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WSTĘP

Przeminęły już lata najgorętszych sporów wokół fenomenu kulturowego, jaki
stanowi dekonstrukcja filozoficzna. Jej twórca, Jacques Derrida, a także współ-
pracujący z nim myśliciele, uczniowie oraz kontynuatorzy skupiali na sobie
uwagę środowisk intelektualnych świata głównie w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas to owa nieformalna szkoła
filozoficzna budziła najżywsze emocje: od entuzjastycznej admiracji po gwał-
towny sprzeciw. Ten ostatni formułowany był głównie w środowisku filozofów
analitycznych, znacznie surowszych w ocenie dekonstrukcji od swoich konty-
nentalnych kolegów (gwoli lepszego zrozumienia tej sytuacji zasadniczy korpus
niniejszej rozprawy poprzedzony został wprowadzeniem rozpatrującym kwestię
podziału filozofii współczesnej na dwa główne nurty, to znaczy filozofię anali-
tyczną oraz filozofię kontynentalną).

Po latach funkcjonowania szkoły dekonstrukcyjnej oraz ustaleniu się jej ka-
nonicznych metod i procedur badawczych ożywienie wokół tego kontrowersyj-
nego stanowiska filozoficznego znacznie osłabło, choć wiele kwestii budzących
polemiki uczonych wciąż nie zostało jednoznacznie rozstrzygniętych. Wręcz
przeciwnie – wydaje się, że utrwaleniu uległy upraszczające stereotypy interpre-
tacyjne nadal zamazujące główne przesłanie dekonstrukcji, którym jest filozo-
fowanie od strony różnicy (différance), uznawanej za nieusuwalny element rze-
czywistości pozbawiony ontycznej konsystencji, bezistotowy, wyłaniający się
s p o m i ę d z y wielu bytów, spomiędzy bytów a – po heideggerowsku rozu-
mianego – Bycia, a nawet wewnątrz tego ostatniego jako jego immanentna gra-
nica. Taki właśnie sposób organizowania myślowej przestrzeni stanowi najbar-
dziej charakterystyczny przymiot filozofujących dekonstrukcjonistów, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje młodszy od Derridy o lat dziesięć, fran-
cuski filozof – Jean-Luc Nancy.

Polscy czytelnicy mogli już zetknąć się z jego pracami, chociaż liczba prze-
kładów na język polski tekstów tego niezwykle poczytnego na całym świecie
autora wciąż pozostaje u nas bardzo skromna: nie licząc kilku esejów opubliko-
wanych w prasie literackiej oraz katalogach wystawienniczych, są to tylko dwie
pozycje książkowe (z około stu wydawnictw zwartych w dorobku filozofa),
a mianowicie Corpus oraz Rozdzielona wspólnota. Szczęśliwie dla nas są to
dwa spośród najbardziej znanych tytułów Nancy’ańskich, które zyskały dużą
popularność w wielu krajach, u nas przyciągając uwagę nie tylko badaczy uni-
wersyteckich, ale i młodzieży akademickiej, niekoniecznie studentów filozofii.
Nancy’ego czytają bowiem równie chętnie młodzi ludzie kształcący się na kie-
runkach literackich, artystycznych, politologicznych i innych. Dowodem na to
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są listy, które autorka niniejszej pracy otrzymuje od studentów poszukujących
opracowań na temat tej niełatwej w odbiorze filozofii. A opracowań tych jest
nadal niezmiernie mało, właściwie istnieje tylko kilka artykułów autorstwa pi-
szącej te słowa oraz młodego polskiego badacza dekonstrukcji, Tomasza Zału-
skiego. Teksty te są ponadto rozproszone w różnych, często niskonakładowych,
a więc trudno dostępnych periodykach naukowych. Nie ma natomiast na rynku
polskim żadnej monografii, która mierzyłaby się z twórczością Nancy’ego, my-
śliciela – nie tylko dobrze znanego we wszystkich innych krajach europejskich,
zwłaszcza w rodzimej Francji, ale także w Rosji, Japonii, Stanach Zjednoczo-
nych, Brazylii itd. Tę lukę w stanie wiedzy o filozofii najnowszej autorka ni-
niejszej pracy pragnie zniwelować, przedstawiając sylwetkę Nancy’ego pol-
skiemu czytelnikowi w sposób możliwie sumaryczny i przystępny, broniąc go
równocześnie przed niekiedy pochopnie formułowanymi negatywnymi ocena-
mi. Skądinąd rozprawa ta została sprofilowana tak, by zneutralizować najczę-
ściej pojawiający się w Polsce pogląd, jakoby dekonstrukcja przeciwstawiała się
programowo europejskiej tradycji filozoficznej, niszcząc wielopokoleniowy
dorobek wielkich myślicieli Zachodu. Ujmując rzecz w sposób najbardziej
przejrzysty: broniona w tej pracy teza stwierdza niekwestionowalną przynależ-
ność filozofii Jeana-Luca Nancy’ego do dziedzictwa filozoficznego Zachodu,
pomimo występujących w niej elementów nowatorskich, formułowanych
w sposób charakterystyczny dla filozofów kontynentalnych.

Na poparcie powyższego stwierdzenia wykorzystana została przede wszyst-
kim literatura źródłowa, to znaczy francuskojęzyczne teksty Nancy’ego, a także
wszystkie dostępne przekłady w języku polskim. Autorka sięgnęła także do
najbardziej znanych opracowań twórczości filozofa w innych językach (francu-
skim, angielskim i niemieckim)1, wybierając te pozycje, które, jej zdaniem,
najlepiej przedstawiały myśl filozofa. W opracowaniu tematu użyteczne okazały
się też prywatne listy od obu czołowych dekonstrukcjonistów francuskich, Nan-
cy’ego i Derridy oraz manuskrypt podarowany autorce przez tego ostatniego,
a stanowiący nieopublikowany nigdzie dotąd wstęp do rozważań rozwiniętych
w książce Le toucher, Jean-Luc Nancy [„Dotyk. Jean-Luc Nancy”].

Wskazana tu literatura podstawowa została poszerzona o teksty (również
w języku polskim) przedstawiające ogólną charakterystykę dekonstrukcji oraz
tych jej przedstawicieli, których wpływ najwyraźniej odcisnął się na dziele
Nancy’ego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż – mając tu do czynienia z my-
ślicielem żyjącym i nadal piszącym – niemożliwe było odwołanie się do
wszystkich jego prac ani też do wszystkich opracowań na ich temat. W chwili,
gdy niniejsza rozprawa jest oddawana do druku, na rynku wydawniczym poja-
wiają się nowe tytuły autorstwa Nancy’ego oraz komentujących go badaczy.
Pomimo tej niedogodności istniejąca już literatura nancy’ańska jest na tyle roz-
budowana, by można było pokusić się o odtworzenie obrazu całości dzieła, sta-
–––––––––––––

1 Wszystkie cytaty w pracy, jeśli zostały przetłumaczone z języków obcych, podane są
w przekładzie autorki, chyba, że w przypisie zaznaczono inaczej.



Wstęp 9

nowiącego jeden z bardziej atrakcyjnych elementów współczesnej myśli filozo-
ficznej, pozostawiając kolejnym badaczom jego uszczegółowienie i rozszerzenie.

Tworząc sumaryczny, a nawet nieco schematyczny obraz dorobku Nan-
cy’ego praca niniejsza została podzielona na trzy części, z których każda składa
się z trzech rozdziałów. Część pierwsza przedstawia główne źródła inspiracji
francuskiego filozofa, druga omawia teoretyczny aspekt jego filozoficznego
projektu, trzecia zaś – jego aspekt praktyczny.

I tak w części pierwszej rozpatrzymy kolejno wpływ, jaki na Nancy’ego wy-
warli Hegel, Heidegger i Derrida. Pierwszy rozdział pokazuje, w jaki sposób
został odczytany przez autora L’inquiétude du négatif [„Niepokój negatywno-
ści”] słynny jenajczyk. A jest to recepcja bardzo oryginalna, wydobywająca
z przemyśleń Heglowskich mało eksponowane dotąd wątki filozoficzne, te,
które pozwalają na dostrzeżenie w jego dziele wizji asystemowej, naznaczonej
wewnętrzną niespójnością, anonsującej koncepcję wolną od uwikłań myśli
w podmiotowość i przedmiotowość świata, który zresztą – w oczach Hegla,
podobnie jak u Nancy’ego – nie tyle jest, ile ulega nieustannej transformacji
w nigdy nieosiągającym kresu procesie stawania się sobą. Pomimo rozbieżności
w podejściu do dzieła słynnego niemieckiego filozofa między klasycznymi in-
terpretacjami a lekturą Nancy’ego, ten ostatni potrafi podeprzeć swoje stanowi-
sko licznymi i celnie dobranymi ustępami z heglowskich pism, cytatami, które
mogą wzbudzić uzasadnione podejrzenie, że nie wszystko jeszcze zostało w tym
wielkim dziele zrozumiane i przyswojone. Na tym tle przedstawiony zostanie
Corpus, najpopularniejsza bodaj książka Nancy’ego, nawiązująca w oczywisty
sposób do kompozycji Nauki logiki. Obok rozważań nad inspiracją heglowską
w kontekście zainteresowań francuskiego dekonstrukcjonisty ontologią i epi-
stemologią w rozdziale tym zasygnalizowane zostanie też (i to od pierwszych
stron), w jaki sposób praktyczne zaangażowanie autora Zasad filozofii prawa
w rzeczywistość polityczną dookreśliło z kolei Nancy’ańskie preferencje poli-
tyczne. Zgodnie bowiem z długoletnią francuską tradycją Hegel czytany przez
autora Corpus jawi się jako filozof reprezentujący myśl postrewolucyjną, postę-
pową, a nawet lewicową, idee, których źródłem był oświeceniowy zryw w imię
wolności, równości i braterstwa wszystkich obywateli w państwie.

Następnie – w drugim rozdziale części pierwszej – przedstawiona zostanie
bardziej skomplikowana kwestia wpływu, jaki na dzieło Nancy’ego wywarł
inny słynny myśliciel niemiecki, twórca – jak się wydaje – współczesnej wersji
filozofii różnicy, Martin Heidegger. Francuski dekonstrukcjonista rzadko daje
bezpośredni wyraz inspiracji, jaką stała się dla niego heideggerowska wersja
filozofii różnicy, a jednak to właśnie ona zaważyła nad kształtem całej kon-
strukcji nośnej jego projektu filozoficznego. Najkrócej mówiąc, chodzi w nim
o zmianę perspektywy myślowej, która odtąd (inaczej niż ma to miejsce w kla-
sycznej filozofii Zachodu) punktem wyjścia refleksji nad uniwersum czyni nie
jakiś uprzywilejowany byt, lecz granicę bytu, aby – w ostateczności – dotrzeć
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do „różnicy wewnętrznej” (Differenz, différance) w Tym Samym, bez przejścia
na stronę tego, co Inne. Pogłębiona analiza Nancy’ańskiej recepcji Heideggera
stanie się również okazją do poczynienia w tym samym rozdziale dwóch dłuż-
szych dygresji, których pełne znaczenie ujawni się dopiero w późniejszych par-
tiach książki. Idzie tu mianowicie o stosunek Nancy’ego (długoletniego ucznia
Paula Ricoeura) do hermeneutyki filozoficznej oraz pierwszy zarys ważnej dla
autora Le sens du monde [„Sens świata”] kwestii sensu, który postrzegany jest
przez niego w postaci anonsu a nie dopełnienia woli znaczenia. Druga dygresja
dotyka Nancy’ańskiej filozofii polityki, a ściślej mówiąc – sprzeciwu wobec
ideologii III Rzeszy, która w pewnym momencie życia tak mocno zafascynowa-
ła Heideggera, że skutki tej fascynacji złowrogo zaciążyły nad ogólnym prze-
słaniem jego dzieła. Nancy chłodno ocenia emocjonalne uwikłanie Mistrza
z Fryburga w nazizm, odcinając się radykalnie zarówno od poczynionego przez
niego wyboru, jak i od konsekwencji, jakie on z sobą niesie. Chęć zdystansowa-
nia się wobec „polityki zbrodni” oraz znalezienia własnej formuły myślowej dla
współczesnej wersji filozofii różnicy prowadzi Nancy’ego do świadomej i zna-
czącej selekcji heideggerowskich motywów filozoficznych, częściowo też do
przetransponowania ich treści oraz sposobu, w jaki zostały one zastosowane,
w projekcie dekonstrukcyjnym.

W trzecim – i ostatnim – rozdziale części pierwszej spotkamy się z osobą,
która poprzez długoletnią bliską przyjaźń i współpracę wywarła mocny wpływ
na życie, światopogląd oraz ostateczny kształt twórczości Nancy’ego. Chodzi tu
oczywiście o twórcę dekonstrukcji filozoficznej, Jacquesa Derridę. Za jego
sprawą Nancy zdołał nadać heideggerowskiej filozofii różnicy zdecydowanie
bardziej nowoczesny wydźwięk, godząc ją z ideologicznymi oczekiwaniami
opiniotwórczych środowisk intelektualnych dzisiejszego Zachodu. Rozdział ten
stanie się też znakomitą okazją do przypomnienia głównych założeń programo-
wych dekonstrukcji jako takiej oraz dziejów jej recepcji na świecie i w Polsce.
Zamkną go przykłady procedur dekonstrukcyjnych wydobyte z tekstów obu jej
słynnych przedstawicieli, tj. Derridy i Nancy’ego – przykłady, które w jawny
sposób zadają kłam upraszczającym interpretacjom, dostrzegającym w dekon-
strukcji jedynie intelektualną igraszkę i literackie dywagacje, idące pod prąd
filozoficznej tradycji Zachodu. Okaże się także, że nie można poważnie rozwi-
jać projektu myślenia od strony różnicy bez dogłębnej znajomości klasycznej
filozofii oraz szacunku dla kulturowego dziedzictwa naszej starej Europy.

Część druga niniejszej monografii poświęcona została teoretycznemu aspek-
towi Nancy’ańskiej dekonstrukcji, o oryginalności którego świadczą szczegól-
nie trzy nowatorskie momenty, a mianowicie: zmiana filozoficznego paradyg-
matu, przekształcenie ontologii oraz innowacyjne podejście do problematyki
sensu. Każdemu z tych zagadnień został poświęcony osobny rozdział.

Ten, który otwiera tę część rozprawy, podejmuje zadanie – jakże często lek-
ceważone w polskiej literaturze filozoficznej na temat dekonstrukcji – przebu-
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dowy konceptualnego sposobu organizowania sfery ontologicznej. Na kilku
przykładach pokazano tu postulowane i realizowane w myśli Nancy’ego odej-
ście od hierarchicznej architektoniki bytów na rzecz ich ujęcia od strony różnicy
utożsamionej z granicą i stanowiącej elementarny punkt wyjścia nowej filozofii.
W tej sytuacji pojawia się potrzeba zastąpienia zastanej metafizycznej aranżacji
przestrzeni ontologicznej jakąś nową koncepcją – potrzeba, którą Nancy zaspo-
kaja przekształconą, odnowioną w duchu filozofii różnicy koncepcją creatio ex
nihilo. Kreacja taka – nazywana też przez Nancy’ego nowym „rozdysponowu-
jącym otwarciem” – pozbawiona jest wszelkiej racji, ostatecznego celu
i stwórczego podmiotu, pozostając nie do końca zdefiniowaną, co umożliwia jej
krańcowo różne interpretacje – może być bowiem rozumiana bądź jako proces
życiowy, bądź jako odpersonalizowana technika. Żadnej z tych interpretacji
francuski myśliciel nie odrzuca kategorycznie, pozostawiając swoim komentato-
rom mierzenie się z nowym pojęciem kreacji w całej jej dekonstrukcyjnej nieja-
sności i niekompletności. Zwłaszcza kwestia techniki jest u autora Le sens du
monde zdecydowanie bardziej pozytywnie waloryzowana niż miało to miejsce
u Heideggera, a co więcej – postrzegana w szerszej perspektywie problematyki
sensu, do której nawiązuje końcowy, trzeci rozdział tej części pracy.

Zanim jednak zajmiemy się bezpośrednio zagadnieniem sensu, trzeba nam
będzie (w II rozdziale części drugiej) zmierzyć się z Nancy’ańskim podejściem
do ontologii oraz ściśle z nim związanym zagadnieniem klasycznej formuły
metafizyki Zachodu. Nancy używa zasadniczo obu tych terminów – metafizyki
i ontologii – wymiennie, dlatego przekształcenie wzorca metafizycznego traktu-
je jako początkową fazę budowania „nowej ontologii”, czyli wiedzy nierespek-
tującej podstawowych zasad metafizycznych, takich jak: zasada tożsamości,
niesprzeczności oraz racji dostatecznej. Ambicją francuskiego filozofa jest
stworzenie konstrukcji konceptualnej na tyle nowatorskiej, żeby zastane proce-
dury filozoficzne ukazały swe uwikłanie w arbitralnie poczynione założenia.
Z tego też powodu termin „metafizyka” – jako określenie starsze i wyposażone
w bardziej wzniosłą konotację – stanowi u niego główny przedmiot krytyki.
W tak polemicznie zabarwionym klimacie rzadziej pojawia się słowo „ontolo-
gia”, choć i ono w swych szkolnych opracowaniach nie spełnia oczekiwań, jakie
Nancy wiąże z filozofią „na miarę dnia dzisiejszego”. Krytyka zastanej filozofii
nie oznacza jednak dla Nancy’ego nigdy – a ten rozdział unaoczni nam to
w sposób szczególnie wyraźny – prostego zanegowania dorobku wielkich umy-
słów Zachodu. Prowadzony z nimi imaginacyjny dialog ma jedynie pomóc
w modyfikowaniu współczesnej nauki o bycie – jej struktury konceptualnej oraz
występujących w jej obrębie pojęć. Najważniejszymi z nich okażą się „bycie
jedno-mnogie” oraz „bycie-z”, których skomplikowaną treść postaramy się
rozwikłać poprzez analizy językowe i filozoficzne w dalszej części tego samego
rozdziału. Następnie przyjrzymy się dokładniej obrazowi rzeczywistości, jaki
zarysowuje się w konceptualnej perspektywie zmodernizowanej ontologii. Zde-
cydowanie bardziej widome staną się dzięki niej rzeczy, a nie obiekty świado-
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mości czy też podporządkowane podmiotowi przedmioty. W myśl nan-
cy’ańskiej dekonstrukcji będą one pojmowane jako efekty konkrecji, stając się
faktycznie bardziej konkretne, zmysłowe i wysławialne niż dotychczasowe abs-
trakcyjne przedmioty zobiektywizowanej refleksji filozoficznej. Pomimo to
francuski filozof nie odbierze im pewnej niekompletności, niespoistości ani
zdolności do nieprzewidywalnej zmiany, która może się zdarzyć w każdej chwi-
li w którejkolwiek z nich. Zresztą rzeczy są według Nancy’ego przede wszyst-
kim j a k i e k o l w i e k, a więc bliskie jakże często pogardzanej dotychczas
przez ontologów banalności oraz pospolitego charakteru ich obecności. W kon-
cepcji autora Être singulier pluriel [„Bycie jedno-mnogie”] rzeczy mniej ekspo-
nują własną „indywidualność” (naturę, istotę itp.), bardziej natomiast uwypukla-
ją swoje bycie-z-innymi-rzeczami we wspólnocie nawiązywanej przez dotyk.
I to już ostatni węzłowy moment środkowego rozdziału części drugiej: metafo-
ryczna figura dotyku w roli wiążąco-rozdzielającego oddziaływania różnicy
(différance), bez której nie do pomyślenia stałaby się jakakolwiek relacja. Róż-
nicujący dotyk przypomina uporczywie czytelnikom Nancy’ego, że nie znajdują
się już w świecie uporządkowanym według tradycyjnych metafizycznych zasad
i wzorców, że opuścili definitywnie sferę szkolnej ontologii i znaleźli się pośród
wielorakich oddziaływań, relacji, odniesień, styków i oddzieleń. W tym świecie
lepiej niż cokolwiek innego sprawdza się Nancy’ańska figura konceptualna se-
-toucher-toi, której poświęcone zostaną ostatnie strony omawianego właśnie
rozdziału.

Następujący po nim rozdział trzeci części drugiej stanowić będzie dość roz-
budowaną egzegezę jednej z ważniejszych prac w dorobku Nancy’ego (niestety
niedostępną po polsku), a mianowicie L’Oubli de la philosophie [„Niepamięć
filozofii”]. Węzłowymi zagadnieniami omawianymi w tej książce są: kwestia
sensu, fenomen kryzysu, jaki rzekomo dotyka go obecnie, oraz „nowe otwarcie
sensu”, rozumianego inaczej niż zwykłe znaczenie. Śledząc z bliska Nan-
cy’ański wywód, raz jeszcze będziemy mogli skonstatować ogromne przywią-
zanie Nancy’ego do tradycji kultury europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze
filozoficznym.

Trzecia – i ostatnia – część niniejszej rozprawy omawia praktyczny, a cza-
sem wręcz stosowany, aspekt dzieła Nancy’ego. Podobnie jak w przypadku
poprzedniej części składają się na nią trzy rozdziały, tym razem dotyczące
trzech najważniejszych sfer praktycznego zaangażowania filozofa. To kolejno:
filozofia sztuki, religii i polityki. Każda z nich stanowi newralgiczny moment
krzyżowania się ze sobą ustaleń teoretycznych francuskiego myśliciela, które
zawsze wychylają się w stronę faktycznych doświadczeń i zastosowań.

I tak filozofia sztuki Nancy’ego okaże się polemicznym przedłużeniem inspi-
racji heglowskiej. Ten skądinąd wysoko ceniony przez Francuza niemiecki ide-
alista nie jest w stanie przekonać autora Les Muses [„Muzy”] do zaakceptowa-
nia tezy o „śmierci sztuki”, która jakoby, straciwszy już ducha, stała się (wedle
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opisu z Fenomenologii) martwa niczym owoce oferowane biesiadnikom na tacy
przez dziewczynę, będącą zaledwie wyblakłym cieniem dawnych Muz. Wbrew
tej pesymistycznej wizji Nancy nie tylko broni żywego oddziaływania sztuk
(zwłaszcza sztuk plastycznych) na dzisiejszą kulturę, ale także sam się w ich
rozwój angażuje, biorąc czynny udział w różnorodnych przedsięwzięciach arty-
stycznych, jak na przykład: performance, film, książka artystyczna, spektakl
teatralny itp. Każdy z tych gestów, analogicznie jak rozwijana równolegle
z nimi refleksja filozoficzna, podkreśla wybitnie graniczny charakter sztuki, jej
bezistotowość oraz bezpośredniość prezentowania się na styku wielu artystycz-
nych domen, na przecięciu różnorodnych światów, czyli zawsze – jak powiada
sam filozof – „na progu”.

Drugi rozdział tej części pracy podejmuje z kolei temat religijnych uwikłań
autora dwutomowej Déconstruction du christianisme [„Dekonstrukcja chrześci-
jaństwa”]. Nieco więcej miejsca poświęcimy tu kształtowaniu się światopoglądu
i rozwoju intelektualnego samego Nancy’ego, którego życie religijne oscylowa-
ło pomiędzy katolicyzmem zaangażowanym, o lewicowym zabarwieniu poli-
tycznym a otwartym ateizmem. Ów brak przywiązania do instytucjonalnej reli-
gijności oraz poddanie jej procedurom dekonstrukcyjnym nie oznacza jednak
wcale deprecjacji chrześcijaństwa. Wprost przeciwnie – niejeden czytelnik
awangardowych pod wieloma względami pism Nancy’ego odkryje z niemałym
zdziwieniem, jak wiele respektu okazuje ten nowoczesny wolnomyśliciel po-
stawie religijnej, którą nawet pragnie zachować, ochronić i pogłębić w naszym
zlaicyzowanym świecie. Chodzi tu co prawda o religijność specyficzną, można
by powiedzieć – religijność bez religii, niemniej jednak Nancy’ański pomysł na
adorację i dekluzję pozostaje mocno osadzony w treściach i wartościach wypra-
cowanych podczas dwóch tysięcy lat dominacji chrześcijaństwa w kulturze Za-
chodu.

Ostatni rozdział części trzeciej, a zarazem całej rozprawy przedstawia Nan-
cy’ańskie podejście do polityki. I tu – podobnie jak w przypadku sztuki i religii
– francuskiego filozofa interesuje głównie obszar kulturowy Zachodu w czasach
najnowszych. Niemniej jednak chęć zdiagnozowania obecnego stanu polityki
w sposób możliwie obiektywny skłania go do uogólnionych przemyśleń natury
historycznej, w których najwięcej miejsca zajmują kwestie formowania się
wspólnoty politycznej oraz demokracji. Obie je Nancy pragnie wyrwać z utrwa-
lonych w kulturze Zachodu stereotypów myślenia, co prowadzi go do opraco-
wania oryginalnych konstrukcji konceptualnych „rozdzielonej wspólnoty”
(communauté désoeuvrée) oraz „demokracji nadchodzącej” (démocratie à ve-
nir). Konstrukcje te są poddawane przez Nancy’ego skrupulatnej obserwacji
z punktu widzenia zastosowań praktycznych, tj. politycznego dyskursu oraz
czynu. Autor La communauté désoeuvrée przywiązuje konsekwentnie dużą
wagę do wyraźnego odseparowania sfery działań i postaw politycznych od in-
nych sfer kulturowej działalności człowieka, by w ten sposób uchronić współ-
czesne społeczeństwa od efektu totalnego upolitycznienia. Z tego też powodu
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podmiotowość polityczna – zgodnie zresztą z teoretycznymi założeniami de-
konstrukcyjnego projektu Nancy’ego – ulega multiplikacji i ujednostkowieniu
w filozoficzno-językowej figurze „my”. Dla Nancy’ego bowiem w sferze poli-
tycznej liczą się przede wszystkim relacje, odniesienia, oddzielenia i więzi, któ-
re stawiają każdego uczestnika życia politycznego wobec źródłowego poróżnie-
nia – nawet gdy idzie o jego własną podmiotowość. Podmiot polityczny to dla
francuskiego dekonstrukcjonisty ani monarcha, ani przywódca, lecz przejaw
wspólnotowego charakteru jednostkowej decyzji.

*

Przedstawiając polskiemu czytelnikowi pierwsze sumaryczne omówienie
twórczości jednego z czołowych przedstawicieli dekonstrukcji filozoficznej,
zadbałam, by nie ulec pokusie dekonstruowania jego własnej myśli. Praca ta
powstała głównie w wyniku wnikliwej lektury tekstów Nancy’ego oraz najważ-
niejszych, wciąż jeszcze nielicznych opracowań jego filozoficznego dorobku.
Lektura ta wykorzystywała sprawdzone i upowszechnione od lat w pracy histo-
ryków filozofii metody interpretacji oraz rozumienia tekstów filozoficznych
takie jak: metoda komparatystyczna, językowo-analityczna, hermeneutyczna,
biograficzna, egzegeza tekstu źródłowego itp. Zostały one ze sobą połączone
oraz uzupełnione elementami metod spoza obszaru dociekań czysto filozoficz-
nych, takich jak: badania filologiczne, językoznawcze, historyczne, kulturo-
znawcze, religioznawcze itp. Całość przybrała zatem ostatecznie postać eklek-
tycznej metody heurystycznej, której celem było znalezienie „właściwego spoj-
rzenia” na dzieło Jeana-Luca Nancy’ego (czy też raczej – jak mawiał Derrida –
jego „trafnego dotyku”) oraz rozwianie najbardziej niesprawiedliwego z ciążą-
cych nad nim podejrzeń jakoby lekceważąco traktował tradycję naszej kultury.

Książka ta w swoim ostatecznym kształcie – choć stanowi wynik samodziel-
nych poszukiwań i formułuje wnioski, za które odpowiadam tylko ja sama –
zawdzięcza wiele życzliwości osób z mojego uniwersyteckiego otoczenia. Bez
ich gotowości do odważnej dyskusji, a także dzielenia się ze mną swoimi wąt-
pliwościami i zastrzeżeniami, wiele aspektów Nancy’ańskiej dekonstrukcji nie
ukazałoby mi się w tak jasnym świetle. Osobom tym dziękowałam już we wstę-
pie do mojej pierwszej pracy z dziedziny dekonstrukcji. Dziś ponawiam ciepłe
słowa pod adresem ich wszystkich, dopowiadając jeszcze wyraz wdzięczności
za całokształt opieki naukowej, jaką sprawował nade mną w latach studenckich
oraz podczas wczesnej kariery akademickiej, Pan Profesor Ryszard Panasiuk.
Nie mogę też nie powtórzyć serdecznego podziękowania za pomoc, jaką w po-
trzebie niosła mi zawsze Pani Profesor Justyna Kurczak. Osobny i szczególny
wyraz wdzięczności winna jestem Pani Profesor Elżbiecie Jung za wsparcie,
jakiego zawsze mi udzielała – wsparcie tym bardziej cenne, że niemotywowane
żadnymi względami instytucjonalnymi, a przecież pełne serdeczności i niestru-
dzonej cierpliwości z jej strony.
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WPROWADZENIE

Chociaż rozważania o charakterze filozoficznym znane były już przedstawi-
cielom wczesnych faz rozwojowych kultury indoeuropejskiej, samo pojęcie
filozofii oraz jej miano powstały dopiero na przełomie VI i V wieku p.n.e. (tj.
w końcu epoki archaicznej) w Grecji. Powszechnie przyjmuje się, że termin
φιλοσοφία ukuł starożytny mędrzec, mistyk i polityk, Pitagoras z Samos. Słowo
to szybko się rozpowszechniło, jak zaświadczają o tym pisma (nieco młodszego
od Pitagorasa) Heraklita z Efezu: jego rodzime miasto położone było w Jonii,
historycznej krainie na Półwyspie Anatolijskim, a więc w dużej odległości od
Krotony, matecznika pitagorejczyków na południowym wybrzeżu Półwyspu
Apenińskiego, a mimo to termin ten nie był mu obcy. Następnie – na przełomie
V i IV wieku p.n.e. – w pełni rozkwitu kultury greckiej na Peloponezie, filozofia
zyskała sobie znaczną popularność i prestiż, w dużej mierze dzięki sławie wiel-
kiego ateńczyka, Platona, który posługiwał się jej nazwą w swoich dialogach.
Odtąd filozofami nazywano wszystkich wybitnych myślicieli greckich, nawet
tych, których działalność wyprzedziła powstanie tego określenia: jak na przy-
kład znacznie starszego od Pitagorasa Talesa, którego powszechnie uznano za
„ojca filozofii Zachodu”, pomimo że on sam nie posługiwał się tym słowem.

Filozofia w greckim rozumieniu stanowiła „umiłowanie mądrości”, czyli
pragnienie zdobycia jak najszerszej wiedzy na temat całego uniwersum, także
aspektu sakralnego. Pierwsi filozofowie nie mieli żadnej specjalności: jako
uosobienie autorytetu wiedzy musieli znajdować odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia, z jakimi zwracali się do nich ich rodacy. A jednak już Pitagoras doskonale
zdawał sobie sprawę z faktu, że – nawet w swej najogólniejszej postaci poszu-
kiwania pierwszych zasad – wiedza nie jest czymś jednolitym, zaś do jej zdoby-
cia potrzebne są rozmaite uzdolnienia i umiejętności, które domagają się specja-
lizacji. Toteż w samym momencie swoich narodzin filozofia składała się z kilku
oddzielnych domen „do nauczenia się” (gr. μάθημα = nauka, wiedza, poznanie),
których liczbę Pitagoras określił na cztery. Były to arytmetyka, geometria,
astronomia i muzyka. Od tego momentu z – i tak już czworakiego – pnia filozo-
ficznego zaczęły wyrastać kolejne gałęzie, z których każda zazdrośnie strzegła
swej odrębności i specyfiki. Przez kolejne z górą dwa tysiąclecia samodzielność
zyskiwały sobie nauki ścisłe, nauki humanistyczne i społeczne, naukowe przy-
rodoznawstwo oraz medycyna. Ich przedstawiciele dziś nie odczuwają już żad-
nych związków z filozofią, choć jeszcze w końcu XIX stulecia psychologia
zaliczana była do dyscyplin filozoficznych, podobnie jak antropologia, która
nawet obecnie pozostaje w podwójnej postaci (obok antropologii filozoficznej
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i kulturowej występuje biologicznie zorientowana antropologia fizyczna).
W XX wieku ten proces dywergencji nabrał takiego rozpędu, iż dziś trudno już
o przejrzystą systematyzację specjalności w obrębie samej filozofii, którą mało
kto pojmuje jako najogólniejszą refleksję o Bogu, świecie i człowieku. Znawca
filozofii hellenistycznej chętniej porozmawia z hermeneutą lub krytykiem lite-
rackim niż z logikiem matematycznym, temu zaś niełatwo będzie o porozumie-
nie z heglistą lub dekonstrukcjonistą, choć nadal może owocnie debatować
z ontologiem. Wydawać by się mogło, że na współczesnej scenie filozoficznej
zapanował zamęt. Być może lepiej niż o „filozofii” byłoby dziś mówić o „filo-
zofiach” w liczbie mnogiej? Spostrzeżenie to nie jest bezzasadne, a natłok róż-
norodnych zainteresowań oraz powiązanych z nimi metod badawczych ma
u swych podstaw zjawiska, które same stały się już obiektem obserwacji. Przy-
glądał się im na przykład francuski badacz filozofii współczesnej, Dominique
Janicaud w swojej pracy À nouveau la philosophie [„Filozofia raz jeszcze”]1.
W stawianej przez niego diagnozie współczesnej filozofii warto zwrócić uwagę
na przynajmniej dwie ważne przyczyny jej obecnego stanu.

Pierwsza z nich wydaje się prozaiczna, ale ma swoją wagę. Jest to ogromna
liczebnie produkcja filozoficzna, która opanowała nieomal cały świat, dawno
przekroczywszy obszar starej Europy. Składają się na nią praktycznie niepoli-
czalne wydawnictwa zwarte oraz publikacje w periodykach naukowych. Dru-
kowane w tysiącach egzemplarzy przez oficjalne wydawnictwa, na koszt uczel-
ni lub nawet samych autorów, są one następnie kopiowane przez pracowitych
studentów dzięki coraz sprawniejszym maszynom powielającym. Do rozpo-
wszechniania myśli filozoficznej przyczyniają się również mnogie konferencje,
kolokwia, kongresy, sympozja oraz mniej lub bardziej publiczne wykłady indy-
widualne. I nawet jeśli przyrost produkcji filozoficznej nie dorównuje liczebnie
prezentacjom z zakresu nauk ścisłych i dyscyplin technologicznych, to i tak jest
on nieporównywalnie większy od tego, co miało miejsce jeszcze w okresie mię-
dzywojnia.

Po drugie, współczesna scena filozoficzna wydaje się ulegać silniejszym niż
niegdyś wpływom polityczno-ideologicznym. Pomimo że wciąż znajdują się
wśród nas filozofowie „czyści”, którzy – na wzór przedstawicieli przedwojennej
szkoły lwowsko-warszawskiej – nie dopuszczają, by domeną ich ustaleń za-
władnęły doraźne preferencje światopoglądowe, to jednak coraz częściej spoty-
ka się filozofów „z misją”. Ich twórczość może mieć charakter „totalitarny” jak
myśl Giovanniego Gentilego2, teoretyka mocno zaangażowanego w tworzenie
–––––––––––––

1 D. J a n i c a u d, À nouveau la philosophie, Albin Michel, Paris 1991.
2 Teoretyczny wkład Gentilego w program włoskiego faszyzmu zawiera się m. in. w takich

dziełach, jak: Teoria generale dello spirito come atto puro, Laterza e figli, Bari 1916, Educazione
e scuola laica, Vallecchi, Firenze 1921, Che cos’è il fascismo, Vallecchi, Firenze 1925. W tej
części pracy przewidziany został tylko szybki przegląd przedstawicieli najbardziej reprezentatyw-
nych nurtów i szkół filozofii współczesnej, chcąc zatem oszczędzić czytelnikowi nadmiernego
rozproszenia przy lekturze, tytuły i adresy bibliograficzne programowych dzieł pozostałych wy-
mienianych tu myślicieli zostały przeniesione do bibliografii ogólnej, na końcu książki.
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politycznego programu faszyzmu, może też – co stanowi częstszy przypadek
w okresie powojennym – wyrażać poglądy w sposób bardziej „miękki” i osobi-
sty. Niemniej jednak fenomen polityzacji współczesnych instytutów filozofii
stał się faktem niezaprzeczalnym. Prowadzone w nich debaty i polemiki – nie-
omal zawsze upubliczniane za sprawą mediów – stanowią często tylko ze-
wnętrzny wyraz skrywanych głęboko preferencji (lewicowych bądź prawico-
wych, religijnych bądź antyreligijnych, liberalnych bądź komunitariarnych
itd.)3.

Wspomniane tendencje stawiają przed współczesnymi filozofami nowe wy-
zwania. Muszą oni dążyć nie tylko do osiągnięcia jak najwyższych kompetencji
w swoich własnych specjalnościach, ale też orientować się w kilku innych, od-
rębnych dziedzinach badawczych. W praktyce przekracza to siły jednego czło-
wieka, dlatego też coraz częściej powoływane są wieloosobowe interdyscypli-
narne zespoły badawcze, które choć znane były w naszej kulturze od dawna,
nigdy nie cieszyły się aż taką popularnością i nie były tak rozpowszechnione jak
dzisiaj.

Faktycznie oznacza to, że tendencjom dekompozycyjnym towarzyszą w do-
bie obecnej również efekty konsolidacyjne, a wyodrębnianie się specjalności
może odgrywać pozytywną rolę w porządkowaniu zastanego chaosu. Z takiej
perspektywy winno się też spojrzeć na szeroko dziś zaakceptowany podział
filozofii współczesnej na filozofię kontynentalną i analityczną. Ten intuicyjnie
zrozumiały dla każdego członka społeczności filozoficznej podział nie został
wszakże w nauce polskiej dostatecznie przebadany, a i niniejsze wprowadzenie
– anonsując problem – nie rości sobie praw do bycia czymś więcej niż przy-
czynkiem do dalszych, pogłębionych analiz. Niemniej jednak podjęta zostanie
w tym miejscu próba nakreślenia ogólnego schematu wyodrębnienia się filozofii
analitycznej z tradycyjnie szeroko rozumianej filozofii oraz wyjaśnienia, dla-
czego filozofowie analityczni i kontynentalni nie godzą się na uznanie tego roz-
działu za specjalistyczny, dążąc najczęściej do całkowitego zdyskredytowania
swych adwersarzy. W punkcie wyjścia rysuje się zatem wyraźne dążenie do
ekskluzywności, co niestety – miast uładzić spory – prowadzi do nowych pole-
mik i konfliktów w obrębie filozofii najnowszej. Być może winne jest tu po
części samo nazwanie tak odróżnionych jej typów. Właśnie – „typów”, a nie
„specjalności”, do których obie strony nie chcą się ograniczyć. Niejasności to-
warzyszą więc rozróżnieniu obu filozofii już w planie logicznym. Zauważa to
słusznie polski filozof analityczny, Adam Nowaczyk:

Filozofię współczesną dzieli się zazwyczaj na „analityczną” i „kontynentalną”.
Określenia te mogą wywołać zdziwienie, nie gwarantują bowiem rozłączności.
Przymiotnik „analityczna” sugeruje s p o s ó b uprawiania filozofii, natomiast „kon-
tynentalna” wskazuje na l o k a l i z a c j ę. I rzeczywiście, chodzi tu o kontynent

–––––––––––––
3 Treść dwóch powyższych akapitów stanowi swobodną relację z rozważań Janicauda. Por.

D.  J a n i c a u d, À nouveau…, s. 15–17.
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europejski przeciwstawiony Wyspom Brytyjskim. Ale nie oznacza to, że filozofię
kontynentalną uprawia się wyłącznie na kontynencie, analityczną natomiast na wy-
spach. Faktycznie, filozofię analityczną uprawiano i nadal tworzy się w wielu kra-
jach kontynentu europejskiego, a wpływy filozofii kontynentalnej sięgają dziś rów-
nież Oxfordu i wielu uniwersytetów amerykańskich4.

Jak widać określenia obu filozofii niewiele wyjaśniają, przyczyniając się ra-
czej do nieporozumień przy próbach ich zdefiniowania. W tej sytuacji większą
korzyść można by przypuszczalnie odnieść z przypomnienia kilku faktów histo-
rycznych związanych z wyłonieniem się obu typów na współczesnej scenie
filozoficznej5.

Od początku wzorująca się na ścisłym charakterze matematyki i logiki, sku-
piona na danych doświadczalnych i analizie języka, filozofia analityczna (której
będziemy się jeszcze dokładniej przyglądać niżej) powstała w Cambridge
w pierwszych latach XX wieku, kiedy George Edward Moore (1873–1958)
opublikował krótką rozprawę pt. The Refutation of Idealism [„Obalenie ideali-
zmu”] (1903). Niemal w tym samym czasie Bertrand hrabia Russell (1872–
1970) pracował nad programem logicyzacji matematyki, wydając w latach
1910–1913 – wraz z Alfredem Whiteheadem – Principia mathematica. Moore’a
i Russella łączyły podobne zainteresowania podstawami matematyki, logiki oraz

–––––––––––––
4 A. N o w a c z y k, Filozofia analityczna, PWN, Warszawa 2008, s. 11.
5 Światowa literatura na temat filozofii analitycznej jest niezmiernie bogata, główne dzieła

wymienionych w tej pracy przedstawicieli tego nurtu zostały zgodnie z zapowiedzią umieszczone
w bibliografii ogólnej (patrz wyżej, przypis 2). Z ważnych tytułów polskich filozofów analitycz-
nych  należałoby  w  tym  miejscu  odnotować:  K.  A j d u k i e w i c z, Język i poznanie. Wybór
pism, tom 1–2, PWN, Warszawa 1960 (t. 1), 1985 (t. 2); J.M. B o c h e ń s k i, O filozofii anali-
tycznej, [w:] „Odra”, nr 6 (333), Wrocław 1989, s. 35–45; B. C h w e d e ń c z u k, Spór o natu-
rę prawdy, PIW, Warszawa 1984; I. D ą m b s k a, O narzędziach i przedmiotach poznania.
Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej,  PWN, Warszawa 1967; A. G r o-
b l e r, Pomysły na temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle, Aureus, Kraków, 2001;
S.  K a m i ń s k i, Argumentacja filozoficzna w ujęciu analityków [w:]  t e n ż e, Filozofia i me-
toda, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 133–150; T. K o t a r b i ń s k i, Elementy
teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1961; M. M o s t o w s k i, Kwantyfikatory rozgałęzione a pro-
blem formy logicznej,  [w:]  M.  Omyła  (red.), Nauka a język, Wydawnictwa Wydziału Filozofii
i Socjologii, Warszawa 1994, str. 201–242; H. S k o l i m o w s k i, Kazimierz Twardowski
i powstanie ruchu analitycznego w Polsce, tłum. K. J. Kilian, [w:] „Sofia”, nr 5, Rzeszów 2005,
s. 187–209; B. S t a n o s z, 10 wykładów z filozofii języka, Polskie Towarzystwo Semiotyczne,
Warszawa 1991; R. S u s z k o, Odrzucenie aksjomatu Fregego i reifikacja sytuacji, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000; K. S z a n i a w s k i (wraz z J. Pel-
cem i M. Przełęckim), Prawa nauki. Trzy szkice z zakresu logiki, PWN, Warszawa 1957;
T.  S z u b k a, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej, Wrocław 2009; A. T a r s k i, Pisma logiczno-filozoficzne, tłum. J. Zygmunt, tom 1–2,
PWN, Warszawa 1995 (t. 1), 2001 (t. 2); K.  T w a r d o w s k i, Wybrane pisma filozoficzne,
PWN, Warszawa 1965; J. W o l e ń s k i, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, War-
szawa 1985.
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etyki. Położenie pierwszego ośrodka filozofii analitycznej6 na odizolowanych
od kontynentu europejskiego Wyspach Brytyjskich wyznaczyło zasięg jej „ma-
tecznika”, odgradzając od niego pozostałych filozofów – również poprzez nada-
nie im miana „kontynentalnych”. Wkrótce jednak do obydwu Anglików dołą-
czył uzdolniony, acz dość niesubordynowany uczeń, Ludwig Wittgenstein
(1889–1951). Jego austriackie pochodzenie przyczyniło się do zaszczepienia
nowego sposobu uprawiania filozofii w kraju rodzimym, gdzie wokół Rudolfa
Carnapa (1891–1970) skupiało się grono oddanych słuchaczy (Otto Neurath,
Hans Hahn, Kurt Gödel i inni) nazwane następnie Kołem Wiedeńskim.

Koło Wiedeńskie to obecnie najbardziej znana z trzech głównych szkół filo-
zofii analitycznej. Trzeba jednak wiedzieć, że nim jego działalność została for-
malnie zainaugurowana w roku 1922 przez profesora Uniwersytetu Wiedeń-
skiego Moritza Schlicka (1882–1936), który skądinąd przyczynił się do wzmoc-
nienia królującego tam logicznego empiryzmu, polski filozof, Kazimierz Twar-
dowski (1866–1938) założył w roku 1895 we Lwowie szkołę, która w latach
międzywojennych stała się szkołą lwowsko-warszawską. Jej przedstawicieli –
K. Ajdukiewicza, T. Kotarbińskiego, S. Leśniewskiego, J. Łukasiewicza,
A. Tarskiego, W. Witwickiego, M. Ossowską, S. Ossowskiego, W. Tatarkie-
wicza, I. Dąmbską i innych – cechował przede wszystkim antyidealizm, an-
typsychologizm, realizm epistemologiczny, antynaturalizm w humanistyce,
obiektywizm w aksjologii i empiryzm. Szkoła ta nawiązała w międzywojniu
owocną współpracę z ośrodkiem brytyjskim oraz z Kołem Wiedeńskim. Tym-
czasem w wyniku gwałtownych przemian politycznych w Europie, a zwłaszcza
aneksji Austrii przez Trzecią Rzeszę analitycy z Wiednia musieli ratować się
ucieczką przed nazistami za granicę. Emigrowali głównie do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie azyl znalazł między innymi Carnap. Szybko napotkał on tam
ludzi o podobnych poglądach, co przyczyniło się do powstania trzeciej (i jak
dotychczas ostatniej) z wielkich szkół filozofii analitycznej, znanej pod nazwą
neopragmatyzmu. Do jej przedstawicieli zalicza się: Willarda Van Ormana Qu-
ine’a, Wilfrida Sellarsa, Hilary’ego Putmana, Donalda Davidsona i innych. Od
dwóch poprzednich szkół neopragmatyzm odróżnia się polemicznymi tenden-
cjami, kwestionującymi podstawowe twierdzenia Wiedeńczyków, dlatego też
jego reprezentaci nazywani bywają „postpozytywistami” lub myślicielami „po-
stanalitycznymi”. To drugie określenie Nowaczyk uznaje jednak za mylące,
gdyż sugeruje ono jakoby cała filozofia analityczna była tożsama z poglądami
członków Koła Wiedeńskiego, podczas gdy faktycznie pomiędzy wszystkimi

–––––––––––––
6 Niektórzy badacze historii filozofii analitycznej (np. E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner,

F. Ricken, A. Gut, A. Nowaczyk i inni) nie zgadzają się na powiązanie jej narodzin wyłącznie
z osobami Moore’a i Russella, twierdząc, iż chronologicznie pierwszeństwo należałoby się Got-
tlobowi Fregemu (1848–1925), gdyż – jak ujął to Nowaczyk – wiele jego dokonań „zdetermino-
wało problematykę podejmowaną w filozofii analitycznej i stało się jej trwałym dziedzictwem”;
patrz: A. N o w a c z y k, Filozofia…, s. 14.
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trzema jej szkołami istniały dość luźne powiązania, a różnice pojawiały się też
w szczegółowych zapatrywaniach7.

Po zakończeniu II wojny światowej zainteresowanie filozofią analityczną
znacznie wzrosło. Pojawiły się nowe, choć mniej wpływowe szkoły (np. oks-
fordzka filozofia lingwistyczna) oraz ważne nazwiska, na przykład Karl Popper
(1902–1994), John Rawls (1921–2002) i Richard Rorty (1931–2007). Pierwszy
z nich skoncentrował swój wysiłek badawczy na wyznaczeniu ścisłych granic
naukowości, wprowadzając między innymi pojęcie falsyfikowalności. Rawls
sformułował oryginalną „teorię sprawiedliwości”. Trzeci z wymienionych filo-
zofów po błyskotliwym początku kariery naukowej wziął na warsztat badawczy
zagadnienie relacji pomiędzy filozofią analityczną a kontynentalną i w rezulta-
cie… przeszedł do obozu przedstawicieli tej ostatniej.

Obecnie filozofia analityczna – jak wskazują ostatnie przykłady – najprężniej
rozwija się w Stanach Zjednoczonych. Jej ośrodki znajdują się również w wielu
innych krajach, w tym europejskich (zwłaszcza skandynawskich), a zwolennicy
dotarli do Australii i Nowej Zelandii8.

Wszystkim przedstawicielom filozofii analitycznej należy się uznanie za
ogromny potencjał inwencji, talentu oraz dyscypliny intelektualnej, którą – jak
zobaczymy za chwilę – nie zawsze wyróżniali się działający w tym samym cza-
sie filozofowie kontynentalni. Najpierw jednak wypadałoby zapoznać się bliżej
z historią „nieanalityków”.

Począwszy od Talesa, Pitagorasa i Platona na kontynencie europejskim
(łącznie z Wyspami Brytyjskimi, a potem i Nowym Światem) tradycyjna filozo-
fia rozwijała się przez szereg stuleci, stając się jednym z głównych filarów kul-
tury Zachodu. Historycy filozofii dobrze znają jej dzieje i wiedzą, że w ich toku
dochodziło niejednokrotnie do różnorodnych – nieraz gwałtownych – zmian
kierunku oraz prób rozpoczynania wszystkiego od początku (vide słynny Karte-
zjański postulat wzniesienia gmachu filozofii na całkiem nowych fundamen-
tach). Wielu badaczy zgadza się jednak z opinią, że ostatnią ważną cezurę
w historii filozofii zachodnioeuropejskiej wyznacza rok 17899. Wielka Rewolu-
cja Francuska, której konsekwencje wykroczyły daleko poza sprawy narodowe
Francuzów, naruszyła bowiem polityczno-społeczny status quo niemal wszyst-
kich państw europejskich. Doprowadziło to do głębokich przemian, w wyniku
których ukonstytuował się świat współczesny. Odtąd przełomowym momentom
politycznym towarzyszyły przekształcenia kulturowe o równie zdecydowanym
charakterze: w dziedzinie filozofii oznaczało to domknięcie epoki nowożytnej
i otwarcie nowego okresu tzw. filozofii współczesnej. Głównym bohaterem tych
wydarzeń (zarówno w aspekcie politologicznym, jak i kulturowym) był Georg
Wilhelm Friedrich Hegel. Z licznych świadectw jego ogromnego wpływu na

–––––––––––––
7 A. N o w a c z y k, Filozofia…, s. 15.
8 Por. tamże, s. 16.
9 Np. Ernst Cassirer, Jean Starobinski, Lucien Sève, André Comte-Sponville, Bronisław Bacz-

ko, Tadeusz Kroński, Jerzy Kochan i inni.
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kształt filozofii najnowszej przypomnieć można chociażby słowa francuskiego
badacza myśli najnowszej, Rogera Pouiveta („cała filozofia kontynentalna na-
znaczona jest myślą Hegla”10) czy też bardziej stonowaną wypowiedź jego ro-
daka, humanisty „starszej daty”, André Comte-Sponville’a („[…] «Sowa Mi-
nerwy wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem». Ta sformułowana przez
samego Hegla maksyma stosuje się także do niego: kończy on chyba bardziej
filozofię nowożytną niż inauguruje filozofię współczesną”11). Wymienieni ba-
dacze uznają myśl najnowszą za przejaw reakcji na heglizm, znajdującej wyraz
w skrajnych postawach oceniających: od admiracji do zaciekłej wrogości. Nie
zmienia to faktu, że wszyscy filozofowie kontynentalni mogą być równocześnie
uznani za reprezentantów filozofii poheglowskiej. Oczywiście miały też miejsce
incydentalne próby filozoficznych „insurekcji”: niektórym wciąż było bliżej do
Kanta, zdarzały się i inspiracje płynące z innych jeszcze źródeł. Nie sposób
jednak zaprzeczyć, że wszechobecny w kulturze XIX wieku historyzm oraz
zainteresowanie rewolucyjnymi zrywami w historii świata (będącymi korelata-
mi Heglowskich przeskoków w łańcuchu dialektycznych przemian) stanowią
świadectwo dominacji heglizmu na filozoficznej scenie starego kontynentu.

W odróżnieniu od poprzedniego stulecia wiek XX stał się ośrodkiem wyraź-
niejszej reakcji antyheglowskiej, która przybierała rozmaite formy – czasem
brutalne, a czasem wysoce wyrafinowane. Śmiało rzec można, że rodząca się
filozofia współczesna u swych podstaw miała sprzeciw wobec swojego dzie-
więtnastowiecznego „patrona”, odrzucając z jego projektu wszystko to, co mo-
gło umniejszać rolę biologicznie postrzeganej jednostki, spontaniczności proce-
sów życiowych, podświadomości, swobód politycznych, eksperymentów na-
ukowych itd. Dwudziestowieczni antyhegliści najczęściej brali za wzór tych
nielicznych oponentów Hegla, których działalność przypadała – choć wówczas
bywali marginalizowani instytucjonalnie – na wiek poprzedni. Najbardziej
wpływowym spośród nich okazał się początkowo Auguste Comte (1798–1857).
Dla ścisłości należy jednak niezwłocznie dodać, iż myśliciel ten nie tyle zwal-
czał Hegla, ile zupełnie go ignorował. Ze swej strony natomiast stworzył nie
mniej niż heglowski rozbudowany system filozoficzny o historystycznej podbu-
dowie, stanowiący projekt konkurencyjny wobec wizji sławnego jenajczyka.
W przekonaniu Comte’a minione etapy w rozwoju myśli doprowadziły osta-
tecznie do ustalenia się naukowego, scil. pozytywnego światopoglądu (stąd też
określenie jego filozofii jako „pozytywizmu”). Współczesnym sobie badaczom
radził on odrzucić wszelką metafizyczną ciekawość dotyczącą nieokreślonych
przyczyn na rzecz poszukiwania realnych praw w świecie fizycznym, do które-
go należy też człowiek. Tym ostatnim zajmą się, według prognoz Comte’a,
swoiście rozumiana politologia oraz zabarwiony religijnie kult Ludzkości.

Największą jednak liczbę – całkiem jawnych już – oponentów przysporzył
sobie Hegel, aspirując do nadania własnym przemyśleniom rangi wiedzy abso-
–––––––––––––

10 R.  P o u i v e t, Philosophie contemporaine, PUF, Paris 2008, s. 34.
11 A.  C o m t e-S p o n v i l l e, La philosophie, PUF, Paris 2005, s. 63.
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lutnej. Wywołało to głośny sprzeciw obrońców indywidualności, zwłaszcza tej,
która dotyczyła jednostki ludzkiej. W imię owej osobniczej autonomii Max
Stirner (1806–1856) odrzuci wiarę w Boga i Człowieka pojmowanego jako
powszechnik, tworząc filozofię J e d y n e g o, zdominowaną przez anarchi-
styczny egocentryzm i nihilizm.

Kolejnym przeciwnikiem heglowskiej wiedzy absolutnej był piewca zgoła
innego absolutyzmu, Søren Kierkegaard (1813–1855). Głęboko religijny Duń-
czyk, prekursor mającego się wkrótce narodzić egzystencjalizmu, zdecydowanie
rozdziela sferę boskiego Absolutu od dostępnej człowiekowi wiedzy racjonal-
nej, rejestrując w swoich poetyckich, niepowiązanych w całość esejach (wbrew
wszechobecnej u Hegla systematyzacji) życiowe dramaty oraz nierozstrzygalne
problematy subiektywnej egzystencji. Z sieci tych utrapień i ciągłych zwątpień
człowieka może – zdaniem Kierkegaarda – uratować tylko szczera i głęboka
wiara.

Zarzuty wobec Hegla – tym razem chyba jednak niezbyt słuszne – formuło-
wali też obrońcy swoistości fenomenu życia. Opozycję tę zainaugurowały jesz-
cze przed śmiercią berlińskiego profesora wystąpienia Artura Schopenhauera
(1788–1860), zwolennika kantowskiej niemożności poznawczego przeniknięcia
do „rzeczy samych w sobie”. W obrazie życia kreślonym przez autora Świata
jako woli i przedstawienia dają o sobie znać wątki religijno-filozoficzne o pro-
weniencji hinduistycznej (życie jako senna ułuda, konieczność cierpienia itp.),
które poruszyły wielu dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych badaczy, kierując
ich zainteresowania ku dalekim Indiom i ich kulturze, jak się wkrótce okazało
całkiem bliskiej kulturze europejskiej.

Prace Schopenhauera nie zyskały jednak nigdy rozgłosu równego dziełom
Hegla i dopiero jego kontynuator, Friedrich Nietzsche (1844–1900) zdołał na-
prawdę zbulwersować środowiska uniwersyteckie, a nawet salony ówczesnego
świata, jawnie wyśmiewając – np. w Zmierzchu bożyszcz12 – znaczenie wszel-
kiej „szkolnej” filozofii. Jej bezużyteczną – w opinii tego nad wyraz przekorne-
go, filozofującego filologa klasycznego – uczoność należałoby zastąpić pracą
nad wzmożeniem żywotności, propagując kult siły przejawiającej się w biolo-
gicznych aspektach życia, które oznaczają niekończącą się walką o przetrwanie
i dominację. W świecie ludzkim miałoby to prowadzić do wyodrębnienia się elit
(„Panów”) wyposażonych w temperament dzikich zwierząt („płowe bestie”),
które zdołają podporządkować sobie słabszych, czyniąc z nich posłusznych

–––––––––––––
12 F.  N i e t z s c h e, Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert,

C.G. Neumann, Leipzig 1889, gdzie we fragmencie 29 czytamy (w przekładzie na język polski):
„«Jakie jest zadanie wszelkiego szkolnictwa wyższego?» – Uczynić z człowieka maszynę. – «Jaki
jest do tego środek?» – Musi się on uczyć, nudzić. – «Jak to osiągnąć?» – Dzięki pojęciu obo-
wiązku. – «Kto jest w tym jego prawzorem?» – Filolog: uczy on w k u w a ć. – «Kto jest dosko-
nałym człowiekiem?» – Urzędnik państwowy. – «Która filozofia podaje najwyższą formułę
urzędnika państwowego?» – Kant: urzędnik państwowy jako rzecz sama w sobie, ustanowiony
sędzią nad urzędnikiem państwowym jako zjawiskiem”; patrz: t e n ż e , Zmierzch bożyszcz,
tłum. P. Pieniążek, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 69.
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wykonawców swojej woli („Niewolników”). Przyszli Panowie odrzucą religię
chrześcijańską w imię wartości wyznawanych przez ich arystokratycznych,
pogańskich przodków. Cechować ich będzie „wielki styl” etyki rycerskiej, któ-
rego opisy nadają dziełu Nietzschego piętno romantycznego estetyzmu. Jak
powszechnie wiadomo, Hegel był do romantyków bardzo źle usposobiony
i pewnie zdumiałaby go Nietzscheańska interpretacja zawartej w jego Fenome-
nologii ducha filozoficznej figury Pana i Niewolnika. W tym miejscu jednak –
dodajmy szybko – zajmuje nas wszakże nie trafność rekonstrukcji projektu he-
glowskiego, lecz uwypuklenie krytycznej nań reakcji, przy częstokroć podej-
mowanych próbach jego „ulepszenia”.

Podobną postawę prezentował także, młodszy od Nietzschego, Henri Bergson
(1859–1941). Co prawda, podobnie jak Comte, pominął on w swoich pracach
dokonania Hegla i w ogóle nie wchodził z nim w polemikę, milczenie to jednak
miało swoją wymowę. Idąca śladami Schopenhauera i Nietzschego myśl
bergsonowska koncentrowała się na złożoności fenomenu życia. Francuski filo-
zof nie dostrzegał w nim jednak ani ślepej woli, ani brutalnego dążenia do do-
minacji: życie było dlań synonimem spontanicznej i całkowicie wolnej kreacji,
przebiegającej na drodze ewolucji. Wszelkie procedury naukowe uznał za nie-
przydatne do uchwycenia tajemnicy życia, w ich miejsce pragnął wprowadzić
intuicję, przenikniętą porywem życiowym i niewolną od wyższej duchowości.
Comte-Sponville zwięźle scharakteryzował dzieło bergsonowskie poprzez
wskazanie na jego trzy filary: intuicję jako metodę, wolność jako akt oraz mi-
stycyzm w roli horyzontu poznawczego13.

Tymczasem najbardziej zadziwiającym sposobem na „ulepszenie” Hegla
okazała się koncepcja zrodzona w łonie samej szkoły heglowskiej. Jej autorem
był Karol Marks (1818–1883), który przy zachowaniu rudymentów heglizmu
zdołał go „wywrócić z głowy na nogi”, zastępując duchowy wymiar dzieła He-
gla materializmem oraz uzupełniając go o rewolucyjny aspekt polityczny. Po-
cząwszy od Marksa – przy udziale innych młodoheglistów – filozofia zaczęła
coraz bardziej tracić swój teoretyczny charakter na rzecz inicjowania konkret-
nych działań (praxis).

Za oponenta Hegla można uznać w pewnym sensie również Zygmunta Freu-
da (1856–1939). Co prawda on sam nie czuł się filozofem, tylko neurologiem
i psychiatrą zaangażowanym w praktykę medyczną, lecz przemyślenia, jakie
zanotował w swoich pismach, odbiły się głośnym echem w środowisku filozo-
ficznym. Niepokój wywoływało zwłaszcza pytanie: a gdyby okazało się, że cała
filozofia – tak wyrafinowana w swym racjonalizmie – jest jedynie wytworem
podświadomości?

W ten sposób u progu XX wieku filozofowie znaleźli się w cieniu trzech
„mistrzów podejrzeń”: Nietschego, Marksa i Freuda, których ustalenia podwa-
żyły ich spokojną ufność oraz przekonanie, że oparta na rozumie filozofia sta-

–––––––––––––
13 Por. A. C o m t e-S p o n v i l l e, La philosophie, s. 67.
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nowi rygorystyczną dyscyplinę naukową, mającą na zawsze zagwarantowane
miejsce w strukturach uniwersyteckich. Kiedy zaś do wymienionych przed
chwilą „mistrzów podejrzeń” dołączył Martin Heidegger (1889–1976) – niczym
d’Artagnan do trzech muszkieterów – padły definitywnie wszelkie nadzieje na
utrzymanie dotychczasowego statusu filozofii. Ostatnim obrońcą jej naukowości
był najpewniej nauczyciel Heideggera, Edmund Husserl (1859–1938), wznoszą-
cy skomplikowaną konstrukcję swojej fenomenologii na mocnych podstawach
matematycznych i logicznych. A jednak i on w swym późnym dziele pt. Kryzys
nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna przyznawał, że „zbłąkany
racjonalizm” stanowi główną przyczynę załamania się wiary w rozum we
współczesnym świecie. Do obu wymienionych przed chwilą myślicieli można
już zasadnie zastosować określenie „filozofowie kontynentalni”, choć sprawie
tej poświęcimy jeszcze nieco uwagi poniżej. Teraz wystarczy odnotować, że
wyodrębnienie się filozofii kontynentalnej z szerzej pojętej filozofii współcze-
snej dokonało się wówczas, gdy tradycyjni filozofowie utracili wiarę w nauko-
wość zajmującej ich dyscypliny i zdystansowali wobec ambicji swoich po-
przedników, którzy tak jak Roger Bacon, Rajmund Lull, Leonardo da Vinci czy
też Kartezjusz żywili przekonanie, iż refleksja filozoficzna jest nieodłączna od
nauki i przyczynia się do cywilizacyjnego postępu ludzkości nie tylko w zakre-
sie humanistyki, ale też nauk ścisłych i ich technologicznych zastosowań. Że-
gnając się z tymi złudzeniami, filozofowie kontynentalni wycofują się hurmem
z terenu, którego naukowości będą teraz bronić ich analityczni koledzy, a zara-
zem adwersarze.

Przez pewien czas filozofia kontynentalna nadal jednak podążać będzie to-
rem badań nad podmiotowością, typowych dla całej formacji myślicieli nowo-
żytnych, choć pojęcie to zastępowane będzie bardziej nowatorsko rozumianymi
kategoriami świadomości intencjonalnej (Husserl) lub egzystencji (Heidegger).
I kiedy jeszcze Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) sytuował swoje rozważa-
nia na pograniczu fenomenologii świadomości i analityki egzystencjalnie uwi-
kłanego Dasein, prawdziwie wzorcową formułę egzystencjalizmu wypracowy-
wał już jego (nieomal) rówieśnik, Jean-Paul Sartre (1905–1980), którego twór-
czość odbiła się szerokim echem w całej Europie; w Niemczech na przykład
filozoficzne wątki egzystencjalistyczne zdominowały wkrótce przemyślenia
filozofującego psychiatry, Karla Jaspersa (1883–1969) oraz znawcy judaizmu,
Martina Bubera (1878–1965).

Do obydwu „patronów filozofii kontynentalnej” (Husserla i Heideggera) na-
wiązywali również przedstawiciele współczesnej hermeneutyki, postulujący
pogłębienie namysłu nad sztuką interpretacji oraz rozwiązywanie problemów
z poprawnym rozumieniem tekstu w racjonalnym dialogu. Toteż u zgłębiające-
go we Francji tajniki metafory Paula Ricoeura (1913–2005) bez trudu można
zaobserwować poważny wpływ Husserlowskiej fenomenologii, podczas gdy
szukający uwarunkowań rozumienia przeszłości w „fuzji horyzontów” Hans-
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Georg Gadamer (1900–2002) w Niemczech inspirował się bardziej Heidegge-
rowskim Sein und Zeit.

Nieco inaczej ujmowali kwestię dialogu Emmanuel Lévinas (1906–1995),
Józef Tischner (1931–2000) oraz wspomniany już Martin Buber. Ich zaintere-
sowanie relacją rozmawiających ze sobą osób (Ja-Ty) koncentrowało się głów-
nie na kwestiach religijnych i etycznych poprzez jednoznaczne odwołania do
judaizmu lub chrześcijaństwa. Formację tych myślicieli zwykło się określać
mianem filozofów dialogu. W pobliżu ich przemyśleń sytuują się propozycje
myślicieli katolickich, wzbogacające tradycyjną myśl chrześcijańską o takie
koncepcje jak na przykład personalizm reprezentowany przez: Ferdynanda Eb-
nera (1882–1931), Emmanuela Mouniera (1905–1950), Jacques’a Maritaina
(1882–1973), Karola Wojtyłę (1920–2005) i innych.

Kontekst religijny pozostawał natomiast obcy bardziej naukowo zorientowa-
nym przedstawicielom strukturalizmu (co oczywiście nie przesądzało ich osobi-
stego stosunku do wiary), którzy – działając na pograniczu filozofii i nauki –
opracowywali swoje teorie, wychodząc od pojęcia struktury (wcześniej „posta-
ci”, niem. Gestalt). Zawdzięczamy im wiele ciekawych odkryć w dziedzinie
językoznawstwa, psychologii, etnografii i antropologii, indoeuropeistyki, psy-
choanalizy czy też historii powszechnej. Największą renomę zyskali na tym
polu: Ferdinand de Saussure (1857–1913), Wolfgang Köhler (1887–1967),
Claude Lévi-Strauss (1908–2009), Georges Dumézil (1898–1986), Jacques La-
can (1901–1981) i Michel Foucault (1926–1984). Tego ostatniego jednak lepiej
byłoby zaliczyć już do grona poststrukturalistów – obok Gillesa Deleuze’a
(1925–1995), Rolanda Barthe s’a (1915–1980) i Tzvetana Todorova (1939–).

Jeszcze bardziej zatroskany o to, by nie ograniczać się do sfery wyabstraho-
wanych spekulacji filozoficznych był amerykański filozof i psycholog, a zara-
zem twórca pragmatyzmu William James (1842–1910). Propagując żywotnie
pragmatyczną teorię prawdy, zaczął on oceniać wszelkie twierdzenia filozoficz-
ne z punktu widzenia ich praktycznych konsekwencji.

Jak widać pojęcie praktyki raz jeszcze (po Marksie) okazało się kluczem do
zrozumienia wielu ciekawych pomysłów myślicieli kontynentalnych. Dla nie-
których spośród nich hasło „filozofii praktycznej” pozostawało w nierozerwal-
nym związku z polityczną aktywnością człowieka lub też prawami określający-
mi sposób funkcjonowania społeczeństw. I tak wyraźne zacięcie polityczne
przejawiali: badająca zjawisko przemocy oraz systemy „totalitarne” Hannah
Arendt (1906–1975) oraz wybitny historyk marksizmu, Leszek Kołakowski
(1927–2009). Skądinąd ogromne zainteresowanie oraz oddźwięk społeczny
(ruch hippisowski, Maj 1968) wzbudziły nawiązujące do Hegla i Marksa poglą-
dy reprezentantów szkoły frankfurckiej: twórców teorii krytycznej, Maxa Hork-
heimera (1895–1973) i Theodora Adorno (1903–1969); teologa i teoretyka sztu-
ki, Waltera Benjamina (1892–1940); orędownika kultury wolnej od represji,
Herberta Marcuse’go (1898–1979); nawiązującego do buddyzmu autora kon-
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cepcji osobowości społecznej, Ericha Fromma (1900–1980) oraz pomysłodawcy
teorii racjonalności komunikacyjnej, Jürgena Habermasa (1929–).

Żywe zainteresowanie sprawami życia wspólnotowego, tym razem rozpatry-
wanego w optyce płciowego zróżnicowania gatunku ludzkiego, zaczęła przeja-
wiać filozofia feministyczna, której przedstawicielki chętnie współpracowały
z egzystencjalistami, postmodernistami, przedstawicielami teoretycznej psycho-
analizy itd. Badania te zaowocowały między innymi ciekawymi spostrzeżeniami
na temat procesów poznawczych oraz modi dyskursów filozoficznych w zależ-
ności od płci badanych osób. Ponadto feministyczne badaczki proponowały, by
dążenie do bezinteresownej wiedzy uzupełnić bardziej praktycznym celem,
emancypacją kobiet. Na szczególną uwagę w tej dziedzinie zasługują prace:
Simone de Beauvoir (1908–1986), Monique Wittig (1935–2003), Mary Daly
(1928–2010), Luce Irigaray (1932–), Germaine Greer (1939–) oraz Judith Butler
(1956–).

Równie praktycznie zorientowani pozostawali myśliciele koncentrujący swo-
je zainteresowania na szerzej zarysowanych kwestiach socjologicznych. Łączyli
oni namysł filozoficzny z szeroko zakrojoną refleksją na temat urbanizacji, kon-
sumpcji, rynku, mediów, edukacji itp. Wyróżnić by wśród nich należało: Hen-
ri’ego Lefebvre’a (1901–1991) z jego hasłem „urbanistyka jest ideologią”, Je-
ana-François Lyotarda (1924–1998) z jego przekonaniem, że pluralizm determi-
nuje kondycję ponowoczesną, Jeana Baudrillarda (1929–2007) z jego analizą
społeczeństw konsumpcyjnych, Richarda Rorty’ego (1931–2007) z jego liberal-
ną „ironistyką” mierzącą się z przygodnością życia oraz Zygmunta Baumana
(1925–) z jego krytyką państw „ogrodniczych” („totalitarnych” w nomenklatu-
rze Arendt). Czterech ostatnich z wymienionych tu filozofów (Lyotard, Baudril-
lard, Rorty, Bauman) zwykło zaliczać się do grona „postmodernistów”, wywo-
łując w ten sposób donośną debatę publiczną nad naturą i wiarygodnością post-
modernizmu jako nurtu filozoficznego, a nawet ogólnie kulturowego. Jednym
z ważniejszych głosów w tej dyskusji okazała się książka Alana Sokala i Jeana
Bricmonta Modne bzdury, w której autorzy bezlitośnie piętnują nadużywanie
pojęć z zakresu nauk ścisłych przez znaczną liczbę postmodernistycznych inte-
lektualistów.

W tym miejscu należy wspomnieć, że wielu filozofów kontynentalnych
z powodu wybujałego poczucia niezależności odżegnywało się gorąco od jakie-
gokolwiek zaszeregowania ich do takiego lub innego nurtu (kierunku, szkoły
itp.). Pomimo to ich twórczość można zaklasyfikować jako swoiste przedsię-
wzięcia artystyczno-literackie, jak miało to miejsce w przypadku Gastona Ba-
chelarda (1884–1962), samouka, który został Komandorem Legii Honorowej za
zasługi dla kultury francuskiej lub Georges’a Bataille’a (1897–1962) pisarza
i eseisty, który – pomimo braku dyplomu ukończenia studiów filozoficznych –
wywarł znaczący wpływ na kształt filozofii najnowszej swoimi nietuzinkowymi
rozważaniami na temat transgresji, ekscesu, erotyki i okrucieństwa. Takich in-
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dywidualności w obrębie filozofii kontynentalnej było zresztą zdecydowanie
więcej.

Wreszcie na przynależność do postmodernizmu nie wyraziła zgody grupa
myślicieli, których działalność pod nazwą „dekonstrukcja filozoficzna” zapo-
czątkował Jacques Derrida (1930–2004). Myśl dekonstrukcjonistyczna stanowi-
ła swoiście francuskie nawiązanie do Heideggerowskiej filozofii różnicy14, roz-
wijającej namysł nad byciem (Sein) od strony jego granicznych właściwości.
Nie była to jednak kontynuacja prosta, lecz rodzaj hybrydy, o której sam Derri-
da powiedział: „to produkt genetycznie zmodyfikowany, niezwykły”15. Szczyt
sukcesu dekonstrukcji przypadł wprawdzie na lata siedemdziesiąte i osiemdzie-
siąte XX wieku, wciąż jednak ma ona swoich wpływowych przedstawicieli wśród
filozofów francuskich, a są to: Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe,
Hélène Cixous, François Nault i inni. Dekonstrukcję reprezentuje także kilku
filozofów spoza Francji, np. Gayatri Chakravorty Spivak lub Avital Ronell.
Pewne elementy filozofii różnicy oraz czytelne nawiązania do węziej rozumia-
nej dekonstrukcji występują także u Paula de Mana oraz Giorgio Agambena.

Po nakreśleniu w zarysie procesu wyłaniania się z ogólnie pojętej filozofii
obozu filozofów analitycznych i obozu filozofów kontynentalnych, trzeba dla
porządku odnotować, iż występują wśród nich myśliciele, których z pewnością
nie daje się scharakteryzować lub jednoznacznie przypisać do określonej grupy.
Trzy nazwiska budzą tu szczególne wątpliwości: Husserl, James i Wittgenstein.
Ten ostatni zwyczajowo wiązany bywa z obozem analitycznym, ale jego późna
twórczość – wykazując więcej podobieństw do filozofii kontynentalnej – jest też
źródłem inspiracji dla obozu przeciwnego. Analogicznie przedstawia się sprawa
wczesnego i późnego Husserla. Natomiast twórczość Jamesa w całości jest
asymilowana przez obie strony, choć naturalnie każda z nich zwraca uwagę na
inne jej aspekty i inaczej dookreśla tematykę pragmatyczną. Istnienie takich
niejednoznacznych myślicieli skłania bardziej ugodowych przedstawicieli filo-
zofii najnowszej do szukania kompromisów i pojednania pomiędzy zwaśniony-
mi stronami.

Dwóm spośród wzmiankowanych wyżej badaczy współczesnego stanu filo-
zofii, a mianowicie Dominique’owi Janicaudowi i Rogerowi Pouivetowi, nada-
my teraz rangę „przewodników”, którzy wzorem Wergiliusza wskazującego
Dantemu drogę w otchłaniach piekielnych i czyśćcowych, poprowadzą nas po-
przez zasnute mrokiem parcele świata myśli najnowszej. Podejmując taką decy-
zję, kierujemy się pragnieniem zachowania możliwie największego obiektywi-
zmu i dopuszczenia do głosu obu stron sporu. Jedną z ich reprezentuje Janicaud,
filozof kontynentalny, a zarazem zwolennik ugody, która zdaje mu się czymś
całkiem możliwym po rzeczowej debacie przedstawicieli obu obozów. Racje
drugiej strony wyraża natomiast Pouivet, filozof analityczny, stojący na stano-
–––––––––––––

14 To zagadnienie zostanie omówione szerzej w dalszych partiach niniejszej rozprawy; patrz
niżej: s. 104–129

15 D. J a n i c a u d, Heidegger en France, vol. 1–2, Hachette Littératures, Paris 2001, s. 109.
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wisku, że rozłam filozofii współczesnej na analityczną i kontynentalną jest czymś
nieredukowalnym. Spróbujmy zatem opierając się na ich ustaleniach – przystą-
pić do bardziej usystematyzowanego porównania tych dwóch rodzajów filozo-
fowania, dając pierwszeństwo obserwacjom poczynionym przez Rogera Pouiveta.

Za pierwszą cechę odróżniającą filozofię analityczną od filozofii kontynen-
talnej uczony ten uznaje inaczej rozumiany w obrębie każdej z nich p r y m a t
b a d a w c z y. W przypadku filozofii analitycznej oznaczałby on dbałość
o poprawną argumentację na rzecz jednoznacznie wyartykułowanej tezy. Tym-
czasem filozofowie kontynentalni koncentrowaliby się raczej na szeroko zakre-
ślonych wizjach16. W rzeczywistości wygląda to tak, że filozof analityczny for-
mułuje jasno brzmiącą tezę, na rzecz której przedstawia wpierw pozytywne
argumenty, a następnie rozważa zarzuty i wątpliwości, starając się przy tym
wykazać niezasadność lub słabość tych ostatnich. Wyrazistego przykładu takie-
go postępowania – choć Pouivet akurat się nań nie powołuje – mógłby dostar-
czyć artykuł naukowy australijskiego filozofa analitycznego, Johna J.C. Smarta
zatytułowany Istnienie Boga17. Jego autor już na pierwszej stronie tekstu do-
określa główną tezę, zawierającą się w negatywnej odpowiedzi na pytanie: Czy
rozważenie tradycyjnych dowodów istnienia Boga może przynieść potwierdze-
nie jego istnienia? Od razu też zastrzega: „W wykładzie tym nie będę rozważał
pytania, czy istnieje Bóg. Będę rozważał racje, którymi filozofowie wspierają
twierdzenie, że istnieje Bóg. Będę zatem rozważał pewne argumenty”18.

W tak naświetlonej sytuacji pozostaje tylko przeanalizować dokładnie owe
argumenty oraz wywoływane przez nie kontrargumenty, aby dojść do czytelne-
go wniosku, którego nie powinien odrzucić racjonalnie zorientowany czytelnik.
W przypadku filozofów kontynentalnych takie dookreślenie głównej tezy naj-
częściej sprawia duży kłopot. Jaka miałaby być na przykład teza Słów i rzeczy
Michela Foucaulta? – zapytuje Pouivet, mocno zaniepokojony szczegółowym
opisem obrazu Velasqueza, otwierającym to dzieło, a następnie rozbudowanymi
rozmyśleniami na temat różnych sposobów organizowania wiedzy przez na-
ukowców w określonych przedziałach historii19. Podobne wątpliwości pojawiają
się przy lekturze Prawdy w malarstwie Jacquesa Derridy albo innych głośnych
tytułów „kontynentalnych”. Co prawda w trakcie refleksji nad zawartością tych
dzieł udaje się czasem wydobyć organizującą je tezę, lecz zazwyczaj nie jest
ona wyrażona wprost przez samego filozofa, tylko wyłania się w miarę anali-
tyczno-interpretacyjnej pracy czytelnika, a co gorzej ścisły związek tejże z pre-
zentowanymi przykładami, uwagami lub detalami historycznymi (literackimi,
politycznymi itd.) nie pozwala na jej wyraźne wyodrębnienie z kontekstu,

–––––––––––––
16 R.  P o u i v e t, Philosophie…, s. 31 i niżej.
17 J.J.C. S m a r t, Istnienie Boga, [w:] praca zbiorowa, Filozofia religii, opr. B. Chwedeńczuk,

Wydawnictwo SPACJA – Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 169–179; przykład ten – wierny
duchowi wywodu Pouiveta – pochodzi jednak od autorki rozprawy.

18 Tamże, s. 169.
19 R.  P o u i v e t, Philosophie…, s. 32.
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w jakim pomyślał ją autor. Niejednokrotnie też tak wyizolowana teza brzmi
dziwacznie lub nawet niepoważnie: „człowiek istniał tylko w XVII wieku” gło-
szą Słowa i rzeczy, „sztuka jest granicą” obwieszcza Prawda w malarstwie.
Dopiero kiedy umieści się taką tezę na tle ogólnej wizji filozofa, zyskuje ona
wartość poznawczą. Te globalne wizje bardzo trudno jednak zaklasyfikować
jako prawdziwe bądź fałszywe. Najczęściej są one poruszające, interesujące,
zastanawiające lub… miałkie.

We wskazanym tu zjawisku Pouivet dostrzega inną możliwość odróżnienia
obu filozofii ze względu na b e z p o ś r e d n i c h a r a k t e r jednej,
a p o ś r e d n i c h a r a k t e r drugiej z nich. I tak filozofię kontynentalną
nazywa „filozofią niejasną” (oblique) w odróżnieniu od „filozofii jasnej” (direc-
te) analityków20. Jeśli bowiem dla tych ostatnich orzeczenia filozoficzne powin-
ny być przejrzyste i zrozumiałe, to dla filozofów kontynentalnych niedopowie-
dzenia lub niejasności są niezbywalnym składnikiem myśli i ze swej strony
również mogą pełnić funkcję poznawczą. Dlatego też, zdaniem tych filozofów,
nie należy ich na siłę likwidować, by w ten sposób dojść do wniosków jasnych,
lecz banalnych. Naturalnie sposób organizowania myśli łączy się ściśle z dobo-
rem językowych środków wyrazu, które mają charakteryzować się precyzją
i dokładnością po jednej stronie, a „impresyjną malowniczością” (wynikającą
z dążenia do głębi i szerokości perspektyw) – po stronie drugiej.

J a s n o ś ć  m y ś l i  i  p r e c y z j a  (precision et minutie) wysławiania
się filozofów analitycznych ma – po trzecie – ścisły związek z opracowywaną
przez nich argumentacją na rzecz wstępnie sformułowanej tezy21. Pozwala im to
trzymać dyskurs pod kontrolą, choć nadaje ich wywodom nieco suchy i nużący
charakter. Wrażenie to pogłębia jeszcze dokładność w rozdzielaniu najmniej-
szych elementów tejże argumentacji lub dowodzenia, w rezultacie czego otrzy-
muje się zapis kolejnych kroków myślowych, przypominający procedurę algo-
rytmiczną pozbawioną wdzięku i obrazowości. Z tego powodu filozofowie kon-
tynentalni zwykli zarzucać swoim przeciwnikom „filozoficzną ciasnotę”, którą
sami starają się zrekompensować l i t e r a c k i m r o z m a c h e m, prowa-
dzącym – ich zdaniem – do jasności autentycznej (poprzez nawiązywanie emo-
cjonalnego kontaktu z czytelnikiem), a nie tylko jasności formalnej. Lubią
zresztą w tym kontekście powoływać się na znane słowa Arystotelesa: „jest
bowiem brakiem wiedzy logicznej nieodróżnianie tego, co wymaga dowodu od
tego, co dowodu nie potrzebuje. Nie wszystko bowiem może mieć dowód
[…]”22. Ze słów tych wyciągają zaś wniosek, że każda dziedzina wiedzy posia-
–––––––––––––

20 Por. tamże, s. 34–35.
21 Tamże, s. 31, 35–36.
22 Corpus Aristotelicum, Metaphysica,  Γ (IV),  1006  a;  por.  A r y s t o t e l e s, Metafizyka,

tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1984, s. 80. Jako przedstawiciel filozofii kontynentalnej Jani-
caud oczywiście z radością powołuje się na to zdanie, por. D. J a n i c a u d, À nouveau…, s. 29,
co ciekawe jednak autorytet greckiego mędrca sprawia, że również Pouivet nawiązuje do podob-
nej jego wypowiedzi: „W ten sposób należy też oceniać wszelkie wywody: jest bowiem cechą
człowieka wykształconego żądać w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej na to pozwa-
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da swoje własne metody przekonywania, a także sobie tylko właściwą „ja-
sność”. Nie powinno się zatem, w ich przekonaniu, narzucać filozofii rygoru
należnego naukom ścisłym.

Konsekwencją tych przekonań staje się – po czwarte – troska o literacką
formę dyskursów myślicieli kontynentalnych, częste sięganie przez nich po
metafory i inne figury stylistyczne, które mają ożywić przekazywane treści
i uczynić je nie tylko jaśniejszymi i bardziej zrozumiałymi, ale też bliższymi
odczuciom odbiorców. Ten w y s i ł e k s t y l i s t y c z n y odrzucany jest
zazwyczaj przez filozofów analitycznych na rzecz d o s ł o w n o ś c i wypo-
wiedzi23, która ma zagwarantować ich wywodom wspomniane wyżej jasność
i precyzję. Toteż pozostają oni nieporuszeni wobec uroków słowa, gdyż –
wczuwając się w rolę bezstronnych naukowców – pragną jedynie uchwycić
prawdę rzeczy.

Pouivet dostrzega tu bardzo ważny czynnik odróżniający oba obozy filozo-
ficzne: z jednej strony byłoby to „nakierowanie aletheiczne” (visée aléthique)
przedsięwzięć myślicieli analitycznych, mające – z drugiej strony – swój odpo-
wiednik w postaci „nakierowania interpretacyjnego” (visée interprétative)24.
Faktycznie, wśród filozofów kontynentalnych trudno byłoby znaleźć osoby
głęboko przejęte naukowym dochodzeniem do prawdy. Wielu z nich (a w ich
liczbie również Nancy, co okaże się dalej) uważa się nie za naukowców ani
nawet filozofów, lecz za pisarzy, czyli de facto twórców dzieł o walorze arty-
stycznym. Nie oznacza to bynajmniej ucieczki od rzeczywistości: jak mogliśmy
to już zauważyć, zapoznając się z sylwetkami myślicieli kontynentalnych, po-
stawę wielu z nich cechuje żywe zaangażowanie w sprawy publiczne, a czasem
nawet polityczny aktywizm (Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Henri Lefebvre
i inni). Za te wysiłki, zmierzające do poprawy realnego życia wspólnotowego,
oczekują oni przynajmniej uznania, jeśli już nie wdzięczności, ze strony jak
najszerszej publiczności. Filozofowie analityczni przeciwnie – czują się przede
wszystkim ekspertami wyspecjalizowanymi w określonej dziedzinie badawczej.
Ich prace powstają w ciszy gabinetów i bibliotek, rzadko zyskując słuchaczy
poza ścianami sal uniwersyteckich. Dyskutuje się nad nimi również w wąskim
gronie profesjonalnych akademików25. Opinia publiczna ma dokładnie taki
wpływ na działania filozofów analitycznych, jaki może wywrzeć na przebieg

–––––––––––––
la natura przedmiotu; bo na jedno niemal wychodzi przyjmowanie od matematyka wywodów,
które posiadają charakter prawdopodobieństwa, i żądanie ścisłych dowodów od mówcy przema-
wiającego na zgromadzeniu ludowym”; Corpus Aristotelicum, Ethica Nicomachea, 1094b, 24–25,
por.  A r y s t o t e l e s, Etyka nikomachejska,  tłum.  D.  Gromska,  PWN,  Warszawa  1982,  s.  6.
Zorientowany analitycznie Pouivet nie komentuje wszakże tych słów szerzej, pozwalając mimo
woli, by stały się one mocnym argumentem dla filozofów kontynentalnych; por. R. P o u i v e t,
Philosophie…, s. 37.

23 R.  P o u i v e t, Philosophie…, s. 31.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 39.
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badań astrofizyków plazmy lub specjalistów w dziedzinie proteomiki funkcjo-
nalnej.

Dokonawszy tego pięciopunktowego porównania obu rodzajów filozofii,
Pouivet dochodzi do wniosku, że zachodzi pomiędzy nimi rozbieżność zasadni-
cza, niesprowadzająca się do powierzchownej różnicy stylu. Mamy tu bowiem
do czynienia z dwoma odmiennymi modelami filozofii, z których jeden odsyła
do wzorca literackiego, a drugi do naukowego. Oczywiście Pouivet odrzuca ten
pierwszy na korzyść drugiego. Prawda bowiem nie wyraża się w ozdobnikach,
a rzecz w tym, że filozofowie analityczni – wzorem dawnych filozofów – nadal
tej prawdy poszukują, podczas gdy ich kontynentalni koledzy ograniczyli wy-
raźnie swoje aspiracje w tym zakresie, gdy tylko uświadomili sobie nieuchronne
ograniczenia metafizyki. Mimo to filozofia pozostała w ich oczach zajęciem
poważnym, choć raczej zogniskowanym wokół artystycznego modelu rzeczywi-
stości, którego opracowanie domaga się specjalnych narzędzi, jakimi są inter-
pretacja, metafora czy też odpowiednio dobrane figury retoryczne.

Ostatecznie jednak Pouivet uznaje za główny czynnik rozróżniający obie fi-
lozofie ich stosunek do historii – z jednej strony (w obozie myślicieli kontynen-
talnych) chodziłoby o skrupulatne badanie okoliczności historycznych i ich
wpływu na zmienne w czasie formy rozwiązywania problemów, z których część
musi ulec obecnie odrzuceniu, choć niegdyś dobrze odpowiadały poznawczym
oczekiwaniom ludzkości. Z drugiej strony natomiast istotne byłoby odwoływa-
nie się do naukowego modelu postępu, w którym zaniedbuje się owe zmienne
okoliczności historyczne na rzecz wypracowanych – w trakcie długich badań –
orzeczeń prawdziwościowych, posiadających walor ahistoryczności. Francuski
badacz wyraża to w zwięzłych słowach: „Czy filozofia polega na dochodzeniu
do prawdy czy też na «dekodowaniu» rzeczywistości? Taka jest ostatecznie
alternatywa między filozofią analityczną oraz filozofią kontynentalną”26.

W pracy À nouveau la philosophie Janicaud widzi to trochę inaczej. Co
prawda nie odnosi się on wprost do książki Pouiveta, ale porównawcze zesta-
wienie ustaleń obydwu autorów ujawnia, że zgodziłby się ze swoim kolegą
w wielu sprawach (do czego przyjdzie nam jeszcze powrócić). Wątpliwości
mogłyby w nim wzbudzić dopiero wywody Pouiveta na temat nieuzgadnialnych
prymatów (prymat aletheiczny contra prymat interpretacyjny) oraz jego przeko-
nanie, że filozofia kontynentalna odróżnia się od swej konkurentki niejasnością
i brakiem bezpośredniego nakierowania na badane problemy. W konsekwencji
obydwaj badacze odmiennie postrzegają rolę, jaką we współczesnych tekstach
filozoficznych odgrywa historyczność.

Dla Janicauda najistotniejszy pozostaje fakt, że zarówno filozofia analitycz-
na, jak i filozofia kontynentalna wyrastają z ogólnie rozumianej filozofii współ-
czesnej, która niezależnie od przyjętej opcji musi ustosunkować się do kantow-
skich ograniczeń nakładanych na sferę poznawczą człowieka. W jego ocenie

–––––––––––––
26 Tamże, s. 50.
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filozofia najnowsza jest nie tyle postheglowska, ile postkantowska27. W prakty-
ce oznacza to, że mamy tu do czynienia z nieprzekraczającym ludzkiego do-
świadczenia badaniem świata, badaniem, które nie powinno rościć sobie praw
do absolutności. Janicaud zauważa też, że wielu młodszych filozofów analitycz-
nych zdało już sobie z tego sprawę i odstąpiło od formalnego redukcjonizmu
Carnapa oraz radykalizmu członków Koła Wiedeńskiego. Wielu z nich (jak
przykładowo analizowany przez niego Gilles-Gaston Granger28) przyznaje filo-
zofii prawo do własnej argumentacji, nie trzymając się już obsesyjnie rygoru
aletheicznego. Wyróżniona dawniej pozycja prawdy absolutnej ulega osłabieniu
na rzecz „prawomocności” (fr. validité) u Grangera lub falsyfikowalności teorii
u Poppera itp. Pod wpływem Kanta w obu obozach zresztą doświadczenie ule-
gło wyraźnemu przesunięciu ku centrum zainteresowania, choć w każdym
z nich ujmuje się je nieco inaczej: dla filozofów analitycznych zachowało ono
raczej swe podstawowe znaczenie ustalone w historii nauki, podczas gdy filozo-
fowie kontynentalni rozszerzają je na całość ludzkich przeżyć i problemów,
postrzeganych w świetle organizującego je rozumu. W konsekwencji powraca
w ich twórczości pojęcie prawdy (np. u Nancy’ego), tak że ostatecznie dochodzi
do pewnego wyrównania wagi czynnika aletheicznego w obu formacjach filozo-
ficznych, mimo że myślicielom analitycznym daleko jeszcze do Heglowskiego
uznania, że prawda jest całością czy też Heideggerowskiego przekonania, że
prawda bycia przejawia się w jego historii. Janicaud stara się jednak zwrócić
uwagę filozofów analitycznych na fakt, że również w przemyśleniach tych nie-
lubianych przez nich myślicieli niemieckich tkwi jakieś ziarno pozytywności,
które zasługuje na rozwój, a – mówiąc mniej metaforycznie – także tam znajdu-
ją się całkiem racjonalne pomysły, które nadal czekają na swoje opracowanie.
Jednym z nich byłoby na przykład pojawiające się w późnych pismach Heide-
ggera zagadnienie historyczności filozofii. W tym miejscu Janicaud wyraża
głęboki żal z powodu braku zainteresowania dorobkiem tego ważnego dla
współczesności filozofa w kręgach analitycznych.

Tymczasem – wedle ustaleń Pouiveta – historyczność refleksji kontynental-
nej wyklucza w zasadzie ahistoryczność orzeczeń filozofii analitycznej, choć
równocześnie trudno byłoby zaprzeczyć, że przedstawiciele tej ostatniej często-
kroć podejmują zagadnienia znane już historii filozofii. Oznaczałoby to, że filo-
zofia analityczna jest mniej wykorzeniona historycznie niż chcieliby to widzieć
jej przeciwnicy. Tym bardziej, że zarzut ten można łatwo odwrócić, pytając
o historyczne fundamenty przemyśleń filozofów kontynentalnych. Wówczas
okazuje się, że to oni właśnie raz za razem ogłaszają „koniec filozofii” (Nancy)
„koniec człowieka” (Foucault) lub zaranie całkiem „innego myślenia” (Heide-
gger). Filozofów analitycznych oburzają te nihilistyczne – w ich odczuciu –
manifesty pogardy dla tradycyjnej myśli. Nie zauważają – na co zwraca im
uwagę Janicaud – że rozwiązanie tego problemu znaleźć można już u patrona
–––––––––––––

27 D. J a n i c a u d, À nouveau…, s. 17 i niżej.
28 G.G. G r a n g e r, Pour la connaissance philosophique, Odile Jacob, Paris 1988.
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filozofii kontynentalnej Martina Heideggera, który odkrywa, iż napotykając na
swe dzisiejsze ograniczenia, filozofia może wszak zwrócić swe spojrzenie
w przeszłość, by tam znaleźć to, co dotąd pozostało niedostatecznie przemyśla-
ne29. To podstawa zainteresowania historią filozofii u myślicieli kontynental-
nych. Odpowiedź Heideggera zaprzecza przekonaniom analityków, że przemia-
ny dziejowe stanowią tylko okolicznościową otoczkę faktów naukowych,
a równocześnie spełnia stawiany przez nich wymóg nakierowania na prawdę.
Taką postawę – co nie uchodzi uwagi Janicauda – przyjmuje właśnie Nancy,
traktując filozofię jako „zachodnie doświadczenie świata”, które on sam podda-
je krytycznemu namysłowi30. Sens filozofii ujawnia się tu dzięki ujęciu histo-
rycznemu, które ukierunkowuje filozofię na jej dziejowy kres, ale poprzez
zwrócenie się ku własnej przeszłości wydobywa z niej nowe, nieprzemyślane
jeszcze treści.

Do tego ważnego motywu „końca filozofii” trzeba będzie jeszcze nawiązać
i przyjrzeć się mu dokładnie w ujęciu Nancy’ego. W tym miejscu pozostaje
zauważyć, że dla Janicauda temat ten nie zawiera w sobie żadnych katastroficz-
nych treści i wciąż pozwala mu wierzyć, że współczesna filozofia miałaby przed
sobą zaiste świetlaną przyszłość, gdyby tylko myśliciele kontynentalni i anali-
tyczni zechcieli podjąć bez uprzedzeń dialog, w którym skrzyżowałyby się po-
zytywna racjonalność naukowa i filozoficzna historyczność. Tak bowiem jak
pierwsi z nich nie mogą się obejść bez naukowości, tak drudzy nigdy nie wyrwą
się z łańcucha dziejów. A zatem tam, gdzie Pouivet nie widział szans na uzgod-
nienie stanowisk, Janicaud dostrzega realną możliwość skorelowania poglądów
obu stron i nakierowania ich na wspólny cel poznawczy. Nie można w tym
miejscu nie zapytać o to, skąd bierze się rozbieżność ich ocen.

Przyjrzawszy się dokładnie ustaleniom naszych dwóch francuskich „prze-
wodników”, dochodzimy do wniosku, że nic nie wskazuje na to, by różnili się
oni w sprawie zawoalowanej formy filozofii kontynentalnej, jej metafo-
ryczności, a szerzej charakteru literackiego, kontrastującego z jasnością, do-
kładnością i precyzją filozofii analitycznej, jej dążeniem do dosłowności oraz
niechęcią do egzegezy pism klasycznych myślicieli Zachodu. Nawet naukowość
Pouivet i Janicaud rozumieją podobnie, jako bezosobowe ujęcie problemów,
których rozwiązania rozpatrywane są bądź w planie diachronicznym przez my-
ślicieli kontynentalnych, bądź w planie synchronicznym przez ich analitycznych
kolegów. Dysonans pojawia się dopiero przy ewaluacji znaczenia waloru praw-
dziwościowego: sympatyzujący z obozem analitycznym Pouivet uważa go za
niezbędny wyróżnik filozofowania, podczas gdy związany z obozem kontynen-
talnym Janicaud przywiązuje do niego dużo mniejszą wagę, przyznając raczej
pierwszeństwo praktycznemu oddziaływaniu wypracowywanych w łonie filozo-
fii teorii poprzez kształtowanie postaw i pomaganie w wyborach dokonywanych
przez odbiorców pism filozoficznych. Jeszcze większa rozbieżność pojawia się
–––––––––––––

29 Tamże, s. 25.
30 Tamże, s. 26.
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wraz z podejmowanymi przez niego oraz Pouiveta próbami oszacowania aspek-
tu historycznego filozofii. Dla tego ostatniego historyczność myśli kontynental-
nej przejawia się w skłonności jej przedstawicieli do objaśniania oraz interpre-
tacji tekstów z minionych epok. Nie przecząc występowaniu tego zjawiska,
Janicaud podkreśla raczej ten jego aspekt, który wyraża przywiązanie filozofów
kontynentalnych do tradycyjnej postaci filozofii Zachodu oraz wypracowanych
w niej przez tysiąclecia metod filozofowania (hermeneutyka, egzegeza, interpre-
tacja, retoryka itp.). Napomina więc filozofów analitycznych, by tradycji tej nie
lekceważyli. Kierując się jednak przede wszystkim potrzebą znalezienia kom-
promisu między zwaśnionymi obozami, skupia się głównie na tym, by wykazać,
że to historyczne zakorzenienie występuje po obu stronach, zatem nie powinno
być uważane za determinujący czynnik rozdźwięku w filozofii najnowszej.

Tymczasem, wbrew oczekiwaniom Janicauda, Pouivet – otwarcie zresztą
minimalizując znaczenie historyczności – wcale nie rezygnuje z osadzenia re-
prezentantów filozofii analitycznej w roli spadkobierców kulturowej tradycji
Zachodu. Wręcz przeciwnie – z mocą podkreśla fakt, że to właśnie oni podej-
mują wysiłek odnalezienia odpowiedzi na pytania, które stawiali sobie wielcy
europejscy myśliciele: Czy można dowieść istnienia Boga? Czym jest dobro?
Co  to  jest  prawda?  Itp.  Toteż –  pozostawiając  na  boku  dawne  ustalenia,  które
nie sprostały wymogowi ponadczasowości prawdy naukowej – kontynuują oni
z całą powagą badania, mające na celu ostateczne rozwiązanie tych zagadnień.
Podczas gdy – zdaniem Pouiveta – myśliciele kontynentalni w ciągłej pogoni za
oryginalnością gubią umocowanie swoich przemyśleń w tradycji. Niczym
współcześni politycy pędzą od reformy do reformy, nie bacząc na ujmę, jaką
przynosi to autorytetowi filozofii. Przyjmując egocentryczną postawę, stawiają
sobie tylko takie cele, których osiągnięcie przynosi publiczny rozgłos. Chcą
jedynie wyróżnić się spośród tłumu przy pomocy udziwnionych praktyk literac-
kich oraz sensacyjności formułowanych wniosków. W świetle dokonanych ana-
liz zrozumiałe staje się przeto, dlaczego właśnie ze strony filozofów analitycz-
nych wychodzą tak często kierowane pod adresem myślicieli kontynentalnych
oskarżenia o brak powagi, wyrażający się poprzez literackie igraszki z tradycją,
nielicujące z godnością dziedzictwa intelektualnej kultury Zachodu. Zarzuty
takie często stawiane były również przedstawicielom dekonstrukcji filozoficz-
nej, którą powszechnie uważa się za jedno z odgałęzień filozofii kontynentalnej.
Musiał się więc z nimi spotkać również Jean-Luc Nancy. Obiekcje te mają jed-
nak charakter nienaukowy i nieformalny, gdyż wypowiada się je głównie
w mediach lub w kuluarach filozoficznych zjazdów, konferencji itp. Wskutek
tego pojawiające się w nich pojęcie t r a d y c j i wyposażone jest w znaczenie
obiegowe, które znaleźć można w każdym większym słowniku językowym lub
popularnej encyklopedii. W tym podstawowym wymiarze znaczeniowym ter-
min „tradycja” nie odbiega jednak zasadniczo (i na szczęście dla naszych badań)
od najbardziej ogólnych ustaleń naukowych i oznacza:
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przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy,
wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbioro-
wość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości31.

Wystarczy tylko nieznacznie zmodyfikować tę definicję, kładąc akcent na
poglądy i sposoby myślenia oraz (w mniejszym zakresie) formy zachowania
przyjęte wśród filozofów Zachodu, by uzyskać ogólne pojęcie tradycji filozo-
ficznej naszego kręgu kulturowego.

Podsumowanie

Reasumując powyższe spostrzeżenia, wiele wskazuje na to, że kością nie-
zgody w łonie filozofii najnowszej nie jest ani rozumienie naukowości, ani na-
wet rola historyczności w badaniach filozoficznych, lecz odmienny sposób ro-
zumienia tradycji. To słowo i rzecz sama zdają się przedstawiać co innego dla
reprezentantów obu rodzajów filozofii, dlatego oskarżenia o niewierność wobec
tradycji formułowane są zupełnie szczerze z każdej ze stron sporu.

Tradycja bowiem rozumiana jest przez myślicieli analitycznych jako jedność
przedsięwzięć badawczych o charakterze aletheicznym, wyrażająca się poprzez
jednakowe potraktowanie problematyki filozoficznej i naukowej, podczas gdy
dla filozofów kontynentalnych stanowi ona swoiste wyzwanie, skłaniające ku
aktywnemu (inaczej niż ma to miejsce w kulturach Wschodu) zmaganiu się
z myślą i słowem – niejednokrotnie przybierającemu postać indywidualnego
buntu – poprzez które człowiek daje świadectwo swojego wpływu na dzieje
kultury oraz przyczynia się do przemian wzbogacających ludzkie doświadczenie
świata. Patrząc z pewnego dystansu, zwłaszcza emocjonalnego, można zauwa-
żyć, że oba te sposoby interpretowania tradycji przewijają się przez historię
kultury Zachodu, stanowiąc raczej dwa aspekty tego samego zjawiska, choć
każdy z omawianych tu obozów filozoficznych uważa, że tylko jego stanowisko
jest prawomocne i warte kontynuacji. Wbrew oczekiwaniom Janicauda nie wró-
ży to rychłego porozumienia, jeśli w ogóle kiedyś do niego dojdzie. Przynależ-
ność do określonej tradycji od tysiącleci bowiem należy do tych czynników
kulturowych, które podobnie jak religia lub język, wyzwalają w ludziach
ogromne emocje i prowadzą do niekończących się zatargów.

Zadanie, jakie stawiamy sobie w niniejszej pracy, nie polega wszakże na pro-
roczym przewidywaniu przyszłości, lecz na pełniejszym zrozumieniu roli, jaką
–––––––––––––

31 Jest to określenie podane w popularnej encyklopedii internetowej, Wikipedia; patrz:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja [dostęp: 3 września 2012 r.]. Dla porównania definicja
tradycji kulturowej w sformułowaniu prof. Sztompki brzmi: „skumulowany, odziedziczony histo-
rycznie dorobek kulturowy danej zbiorowości”; patrz: P. S z t o m p k a, Socjologia. Analiza
społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 187. Por. też inne kompendia socjologiczne (np. Jerzego
Szackiego, Mariana Golki, Gavina Walkera, Stephana Moebiusa, Francisa Farrugii).
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odgrywa w naszych czasach jeden z ważniejszych nurtów filozofii najnowszej,
dekonstrukcja filozoficzna oraz jeden z jej czołowych przedstawicieli, Jean-Luc
Nancy. Trzeba więc będzie sprawdzić, czy faktycznie (jak sugerowałyby już
poczynione wcześniej uwagi) reprezentuje on obóz filozofii kontynentalnej i czy
jego stosunek do tradycji daje się uzgodnić z poglądami innych przynależnych
doń myślicieli. Do wyjaśnienia tej sprawy niezbędne będzie staranne rozpatrze-
nie jego twórczości, które zostanie zaprezentowane w kolejnych rozdziałach
niniejszej rozprawy.


