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Szkoła Madrycka
Jednym z najważniejszych wydarzeń w intelektualnych dziejach współczes
nej Hiszpanii, którego skutki trwają do dziś, było pojawienie się tzw. Szkoły
Madryckiej. Jej duchowym przywódcą był José Ortega y Gasset (1883-1955)
— twórca podstaw nowoczesnej kultury filozoficznej Hiszpanii, autor niezli
czonych artykułów i prac (głównie esejów) o charakterze filozoficznym. Jego
niezwykła aktywność pisarska, dziennikarska, dydaktyczna, administracyjna
i edytorska wywierała wielostronny wpływ na madryckie środowiska twórcze,
przede wszystkim zaś na krąg ludzi związanych z madryckim Uniwersytetem.
Ortega jako nauczyciel miał doskonałą sposobność przekazywania studentom
swojej wizji rzeczywistości. Również niektórzy jego współpracownicy stawali
się zwolennikami i propagatorami jego idei, odwołującymi się do nich często
we własnej pracy badawczej. W wielu przypadkach ortegiańskie wpływy są
rzeczywiście bezpośrednio zauważalne. Istnienie faktycznych lub tylko dekla
rowanych związków pomiędzy filozofią Ortegi a pracami innych twórców sta
ło się podstawą zaliczania ich do jego kręgu filozoficznego, nazywanego Szko
łą Madrycką.
O
Szkole Madryckiej jako jednolitej formacji intelektualnej pisano już
w 1939 roku. Jako pierwsi nazwy tej zaczęli używać filozofowie należący do
tego kręgu — J. Gaos i J. Marias. Chociaż aktualnie hiszpańscy historycy
filozofii są zgodni w kwestii istnienia pewnego grona myślicieli inspirujących
się Ortegiańską filozofią i tworzących szkołę, to jednak nie wszystkie zagad
nienia związane z uznaniem tego faktu są przez wszystkich jednakowo rozu
miane. Po pierwsze, od lat trwają w Hiszpanii dyskusje na temat znaczenia tej
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nazwy. J.L. Abellan, jeden z najwybitniejszych historyków filozofii hiszpań
skiej (na jego ustalenia powołujemy się w tym szkicu niejednokrotnie, jest on
bowiem w omawianej materii niekwestionowanym autorytetem) podsumowu
jąc tę dyskusję stwierdza, że Szkoła Madrycka nie jest szkołą w sensie scholastycznym i instytucjonalnym. W odniesieniu do formacji, której przewodził Or
tega, można używać terminu „szkoła” tylko w znaczeniu wspólnej licznym
twórcom inspiraq'i doktrynalnej i metodologicznej1. Po drugie, z powodu bra
ku stałej struktury instytucjonalnej Szkoły, pomiędzy historykami nie ma jed
nomyślności co do określenia czasowych granic jej trwania. Nie wszystkich
zresztą ta kwestia interesuje: np. J. Marias w książce La escuela de M adrid 2
tego zagadnienia nie podejmuje. Natomiast cytowany już Abellan wyróżnia
w historii Szkoły trzy okresy: przygotowawczy (1910-1932), stabilizacji
(1933-1936) oraz wychodźctwa i rozproszenia (1939-1955). Podział ten wy
nika z powiązania historii Szkoły z pewnymi wydarzeniami z życia Ortegi
oraz dziejami Wydziału Filozofii i Literatury madryckiego Uniwersytetu,
z którym byli zawodowo związani liczni członkowie Szkoły. W 1910 roku
Ortega otrzymał Katedrę Metafizyki na tym Uniwersytecie i w latach 1910—
—1932 sformułował znaczną część swojej doktryny filozoficznej oraz wykształ
cił grono swoich uczniów. W latach trzydziestych (w okresie II Republiki, do
wybuchu wojny domowej w 1936 roku) dla Wydziału Filozofii i Literatury
nastają pomyślne czasy, związane z uzyskaniem przezeń autonomii. Późniejsze
burzliwe lata prowadzą do rozpadu Szkoły wraz z rozproszeniem się na emig
racji pracowników Wydziału. Przenieśli oni idee ortegizmu oraz kultywowane
w Szkole wartości do latynoamerykańskich ośrodków naukowych. Rok 1955
— data śmierci Ortegi — jest uznawany przez Abellana za datę zamykającą
historię Szkoły. Po trzecie, istnieją znacznie rozbieżności we wskazaniu osób,
które powinno się zaliczyć do Szkoły Madryckiej. Wśród nazwisk filozofów
umieszczanych na listach członków Szkoły, jakie można znaleźć w publika
cjach jej poświęconych, najczęściej wymieniane są następujące: José Gaos,
Manuel García Morente, Julián Marías, Luis Recasens Siches, Joaquin Xirau,
María Zambrano, Xavier Zubiri. Oprócz tych filozofów, tworzących trzon
Szkoły, wskazuje się także innych pisarzy, takich jak J.L. Aranguren, P. Lain
Entralgo, P. Garagorri, M. Granell, L. Rodriguez Huesear.
Niżej przedstawiamy zarys poglądów najwybitniejszych przedstawicieli
Szkoły Madryckiej. Zaczynamy, oczywiście, od prezentacji najważniejszych
idei jej twórcy.
Prace José Ortegi y Gasseta, zebrane w 12 grubych tomach Obras Comp
letas, zawierają tak ważne jego dzieła, jak Meditaciones del Quijote (1914), El
tema de nuestro tiempo (1923), La rebelión de las masas (1930), En tomo a Ga1 J.L. Abellan, Historia crítica del pensamiento español, t. V(I1I) La crisis contemporáneo,
Madrid 1991, s. 229.
1 J. Marias, La escuela de Madrid, Buenos Aires 1969.
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lileo (1933), Ideas y creencias (1940), Historia como sistema (1941), Apuntes
sobre el pensamiento (1941), La idea de principio en Leibniz (1958). Ortega był

również twórcą pisma „Revista de Occidente”, międzynarodowego organu
prasowego ortegizmu i Szkoły Madryckiej.
Po ukończeniu studiów w Hiszpanii Ortega przebywał kilkakrotnie
w Niemczch, gdzie studiował pod kierunkiem takich sław filozoficznych po
czątków naszego stulecia, jak Cohen i Natorp. Pobyt w Niemczech, jak wska
zują historycy3, odegrał ważną rolę w intelektualnej biografii Ortegi, tutaj bo
wiem znajduje się jedno ze źródeł jego inspiraqi (czy zapożyczeń, jak niektó
rzy twierdzą). Nie wszyscy z takim poglądem jednak się zgodzą. Np.
uchodzący za najbardziej ortodoksyjnego ortegistę J. Marías twierdzi, że filo
zofię Ortegi cechuje oryginalność nic nie zawdzięczająca obcym wpływom. Są
dzi on również, że poglądy Ortegi tworzą zwarty system, oraz że ich rozwój
miał charakter kumulatywny i przebiegał bez teoretycznych zwrotów4. Jest to
pogląd raczej odosobniony. Większość historyków wskazuje różne fazy twór
czości Ortegi, a zdecydowanie wszyscy zauważają istnienie dwóch koncepcji
mogących uchodzić za samodzielne struktury teoretyczne — perspektywizmu
i racjowitalizmu. Trzeba jednak przyznać, że łatwo można je ująć jako nie
wykluczające się wzajemnie kolejne fazy rozwoju filozofii Ortegi. W każdym
razie nie zachodzi między nimi sprzeczność, można nawet odnaleźć liczne ele
menty wzajemnej koherencji. Są i tacy komentatorzy poglądów Ortegi, którzy
wskazują ich zmienność, ujawniającą się w każdym kolejno publikowanym
przez niego tekście5. Istnieje też pogląd, że Ortega w ogóle filozofem nie był
i doszukiwanie się w jego pismach systemu filozoficznego jest błędem.
Główną intenq'ą Ortegi było przeprowadzenie radykalnej reformy społe
czeństwa hiszpańskiego, polegającej na jego europeizacji. Dążenie do tego ce
lu Ortega paradoksalnie rozpoczyna od próby zreformowania wiekowej, się
gającej aż po czasy Parmenidesa, tradycji filozoficznej Europy, będącej pod
stawą jej kulturowej tożsamości. W jego przekonaniu główną dolegliwością
odczuwaną przez współczesnego Europejczyka i przyczyną zła w skali uniwer
salnej jest brak kontaktu z rzeczywistością6. Rzeczywistością nie jest, jego
zdaniem, to, co jako rzeczywistość pokazuje europejska idealistyczno-raqonalistyczna metafizyka; byt nie ma statycznego charakteru i nie jest korelatem
3 M.in. N.R. Orringer w pracach: Ortega y sus fuentes germánicos; Madrid 1979 i Nuevas
fuentes germánicos de ¿Que es filosofía? de Ortega, Madrid 1984, a także M. Benavides Lucas
w De la ameba al monstro propicio. Raices naturalistas del pensamiento de Ortega y Gasset, Mad
rid 1988 i G. Sobejano, Nietzsche en España, Madrid 1967, s. 527-565.
4 Uzasadnieniu tego poglądu J. Marías poświęcił dwie książki: Ortega. Circunstancia y voca
ción, Madrid 19 i Ortega. Las trayectorias, Madrid 1983.
5 Tak twierdzi m.in. J.F. Laicona w pracy El idealismo político de Ortega y Gasset, Madrid
1974, s. 369.
6 Zob. M. Jagłowski, Filozofia autentyzmu J. Ortegi y Gasseta w: „Biuletyn Naukowy” ART
w Olsztynie, 9, 1991.
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świadomości (jak twierdzi np. Kartezjusz i Husserl). Ta fałszywa filozofia bytu
jest efektem przyjęcia błędnych założeń epistemologicznych, które od czasów
starożytnych utożsamiają raq'onalność z matematyczno-fizykalną metodologią
pozwalającą ujmować jedynie realności tak stabilne, jak byty matematyczne.
Tym koncepcjom Ortega przeciwstawił nową metafizykę i nową epistemologię.
Teoria bytu Ortegi jest metafizyką życia. Jest ono tutaj pojmowane jako
rzeczywistość „pierwszego stopnia”, jako rzeczywistość „radykalna”, zawsze
jednostkowa i osobowa, której treści wykraczają poza fakty biologiczne.
W życiu „zakorzenione” są realności innego rodzaju — są one o tyle tylko
realne i uzyskują znaczenie, o ile pojawiają się lub mogą się pojawić w sferze
konkretnego życia. Realności te życie ujmuje jako należące do pewnych pól
pragmatycznych, jako będące jego utrudnieniami lub ułatwieniami. Generato
rem sensu nadawanego napotykanym w życiu realnościom jest prerefleksyjna
sfera wierzeń, będąca ostatecznym substratem ludzkiej osobowości. Tak więc
życie to nie tylko bios, ale i biognosis. Filozof utożsamia je z rozumnością
— jest ono rozumem witalnym (razón vital), podstawowym, elementarnym
poziomem racjonalności. Rozum ludzki służy życiu w taki sam sposób jak
biologiczne funkcje organizmu. Życie ma charakter stałej dynamicznej koniunkq’i jego podmiotu i okoliczności, w których się dzieje. Filozof ujął tę tezę
w następującej sentencji: Yo soy yo y mi circunstancia — jestem mną i moimi
okolicznościami. Konstytutywnym atrybutem tej dynamiki jest temporalność,
historyczność. Jest ona istotą życia. W połowie lat dwudziestych Ortega za
czął używać w swoich pracach pojęcia rozumu historycznego (razón histórica).
Relacje pomiędzy rozumem witalnym a historycznym nie zostały sprecyzowa
ne, a w ich interpretacji panuje daleko posunięta dowolność. Ortega opraco
wał metodologię rozumu historycznego, której główna zasada głosi, że pozna
nie rzeczywistości realizuje się w formie narracji (razón narrativa), opowiada
nia historii badanego obiektu. Integralną częścią tej koncepcji jest metoda
pokoleń. Niektórzy interpretatorzy mówią o jeszcze innych postulowanych
przez Ortegę odmianach rozumności — o rozumie etymologicznym (razón eti
mológica), ponieważ filozof był przekonany, że można poznać rzeczywistość
badając etymologię pojęć ją nazywających7, mówi się też o rozumie metafo
rycznym (razón metafórica).
Z Ortegiańską filozofią racjonalności związana jest również koncepcja perspektywizmu, wynikająca z jednego z głównych aksjomatów jego metafizyki,
głoszącego, że życie ma charakter jednostkowy. Filozof rozwijał pogląd, że
tak, jak nie istnieje jeden uniwersalny ogląd rzeczywistości, tak też nie może
być powszechnie ważnej wiedzy, filozofii8.
7
Zagadnienie Ortegiańskich propozycji epistemologicznych omawia m.in. J.J. Abad Pascual
w książce El metodo de la razón vital y su teoria en Ortega y Gasset, Madrid 1992.
*
O Ortegiańskim perspektywizmie szerzej pisze E. Górski w pracy José Ortega y Gasset
i kryzys ideologii hiszpańskiej, Wrocław 1982.
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Jak wcześniej zostało stwierdzone, poglądy najbliższe duchowi i literze fi
lozofii Ortegi głosi J. Marías (ur. 1914). Ten do dzisiaj aktywny twórczo filo
zof jest autorem ponad pięćdziesięciu książek, wśród których na szczególną
uwagę zasługują: Introducción a la Filosofía (1947), El metodo histórico de las
generaciones (1949), Biografía de la filosofía (1954), Idea de la metafísica
(1954), Antropología metafísica (1970), Cervantes clave española (1990), La
educación sentimental (1992). Marías wiele prac poświęcił systematyzacji i in
terpretacji filozofii Ortegi9, którego koncepcje rozwija i pogłębia. Różnice po
między jego poglądami a filozofią Ortegi w zakresie metafizyki, epistemologii
i in. nie są na tyle poważne, by poświęcać im miejsce w tak ogólnym szkicu,
jak ten. Warto natomiast zaznaczyć, że najbardziej oryginalną częścią twór
czości madryckiego filozofa jest antropologia. Fundamentalne tezy filozofii
człowieka Marías zawarł w pracy Antropología metafísica i rozwija tę prob
lematykę w swoich nowszych książkach. Antropologia Mariasa nie jest auto
nomiczną częścią jego filozofii. Jej zakres został wyznaczony w ramach reflek
sji metafizycznej, dotyczącej konstytutywnych cech życia ludzkiego jako takie
go. Metafizyka jako dyscyplina analityczna i abstrakcyjna nie omawia
konkretnej postaci życia, konkretnych struktur empirycznych, których synte
zą jest byt, zwany człowiekiem. Te empiryczne (co znaczy również: empirycz
nie stwierdzalne) struktury analizuje antropologia. Mogłyby one być inne
(np. człowiek mógłby żyć w środowisku wodnym, mieć ciało w kształcie ra
dialnym), a mimo to życie jego pozostawałoby życiem ludzkim. Struktury te
są historycznie zmienne, zmieniają się one pod wpływem rozwoju techniki,
która np. umożliwia człowiekowi przebywanie pod wodą, latanie czy ogląda
nie struktury atomu.
Centralną kategorią antropologii Mariasa jest pojęcie zainstalowania (in
stalación ), które oznacza zespół względnie stabilnych uwarunkowań życia
konkretnego człowieka. Pełne ich uświadomienie jest niezbędne do ich re
alnego funkcjonowania w życiu jako układu odniesienia antycypowania i pro
jektowania przyszłości. Całość zainstalowań jest integrowana i koordynowana
przez kierunkową perspektywę życia, wyznaczoną przez ludzkie pragnienie
szczęścia i świadomość śmiertelności. Wśród elementów empirycznej struktury
życia Marías wymienia m.in. cielesność, zmysłowość, biseksualność, wyob
raźnię, pragnienie szczęścia, posługiwanie się mową. Analizując kolejno te
i inne struktury omawia tak szczegółowe i intersujące zagadnienia, jak np.
życiowe („biograficzne”, a nie fizjologiczne czy anatomiczne) znaczenie oty
łości i szczupłości, kulturowe uwarunkowania konstytuowania się płciowości
itp. Medytacje te mają ostatecznie na celu pełną charakterystykę rozumu
witalnego.
9
Jak słusznie zauważa J.P. Borel w Introducción a Ortega y Gasset, Madrid 1969, s. 23,
„Systematyczny charakter myśli Ortegiańskiej stał się widoczny w rezultacie opublikowania Intro
ducción a la Filosofía (1947) Juliana Mariasa”.
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Najsławniejszym hiszpańskim filozofem jest dzisiaj X. Zubiri (1898-1983).
Był on uczniem J. Ortegi y Gasseta, E. Husserla, M. Heideggera. Najczęściej
cytuje się jego następujące prace: Naturaleza, Historia, Dios (1944), Sobre la
esencia (1963), Inteligencia sentiente (1980), El hombre y Dios (1984). Filozofia
X. Zubiri nie ma jednolitego charakteru. Początkowo ulegał on wpływom
swoich nauczycieli, natomiast lata 1962-1983 były okresem jego oryginalnej
twórczości. Był on erudytą o nadzwyczaj szerokich horyzontach intelektual
nych, w swoich książkach rozważał specjalistyczne zagadnienia często bardzo
odległych od siebie dziedzin współczesnej nauki. Był przekonany, że pominię
cie wyników jej badań przyniosłoby metafizyce wielkie straty. Wypracował
własny często skomplikowany i pełen neologizmów styl wypowiedzi i, jak
stwiedza historyk10, nie był filozofem skłonnym do komentowania, wyjaśnia
nia, oceniania własnych koncepcji czy podejmowania prób ich sytuowania
w historii myśli. Wymienione cechy filozofii X. Zubiri gwarantują, że jej egzegeza zaowocuje jeszcze w Hiszpanii znaczną ilością publikacji, zwłaszcza że
dotychczasowe próby jej zrozumienia, jak pisze Abellan, nie wyszły poza ra
my wskazywania jej podobieństw do poglądów nauczycieli.
Ważne miejsce w filozofii X. Zubiri zajmuje problem Boga i religijności.
Zagadnienie to jest punktem wyjścia jego rozważań. W jego opinii główną
cechą współczesnej kultury jest ateizm. Przejawia się on m.in. w postaci transformacji zagadnienia istnienia Boga — problemu religijnego — w kwestię czys
to teoretyczną. Przyjmując współczesny punkt widzenia, rozważając p r o b 1e m istnienia Boga — a nie f a k t Jego istnienia — poszukuje Zubiri tych
pryncypiów myślenia, które czynią możliwym dowodzenie i negowanie istnie
nia Boga, jak i bezpośrednie jego odczuwanie. Dąży więc do sformułowania
zasad „filozofii pierwszej”, rozważa trzy podstawowe zagadnienia: problem
istnienia świata zewnętrznego, specyfikę bycia człowiekiem, oraz docieka przy
czyn współczesnego kryzysu pojęcia bytu. Jego zdaniem pierwsze zagadnienie
zostało współcześnie znacznie przeformułowane. Świat nie jest już ujmowany
jako istniejący na zewnątrz człowieka, lecz został uznany za element ontycznej
struktury ludzkiego podmiotu. Również i idea człowieka uległa zmianie: nie
jest już on uznawany za rzecz pośród innych rzeczy, jego istoty nie definiuje
także posiadanie świadomości, dostrzega się ją natomiast w trosce o rzeczy
i upadaniu z ich powodu. Istotnym warunkiem bycia człowiekiem jest więc
otwartość na rzeczy, bycie „z” rzeczami. Tę ludzką właściwość Zubiri nazywa
„religacją”. To ona czyni z człowieka byt istotnie religijny11. Otwartość czło
wieka na świat rzeczy sprawia, że ludzkie samopoznanie jest wtórne wobec
poznania rzeczy. Taka sekwencja poznawania prowadzi do nieadekwatnego
ujmowania istoty ludzkiego bytu, tak bardzo odmiennego od bytu rzeczy. Z te
go też powodu współczesne ontologie wydają się X. Zubiri problematyczne.
10 F. de la Mora, Filosofos... op. cit., s. 149.
11 Zob. P. Garagorri, La fdosofia espańola en siglo XX, Madrid 1986, s. 134.
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Konstatując fakt otwarcia człowieka ku światu Zubiri poświęca wiele
uwagi jego zrozumieniu i opisaniu. Punktem wyjścia jego refleksji w tym za
kresie jest porównanie sposobu doświadczania rzeczywistości przez zwierzę
i człowieka. Świat otaczający jawi się zwierzęciu jako seria impulsów wymaga
jących od niego natychmiastowej reakcji. Zwierzę świat odczuwa (siente). Na
tomiast ludzkie doświadczenie świata dokonuje się za pośrednictwem aktów
„inteligencji odczuwającej” (inteligencia sentiente), która przekształca świat
w rzeczywistość, czyni go fizycznie realnym. Opis tych aktów jest niezwykle
szczegółowy i subtelny, nie możemy jednak tutaj go cytować.
Wielu historyków zalicza do Szkoły Madryckiej osobę i twórczość Manu
ela Garcii Morente (1886-1942), lecz, jak się wydaje, głównie z powodów in
nych niż teoretyczne. Był on mianowicie w latach 1933-1936 — w najświet
niejszym okresie Szkoły — dziekanem Wydziału Filozofii i świetność ta wiele
mu zawdzięcza. Zajmując to eksponowane stanowisko miał Morente znaczny
wpływ na treści i poziom dydaktyki. Był on entuzjastą filozofii Ortegi, dlatego
też można uznać argumenty historyków podkreślających jego zasługi. Z dru
giej strony szczególne upodobanie Morente do refleksji filozoficzno-historycznej może stanowić ważne uzasadnienie zaliczenia go do Szkoły Madryckiej.
M. Garcia Morente był uczniem filozofów francuskich i niemieckich: Boutroux, Levy-Brühla, Bergsona, Cohena, Natorpa i Cassirera. Jest autorem
m.in. następujących prac: La filosofía de Kant, (1917), La filosofía de Henri
Bergson (1917), Lecciones preliminares de filosofía (1938). Jego zainteresowa
nia zmieniły się po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1938 r. W tym krótkim
okresie, jaki mu jeszcze pozostał do końca życia, napisał kilka książek na
tematy religijne oraz poświęconych historii Hiszpanii, m.in. Idea de la His
panidad (1938), Ideas para una filosofía de la historia de España (1942). W tych
ostatnich pracach Morente nawiązał do podejmowanego od dziesięcioleci
przez hiszpańskich filozofów zagadnienia istoty hiszpańskości. Szczególnie
bliskie było mu stanowisko Z. Vizcary i R. de Maeztu. W ich przekonaniu,
hiszpańskość w sensie geograficznym oznacza jedność wszystkich narodów
hiszpańskich, a w znaczeniu etycznym jest jednością tych cech, którymi te
narody się różnią. Oryginalność zaproponowanego przez Morente ujęcia tego
nienowego zagadnienia tkwiła w metodzie — filozof rozwiązał je posługując
się metodą fenomenologiczną. Według Morente istotą narodu jest jego styl
życia zbiorowego, będący etycznym wzorcem bycia człowiekiem. Wzorzec ten
wyraża się w postaci symbolu-archetypu. W Grecji starożytnej takim archety
pem była idea człowieka pięknego i dobrego, w Anglii symbolem takim jest
ideał gentelmana. Jego zdaniem, istotę hiszpańskości wyraża archetyp chrześ
cijańskiego rycerza.
Filozofem, którego koncepcje osiągnęły poziom abstracji równy niemal
ideom X. Zubiri, był José Gaos (1900-1969). Styl jego prac jest bardzo odle
gły od blsku esejów Ortegi, do którego teoretycznej inspiracji filozof się przy
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znawał. Wpływ autora Buntu mas nie był jednak tak wielki, jak mogłoby wy
nikać z oświadczeń Gaosa. Jego intelektualna niezależność zaznaczyła się już
na początku drogi twórczej. Wspólne jest natomiast obu filozofom zaintereso
wanie prawami historycznej zmienności myśli. Zagadnienia z zakresu historii
idei i metafilozofii zdominowały twórczość J. Gaosa, podejmował je m.in.
w pracach: Dos ideas de la filosofía (1940), Filosofía de la Filosofía e Historia
de la Filosofía (1945), Sobre Ortega y Gasset y otros trabajos de historia de las
ideas en España y la America española (1957), Confesiones profesionales
(1958), De la filosofía (1962), Del hombre (1970). W tych książkach ujmował
Gaos w różnych perspektywach zagadnienia konstytuowania się filozofii.
W De la filosofía realizował ten cel przy pomocy fenomenologicznej analizy
języka filozoficznego. Pierwotnym założeniem jego analiz była teza stwierdza
jąca, że filozofia jest werbalną ekspresją myślenia i że nośnik treści filozoficz
nych — słowo — jest bardziej uchwytny i daje się łatwiej zrozumieć niż myśl,
którą ono wyraża. Studium to najpierw odróżniało ekspresję od myśli, by
następnie rozważać treść zawartą w myśli, a ostatecznie kierowało się ku obie
ktom, których dotyczy myślenie. J. Gaos analizował pojęcie podstawowe, ta
kie jak „istnienie”, „byt”, „skończoność”, zaprzeczenia tych kategorii oraz
wzajemne związki pomiędzy nimi. Szczególnie interesował go status zaprze
czeń — odnoszących się do czegoś nie istniejącego, wobec czego analiza języ
ka okazywała się bezsilna. Nie mogąc pytać o przedmiot tych pojęć, J. Gaos
pytał o ich status podmiotowy. W ten sposób filozof wkroczył na drogę ana
lizy filozofii w perspektywie antropologicznej. Rezultaty tej refleksji zawarł
w pracy Del hombre. Punktem wyjścia prowadzonych tutaj rozważań jest fe
nomen ludzkiej ekspresji mimicznej i werbalnej, natomiast jej końcowe partie
omawiają transcendetalny wymiar podmiotowości. We wnioskach dotyczą
cych statusu pojęć filozoficznych Gaos stwierdza, że są one tylko częściowo
intersubiektywne. W konsekwencji historia filozofii jest historią osobistych,
prywatnych światopoglądów. Prywatne — przynajmniej w pewnym zakresie
— systemy mogą być zrozumiałe w pełni tylko przez ich autorów. Jedność
filozofii, jaka miałaby wynikać ze stosowania jednakowych pojęć w różnych
koncepcjach, jest pozorna.
J. Gaos po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii udał się na emigrację,
żył i pracował w Meksyku, gdzie odegrał podobną rolę jak Ortega w Hisz
panii — wykształcił grono latynoamerykańskich historyków idei, wśród któ
rych za najwybitniejszego filozofa jest uznawany Leopoldo Zea.
Luis Recasens Siches (1903-1977) był filozofem prawa. Jego najciekawsze
prace to: Vida humana, Sociedad y Derecho (1940), Nueva filosofía de la inter
pretación del Derecho (1956). Ich Ortegiańska ispiracja jest bardzo wyraźna.
Dostrzec ją można już w głównym zamierzeniu filozofa (sformułowanym
w Ortegiańskim języku), jakim było ontologiczne ugruntowanie prawa w ra
dykalnej rzeczywistości życia ludzkiego oraz zbudowanie systemu aksjologii
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prawa. Recasens Siches stwierdza, że źródłem i odniesieniem norm prawnych
nie jest ludzka natura fizyczna, rzeczywistość psychiczna czy abstrakcyjna
idea człowieka, lecz życie ludzkie, które filozof charakteryzuje posługując się
kategoriami Ortegiańskiej metafizyki, uzupełnionymi niektórymi ideami prag
matyzmu (James, Dewey) i psychoanalizy (Fromm). Wyróżniał on trzy po
wiązane ze sobą poziomy życia ludzkiego: indywidualny, międzyjednostkowy
i kolektywny. Interesowała go szczególnie kolektywna sfera życia, jako dzie
dzina funkcjonowania norm prawnych.
Jednym z bardziej interesujących regionów rozważań Recasensa Sichesa
była próba sformułowania logiki prawniczej. Podkreślał on, że ścisłe egzek
wowanie zasad logiki klasycznej na gruncie prawa może prowadzić do kon
sekwencji sprzecznych z intencjami prawodawcy. By zilustrować możliwość
zachodzenia takich ewentualności posłużył się m.in. przykładem opisanym
przez Radbrucha, który, chociażby z racji jego geograficznego kontekstu,
warto tutaj przytoczyć. Otóż Radbruch opowiada, że będąc na stacji kolejo
wej w jakimś mieście w Polsce widział, jak na peron wszedł człowiek z nie
dźwiedziem. Pracownik kolei natychmiast wskazał mu umieszczony tutaj za
kaz wprowadzania psów, jednak człek ów przytomnie odparł, że zakaz ten nie
dotyczy niedźwiedzi. Jego argumentacja była zgodna z zasadami logiki kla
sycznej, lecz jednocześnie sprzeczna z intencją zakazu — stwierdza filozof.
Przeciwstawia on logice tradycyjnej, „logosowi raqonalności” (logos de lo ra
cional) — „logos rozumności” (logos de lo razonable), zawierający się w kręgu
logiki szerszej — w „logosie człowieczeństwa” (logos de lo humano). Postulo
wana przez filozofa logika wspierać by się miała na zasadach Ortegiańskiego
rozumu witalnego i historycznego, uzupełnionego kryteriami waloryzacji.
Joaquín Xirau (1895-1946), autor m.in El sentido de verdad (1927), La
teoria de los valores en relación con la eatica y el derecho (1929), Amor y mun
do (1940), Lo fugaz y lo eterno (1942), dążył do zbudowania systemu aksjolo
gicznego. W jego przekonaniu zadaniu temu nie mogą sprostać metody wy
pracowane przez myśl klasyczną, zbyt jednoznacznie ukierunkowane na opis
rzeczy i generalizację pomijającą ich indywidualne cechy. Xirau poddał ostrej
krytyce zarówno skrajny panlogistyczny intelektualizm, relatywizm i subiek
tywizm, jak i „współczesny negatywizm” — jak pisze A. Guy12. Filozof ak
ceptuje natomiast zasady metodologii racjowitalistycznej. Posługując się nimi
buduje fenomenologię miłości. Dochodzi do wniosku, że miłość jako zjawisko
duchowe — inaczej niż pociąg cielesny — jest formą relaqi międzyludzkich
wykreowaną przez kulturę na podłożu zasad religijnych, biorących początek
w Iranie i Indiach, przeniesioną później do Grecji, a wreszcie przyjętą przez
chrystianizm. Chrześcijaństwo przekształciło miłość w uniwersalną zasadę po
wszechnej duchowej wspólnoty, która dzięki nadprzyrodzonym łaskom daje
człowiekowi sposobność twórczej transformacji osobowości.
12 A. Guy, Historia de la filosofía española, Barcelona 1985, s. 344.
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Rozważając wyżej zasygnalizowane kwestie dochodzi Xirau do sformuło
wania dynamicznej i „ekscentrycznej” koncepcji rzeczywistości, której główna
teza głosi, że racje istnienia wszelkich bytów nie znajdują się ani w nich, ani
poza nimi, lecz są ustanawiane w sferze wzajemnych oddziaływań i wpływów
pomiędzy nimi. Inne ciekawe zagadnienia poruszane przez Xirau — to prob
lem historycznej zmienności doświadczania czasu przez człowieka oraz kon
cepcja jego symbolicznych zachowań.
„Błędna dama” hiszpańskiej filozofii, Maria Zambrano (1907-1991) jest
autorką m.in. prac: Pensamiento y poesia en la vida espanola (1939), Filosofia
y poesia (1939), La agonia de Europa (1945), El sueńo creador (1965), Notas de
un metodo (1939). Akceptując Ortegiański punkt widzenia w filozofii twier
dziła, że tzw. czysty rozum nie jest zdolny do poznawania prawdy, dlatego też
należy wytyczyć inną drogę jej zdobywania. Podjęcie tego zadania traktowała
jako wyzwanie i obowiązek, ponieważ rezultatem pozostawania na łasce czy
stego rozumu jest nędza człowieka dzisiejszego, jego stałe doświadczanie piek
ła. Czysty rozum, poczynając od Rozprawy o metodzie Kartezjusza, niszczy
jedność osobowości ludzkiej, rozprasza ludzki byt i odbiera mu wszelką sen
sowność. M. Zambrano formułuje metodologię „rozumu poetyckiego”, intui
cji poetyckiej, która pozwala zachować integralność osobowości. W tej per
spektywie śledzi ona dzieje kultury europejskiej, zwracając szczególną uwagę
na te jej przekształcenia, których rezultatem stał się brak świętości w życiu
współczesnego człowieka. M. Zambrano interesowała się również ludzkim do
świadczeniem zła — przeżyciami lęku, niepewności, pustki, upływu czasu, re
zygnacji, utraty nadziei — które są rezultatem ogólnych zmian kulturowych.
Kończąc to krótkie omówienie Szkoły Madryckiej chcę zauważyć, że mi
mo istnienia pewnej ilości publikacji jej poświęconych, brak jest takiego opra
cowania, które w przekonujący sposób pokazałoby jej rzeczywistą jedność do
ktrynalną i metodologiczną. Sądzę, że przeprowadzenie dogłębnych studiów
i wyczerpujące ukazanie tej jedności byłoby uzasadnieniem dla nazwy Szkoły,
a zarazem opowieścią o jej dziejach.
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Escuela de Madrid
Resumen
En el articulo se trata de la escuela filosófica creada por J. Ortega y Gasset, con
cocida como la Escuela de Madrid. Al conienzo del articulo se dice sobre el contenido
del concepto de la „escuela” referido hacia circulo intelectual aqui presentado. Despues el autor dibuja los esbozos generales de las concepciones filosóficas de los socios
mas eminentes de la Escuela: de J. Ortega y Gasset, J. Marías, X. Zubiri, M. Garda
Morente, J. Gaos, L. Racasens Siches, J. Xirau, M. Zambrano.
Finalmente el autor advierte la necesidad del poner en luz del núcleo doctrinal
y metodologico común de la Escuela para esclarecer el asunto de problematicidad de
la existencia real de la escuela, indicado al comienzo del articulo.

