach religijnych ujawniają się uczucia i dążenia, które nie mieszczą się
w ramach stosunków i potrzeb społecznych. Już samo religijne przebudzenie
pociąga za sobą zobojętnienie w stosunku do społecznego otoczenia.113 Po
m Op.
110 Op.
111 Op.
112 Op.

cii., s.
cit., s.
cit., s.
cit., s.

123; 124
111
147
145

Dawid o intuicji

113

głębienie życia religijnego i zacieśnienie więzów sympatii z jednakowo
czującymi i wierzącymi zobojętnia, a nawet napełnia antypatią względem
tych, którzy tych uczuć i wierzeń nie podzielają.114 Subiektywnym motywem,
który pociągał ludzi do życia pustelniczego łub zakonnego było nie służenie
ludziom, ale służba Bogu, nie idea dobra społecznego, ale idea własnego
zbawienia."5
Dawid przyznaje oczywiście, że liczne doznania religijne zwracają człowieka
ku innym ludziom i ku sprawom społecznego życia."6Pod wpływem pierwszych
przeżyć religijnych człowiek szuka kontaktu z innymi i powiększa w ten sposób
więź społeczną. Następnie dzięki poczuciu swej wspólności z duchową rzeczywis
tością człowiek wychodzi poza ciasną sferę osobistych potrzeb i dążeń. Rodząca
się wówczas miłość jest przede wszystkim skierowana ku ludziom a mistyczny
czyn jest czynem społecznym.
Dawid uważa, że doświadczenie świata duchowego jest niezbędne, aby o tym
świecie coś wiedzieć i móc o nim wypowiadać sądy. Wszyscy ci, którzy nie mają
tego doświadczenia nie mają prawa mu przeczyć, tak samo jak głusi nie mają
prawa krytykować naszych sądów o muzyce."7 Kiedy Anthistenes postawił
zarzut Platonowi „«Gdzież są idee? Konia widzę, ale nie widzę końskości» (idea
konia), Platon miał mu odpowiedzieć: «Masz oczy, którymi się widzi konia,
a oczu, którymi się widzi końskość, nie masz»” ." 8 Zdanie, świadectwo prostego
człowieka obdarzonego wzrokiem wewnętrznym ma dla mistyków większe
znaczenie i wartość, niż zdanie uczonego, filozofa, pozbawionego tego zmysłu."9
Dawid wraz z innymi mistykami twierdzi, że byty duchowe dają się poznać
tym tylko, którzy ich chcą, potrzebują. U innych ludzi poznanie to nie następuje.
Człowiek indyferentny może nawet mieć pewne objawy, ale ich nie włącza w sferę
własnej wiedzy, pomija je.120 Indyferencja religijna nie świadczy ani za, ani
przeciw sile umysłowej, a wyraża tylko fakt, że brak jest człowiekowi pewnych
uczuć i doświadczeń. Brak uczuć z kolei może wskazywać na pewną płytkość
i jalowość gruntu psychicznego, szczególnie kiedy najsilniejsze nawet doświad
czenia i kataklizmy życiowe niezdolne są wywołać głębszej reakcji, spowodować
wewnętrznej przemiany. „Ludzie tacy nie umieją doświadczeń swych ani odczuć,
ani przemyśleć do końca, nad wszystkim zbyt prędko przechodzą do porządku
dziennego” .12'
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ZAKOŃCZENIE
Jan Władysław Dawid w swoich ostatnich pracach opisał intuicję jako funkcję
specyficzną dla stanów mistycznych. Stany mistyczne zaś, jego zdaniem,
przynoszą człowiekowi doświadczenie rzeczywistości duchowej, różnej od sfery
materialnej i nie dają sie zredukować do żadnej innej formy ludzkiego życia.
W związku z tym poddał on krytyce koncepcje sprowadzające doświadczenie
mistyczne i intuicję do zjawisk naturalnych.
Dawid ukazał odmienność poznania intuicyjnego od racjonalnego i zmys
łowego. Przede wszystkim intuicja nie ujmuje tego co poznaje, jako przedmiotu
odrębnego od podmiotu, lecz bezpośrednio wnika w ów przedmiot. Poznanie
intuicyjne ma głównie charakter praktyczny i dotyczy postępowania. W kwes
tiach teoretycznych nie wnosi nic ponad stwierdzenie istnienia świata ducha
i moralnego porządku. Dawid nie uznawał wartości dogmatów formułowanych
przez Kościół i dlatego też nie mógł przyznać intuicyjnemu poznaniu zdolności
odkrywania tajemnicy ujętej w dogmatach.
Dawid wskazał na związek poznania intuicyjnego z filozofią a właściwie
z tym nurtem filozofii, który wykracza poza rzeczywistość materialną. W ten
sposób ograniczył grono filozofów do ludzi, którzy znają działanie intuicji
z własnego doświadczenia lub przynajmniej mają zrozumienie dla tego rodzaju
poznania.
Samo doświadczenie mistyczne, zdaniem Dawida, nie określa duchowej
rzeczywistości. Pisząc zatem, że doświadczenie to ma charakter panteistyczny
miał zapewne na myśli tylko jego fenomenologiczny opis, a nie panteistyczną
koncepcję świata.
Przeprowadzona przez Dawida analiza intuicji ma dużą wartość ze względu
na doświadczenie jej działania w jego własnym życiu, a także dzięki bardzo
dobrej teoretycznej znajomości problemu. Dzięki zaś ustosunkowaniu się do
poglądów Bergsona analiza ta wnosi wkład w rozwój myśli europejskiej
dotyczącej omawianego problemu. Trzeba oczywiście pamiętać, że część swoich
prac Bergson napisał już po śmierci Dawida.
Dawid zdawał sobie sprawę, że nie opracował w sposób wyczerpujący
zagadnień związanych z intuicją. Zaznaczył więc, że potrzebna jest dalsza
epistemologiczna ocena poznania intuicyjnego, jego wiarygodności, zakresu
oraz ontologiczna analiza rzeczywistości duchowej i oznaczenie jej stosunku do
rzeczywistości materialnej.
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Summary
Intuition according to Dawid is a function specific for mystical experiences in which man
experiences spiritual reality different from the material world. Mystical experience cannot be reduced
to any other form o f hum an life. Therefore Dawid criticized attem pts to reduce mystical experience
and intuition to mere natural phenomena.

