one stereotypowe wogóle i powtarzają się z drobnemi zmianami
stylistycznemi we wszystkich scholjaoh, a pochodzą przeważni©
ze starodawnych wypraoowan sumistów. Najważniejsze atoli za
gadnienie w przedmiocie, o którym obecnie jest mowa, stanowi
sprawa kompozycji t. zw. „przestróg" i „przydatków".
Otóż owe „przestrogi" są to komentarze, dołączone przez
. Sebastjana do każdego rozdziału tekstu Etyki Arystotelesa, i sta
nowią scholja o charakterze wogóle egzegetycznym, oczywista
" z dołączeniem niekiedy i różnych innych elementów. T y p takich
scholjów jest bardzo dawny i spotykamy go już u najstarszych
autorów (np. Aspasius i Michał z Efezu). Jest to rodzaj komen
tarza bieżącego, który dołączano do tekstu w sposób rozmaity.
Niekiedy podawano go na szerokim marginesie przy tekście;
czasem był wpleciony w tekst, co widzimy choćby u Tomasza
a Akwinu i Versora, u których po zdaniu lub paru, wreszcie
kilku zdaniach Arystotelesa następują komentarze; w ten sposób
tekst objaśnianego autora jest jak gdyby przetykany uwagami
egzegetycznemi; wreszcie tego rodzaju komentarze umieszczano
niekiedy po tekście całej księgi, albo też wydawano, jako od
dzielną książkę (np. Giphanius); w k o ń c u — umieszczano pod każ
dym rozdziałem (np. Gallutius). Patrycy obrał tę oto ostatnią
formę. Różnice; dopiero co wyliczone, mają charakter formalny,
gdyż przy wszystkich tych trzech konfiguracjach tekstu i schol
jów komentarz mógł mied tę samą treść i charakter, a -różnica
polega tylko na zewnętrznym redakcyjnym układzie.
Inny charakter i postać ma element komentatorski t. zw„
„przydatków". Jest to rodzaj komentarzy, które wogóle nie tworzą
gcholjów egzogetycznych, lecz są to rozprawki autonomiczne,
w których autor traktuje różne zagadnienia etyczne, znajdujące
się niekiedy w związku dość luźnym z problematami, poruszanemi w tekście. Przeważnie tego typu komentarz oddzielnie
wydawano, jako kompendjum (np. Piocolomini) pod różnemi ty
tułami, niekiedy jednak grupami dołączano oddzielne artykuły na
zaBadzie mniej lub więcej ścisłego związku materjalnego do od
powiednich ksiąg, jak to uczynił np. Gallutius; Tę drugą formę
obrał również Petrycy.
Jest widoczne, że oba te typy komentarzy, t. j . „przydatki"
i „przestrogi", używając terminologji Pilzneńczyka, są zupełnie
odrębnemi postaciami scholjów i zadanie sprowadza się w ten
sposób do odszukania źródoł i wzorów dla jednych i dla drugich.

FRYDERYK

Praktycyzm w teorji poznania
Nietzschego.

0

i.

1. P r a k t y c y z m ) jest stanowiskiem teoretyczno - poznawozem, które rozpatruje i ocenia poznanie wedle jego prakty
cznego zastosowania w doświadczeniu. Poznanie jest dlań narzę
dziom walki o byt i służby sprawie zachowaniu jednostki i ga
tunku ludzkiego w ich dążeniu do coraz rozleglojszogo i wy
datniejszego opanowania rzeczywistości. Jest ono dzięki swej
biologicznej podstawie nierozerwalnie sprzężone z życiem, które
stanowi w stosunku do niego nad wartość, decydującą o j e g o in
strumentalnym i utylitarnym charakterze.
2

W najgłębszej swej istocie poznanie jest rodzajem ftsyraiia«fr cji nieznanego materjału, dostarozonego nam prźoz zmy»ły lub
wewnętrzne przeżycia, do form i założeń, ugruntowanych w psy
chice jednostki poznającej przez wiekowe doświadczenie gatunku
i weryfikację praktyczną. Jest ono organiozną funkcją, która przy
stosowuje się do warunków zewnętrznych i oddziaływa celowo
na zewnętrzne wpływy w kierunku zachowania organizmu przez
przyswajanie sobie nowych pierwiastków lub ich odrzucanie.
Kryterjum biologiczne dycyduje 0 prawdziwości t. j . skute
czności poznania. Dobór „prawd" następuje wedle ich stopnia
przystosowania do praktycznych warunków, z pominięciem pro
bierza oceny logiki czystej. W celu opanowania rzeczywistości
i obliczenia biegu przedmiotowego stawania się myślenie nau
kowe posługuje się fikcjami, które mimo sprzeczność* wewnę
trzną i niezgodność z rzeczywistością-są skutecznemi środkumi
myślowemi i osiągają zamierzony rezultat w sferze przedmiotowej.
Poznanie jako forma asymilacji i adaptacji rozwija się w for')

zraio

Rozprawa niniejsza jest

poozijtkiem dlniszoj pracy o praktyoy-

Nietzschego,
J

)

Termin

Gnrbowskiego.
(Dokończenie w zeszycie następnym).

KRANZLER.

„praktycyzm"

został Wprowadzony przez prof.

Tadeusza

mach aperoeptywnych i metaforycznych. Intelekt nie dociera do
jakościowego procesu stawania sig, kresem jego ujęcia jest ilość,
na którą przekłada "momenty jakościowe bezpośredniego przeży
cia. W tej transpozycji [.niepoślednią, rolg odgrywa mowa, przez
utrwalanie błędnych i niedorównywających sposobów ujęcia. Inte
lekt służy jednak praktyce życiowej. Stąd uznanie złudy, jako
czynnik a wzmagającego wolę rnooy, ten zasadniczy składnik ży
ciowego rozwoju.
Poznanie polega więc na przekształceniu rzeczywistości
na ludzką modłę, za pomocą subjektywnych, antropomorficznych
form. Poznanie jest przetwarzaniem i przekształcaniem, nie mającetn nic wspólnego z bierną kontemplacją niezależnego od nas
przedmiotu.
Zgodnie z tom ujęciem poznania praktycyzni wiąże prawdę
ściśle z jej następstwami i przypisuje jej wybitnie teleologiczny
charakter. Prawda nie jest wartością absolutną i statyczną. Pra
ktycyzni sprowadza prawdziwość do skuteczności danego środka
myślowego. W konsekwencji należy tedy za prawdy uznać fikcje,
któremi myślenie naukowe posługuje się przy opracowywaniu
materjalu doświadczeniowego dla przewidzenia i obliczenia biegu
przedmiotowego stawania się. Za prawdy musi je uznać dzięki
ich skuteczności w praktycznera zastosowaniu, mimo ich formal
nej i materjainej fałszywości.
Krytyczno rozważania doprowadzają do wniosku, io konse
kwencją ostateczną praklyeyzmu powinna b y ć eliminacja pojęcia
prawdy i uznanie dobra, jako nad wartości poznawczej, rozstrzy
gającej o otyeznem zorjentowaniu teorji poznania.
2. Fryderyk Nietzsche stoi w swej teorji poznania na sta
nowisku praktycyzmu. Na wypracowanie nietzscheańskiego' sy
stemu praktycyzmu wpłynął przedówszystkiem
woluntaryzm
i instrumentalizm Schopenhauera, lnstrumentalizm ton uzależnia
myślenie w całej rozciągłości od pobudek woli, która stwarza
umysł jako swoje narzędzie. W e wszystkich przejawach woli
czynny jest popęd samozachowawczy, regulujący.rozwój poznania.
U Nietzschego wola mocy jest najistotniejszym składni
kiem rozwoju życiowego i przedstawia się nam jako dążenie do
opanowania coraz szerszych kręgów rzeczywistości i asymilacjf
korzystnych dla rozwoju czynników. Poznanie jest, więc jednem
z narzędzi woli mocy w walce o byt. Zachowuje ono drogą do
boru „prawdy" najbardziej korzystno i przekazuje je w lilogenetycznej spuśotźnie poznającej jednostce.

Na to zasadnicze ujęcie poznania Nietzschego wpłynęła pod
stawowa myśl teorji Darwina ) o zmienności gatunków drogą
naturalnego doboru i ewolucjonizm Spencera, który przeszczepił
już ideę rozwoju na grunt teorji poznania. W charakterystyce
poznania, podanej przez Spencera, uwidocznia się analogja zupeł-'
nie dobitnie. Myślenie poznawcze polega w ujęciu Spencera na
asymilacji wrażeń. Aby nowy stan -został poznany, musi być scałkowany ze stanami poprzedniemi. Wbrew aprjorystom należy
tedy podnieść, że zasady i formy konstrukcyjne poznania są spu
ścizną poprzednich generacyj: dla gatunku nie istnieje „a priori".
1
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Z instrumentalnego i względnego charakteru poznania wy
nika tedy niemożność poznania absolutnego. Poznanie doprowa
dza w swym postępowym rozwoju do swego kresu, który stanowi:
„Niepoznawalne". Tym niepoznawalnym czynnikiem w filozofji
Nietzschego jest płynny, heraklityczny świat stawania się. W tern
zacieśnieniu poznania do sfery zjawiskowej dźwięczą echa pozy
tywizmu Oomte'a i Milla, który żywo odziały w a ł ) na Nietz
schego w drugim okresie jego rozwoju filozoficznego ) .
Mili jako empirysta i fenomenalista uważa doświadczenie za
źródło wszelkiego poznania, nawet matematycznego. Według
Gomte'a dostępne są naszemu poznaniu tylko zjawiska i ich sto
sunki. Poznanie nasze jest względne, bo nie dociera do przyczyn
i celów przedmiotowego stawania się. Jedynie osiągalna wiedza
jest zarazem pożyteczna i daje nam możność praktycznego opa
nowania zjawisk. W poznaniu związku przyczynowego chodzi
o przewidywanie dla celów praktycznych działania.
1

s

Stosunek Nietzschego do darwinizmu omawia jego siostra kilkakrot
nie, ale zajmuje się jedynie w p ł y w e m na stworzenie i ugruntowanie kon
cepcji nadczłowieka. (ob. n. p. T . 1.1. s. 4 3 7 i dalsze).
W badaniach,
przeprowadzonych Da podstawie reminiscencyj osobistych, notatek i listów
Nietzschego dochodzi do zaprzeczenia tego wpływu.
Do tych, samych
w y n i k ó w dochodzi inną drogą O . E w a l d (Darwin u. Nietzsche, Zeitschrift
f. Płiilosophie u. philosophische
Kritik 1 9 0 9 I I E r g b . )
Uznaje on nie
zaprzeczony wpływ psycniczny**Darwina na utworzenie koncepcji nadczło
w i e k a , ' który ma w stosunku do człowieka przedstawić biologicznie wyższy
typ.
Po gruntownej analizie treściwych elementów idei ewolucji drogą
doboru natnralnogo i pojęcia nadczłowieka dochodzi do stwierdzenia, że
S. nie b y ł darwinistą.
Pojęcie nadczłowieka i wiecznego wrotu należy
dla uniknięcia sprzeczności traktować symbolicznie.
W teorefcyczno-poznawczych wywodach Nietzschego w p ł y w zasadni
czej myśli darwinizmu jest na pierwszy rzut oka widoczny
(ewolucja,
dobór naturalny, przystosowanie).
Spencerowska myśl dziedziczenia łorm poznawczych, przekazanych
przez tradycję rodową jest również charakterystyczną dla teorji poznania
Nietzschego.
Prawdy, utrwalone i zachowane drogą ich doboru natural
nego, Stanowią, system zttozeń o wypróbowanej życiowo
użyteczności
i sfużą do asymilacji nowego materjału poznawczego.
N a zależność teorji
poznania Nietzschego od Darwina i S p e n c e r ^ zwraca uwagę A . Itiehl
( F . Nietzsche, der Kuenstler und der Denker,
Stuttgart
1 9 0 1 . s.
128
i dalsze).
Oo do stosunku Nietzschego do Spencera o b . . O. F . Selle,
H . Spencer und Friedrich Nietzsche, Leipzig 1 9 0 2 ) .
')
2

)

Przez

zetknięcie się z dr.

1878-188«.

Ree.

Oo do samego świata zjawiskowego zachodzi między filozofją Nietzschego, a pozytywizmem Comte'ft poważna różnica.
Świat ten nie jest z praktycystycznego punktu widzenia ozomś
gótowem, lecz powstaje przez opracowanie świata stawania się
dla celów praktycznych, przy pomooy fikoyj. Uznanie prakty
cznego waloru tego przetworzenia należy przypisać filozofji ide
ału F. A. Langego, którego „Historją materjalizm'u Nietzsche
gruntownie zajmował się. Lange uznaje zasadnicze pojęcia po
znawczego myślenia za idealne wytwory wyobraźni, płynące
z konieczności ludzkiej organizacji umysłu i podnosi ich znacze
nie praktyczne.
u

Na ukształtowanie się wreszcie perspektywizmu Nietzschego
wpłynął Teichmueller.
T e prądy filozoficzne złożyły się na powstanie "praktyoyzmu
Nietzschego. Ale jest to tylko pierwiastkowe podłoże, na któ
rego tle twórcza i oryginalna myśl genjaluego filozofa zdołała
wytworzyć szeroko rozprowadzony i wszechstronny System teoretyczno-poznawczy. Zwartości i jednolitemu zestrojowi tego' sy
stemu stanęło atoli na zawadzie zachowanie tradycyjnych kryterjów prawdy obok czystego praktycyżmUi
Pod względem wielostronności punktów widzenia i rozmiaru
obejmowanych zagadnień praktyoyzm nietzscheański zajmuje
stanowisto pierwszorzędne, bo splata w całość swoiste ujęcio
problemu prawdy z filozofją fikcyj. Pod tym względem dorównywa
mu jedynie praktycyzni Vaihingera, który jednak grzeszy nierównoraierhością w traktowaniu problemu prawdy na korzyść Sze
roko rozgałęzionej i systematycznie ujętej filozofji fikcyj,
Jeżeli pozatem zechcemy w ogólnym rozwoju
filozofji
szukać śladów praktycystycznego ujęcia, napotykamy jje tylkn
w formie fragmentarycznej, przy wybitnem podkreśleniu j e d n e g o ,
z dwu wyżej wymienionych składników.
3: Jako na swego poprzednika- praktycyści wskazują na
Protagorasa ) , który ustanowił duchową autóriomję jednostki W jej
poznawczem dążeniu i podkreślił humanistyczy ryś w teorji po
znania. W zasadniczej swej osnowie praktycyzni jest jednak wy
tworem nowoczesnym. Powstał on pod wpływem idei ewolucji,
która zaciążyła wszechwładnie nad umysłowością X I X wieku.
l

')
o b . F. 0 . S. Schiller, Plato or Protagoras. Oxford
humanism of Protagoras, Mind X X , 1 9 1 1 .
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Angielski ewolucjonizm i empiryzm (Locke, Mili, Hume)
stanowią podłoże, na którem myśl filozoficzna X I X wieku stwa
rza praktycyzm jako nowe stanowisko" teoretyczno-poznawcze.
- Wśród fizyków zajęli przy ujęciu podstaw wiedzy ścisłej
stanowisko praktycystyczne Helmholtz i Hertz.
Stwierdzają
oni zgodnie symboliczny charakter poznania naukowego. Symbole
naukowe stwarzamy dla celów przewidywania, a prostota i uży
teczność decyduje o ieh praktycznym walorze. W tein samem
znaczeniu stwierdza Maxwell, że prawdziwość zasady naukowej
zależy o d jej stosowalności t. j . od jej zdolności d o owocnego
badania.
7J przyjęcia symbolicznego charakteru nauki wychodzi rów
nież Mach. J a k o zdecydowany empirysla i przeciwnik metafi
zyki odrzuca aprioryczne pierwiastki poznania. Myślenie naukowe
stosuje się przy formułowaniu swych praw i ujmowaniu zależno
ści do praktycznej zasady możliwie najmniejszego wysiłku. Suma
poznania, zdobyta przez nauki przyrodnicze, jest narzędziem
•w służbie praktyki życiowej i służy celom zachowania. Różnica
między prawdą a fałszem sprowadza się do różnicy praktycznej.
Ostatnie ogniwo w rozwoju tych teoretyozno-poznawczych
rozważań stanowi i ł . Poincare, który dowodzi, że zasady mate
matyki, fizyki i mechaniki są konwencjonalnemi definicjami. Ma
tematyka jest dowolnym systemem znaków, służącym do przed
stawienia realnych stosunków, a konstrukcje matematyczne są
spontanicznym wytworem ducha. Niema tedy przedmiotowych
nauk matcmatyozuyoh i możliwe są różn| równouprawnione sy
stemy maten atyki. W ostatecznej konkluzji Poincare dochodzi
do stwierdzenia, że pojęcia naukowe leżą poza obrębem oceny
prawdziwości lub fałszu: o znaczeniu ig&r decyduje praktyczna
użyteczność.
Między filozofującymi przyrodnikami a teoretycznymi filo
zofami praktycyzmu zajmuje pośrednie miejsce Afenarius ze
swoją naturalną historją zagadnień. Przez swój empiriokrytycyzm
daje hasło do powrotu do naturalnego pojęcia świata. Świat ten
nie zna zewnętrzności i wewn|trzności wyrasta z jednorodnego
pnia doświadczenia. Poznanie ma znaczenie biologiczne, o prawdę
nie chodzi. Wychodzi z założenia, że siła umysłu nie jest nie' skończona, musimy przyjąć zasadę ekonoroji myślenia. Pojmowa
nie jest procesem asymilacji zewnętrznych pierwiastków dla uni
knięcia przykrego stanu napięcia popędu samozachowawczego

9
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i zacieśnia się do strony ilościowej. Ideałem d^zttośoi poznawczej
jest dotarcie do elementów czystego doświadczenia.
Nad wypracowaniem logiki praktycyzmu pracowali głównie
Peircej Baldwin, Simmel i Jaines. Stworzyli oni pragmatyczną,
instrumentalną logikę i jako probierz prawdy ustanowili skute
czność praktyczną. Schiller w swym humanizmie dał pragmaty
zmowi ujęcie systematyczne i odcień antropologiczny* Myśliciele
ci objęli w swych roztrząsaniach styoistą teorję prawdy i okre
ślili pragmatyzm jako metodę rozważań niektórych metafizy
cznych problemów. Nie dotarli jednak do. filozofji fikoyj.
.Synteza tych dwóch składowych pierwiastków praktycy
zmu jest przedewszystkiem zasługą Fryderyka Nietzschego.
4. Praktycyzm zajmuje w całokształcie filozofji Nietzschego
obok jego etycznych, społecznych i ogólno-kulturalnyoh poglą
dów dość niepokaźne miejsce. Nie jest jednak czerni odosobnionem, bo wiąże się organicznie z całością jego filozoficznych p o 
glądów. Praktyeystyczna rozbudowa rzeczywistości stanowi rdzeń
metafizyki Nietzschego.
W, myśl praktycyzmu znosi on podział rzeczywistości na
świat rzeczy samych w sobie i świat zjawisk. Miejsce tego dua
lizmu zajmuje pogląd na jednorodność rzeczywistości. Objektywny świat stawania się nie przekracza einpirji, bo jest, tylko
produktem działalności poznawczej, oczyszczającej zjawiskowy
świat pozoru z dodatków fingującej działalności myślowej, która
na kanwie płynnego stawania się rozbudowuje na modłę instyn
któw praktycznych świat trwałego bytu. Jest on więc tylka
o tyle niepoznawalny, o ile ten proces oczyszczania nie może
nigdy dotrzeć do owego ideału poznania przedmiotowego, który
stanowi czyste doświadczenie. Możemy tylko uchylić rąbka tego
niepoznawalnego świata mocą iutuicji i częściowego wychylenia
się poza ciasny kąt perspektywy ludzkiej.
Wtedy dostrzeżemy,
że jest on „postępowym rozwojem ścierających się ośrodków woli"."
Pluralistyczny woluntaryzm metafizyki Nietzschego pociąga
za sobą swoiste odniesienie się do problemu zła jako objawu
.deoadence" i stanowi łącznie z aktywjstycznem stanowiskiem
praktycyzmu podstawę meljoryzmu i optymizmu Nietzschego.
Wola, jako najistotniejszy składnik bytu, dąży w interesie życia
do corazj wydatniejszego rozwoju, do wyplenienia słabszych
możliwości na korzyść silniejszych. Ewolucjonistyczna etyka
Nietzschego wiąże się z moralnością dostojną, która szuka swego
historycznego uzasadnienia w teorji buntu niewolników na polu
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moralności. Ten sam ewoluejonistyczny punkt widzenia obserwo
waliśmy w teorji poznania Nietzschego, gdzie w myśl założeń
praktycyzmu zachowały się prawdy najbardziej przystosowane
i zmagające w największym stopniu wolę mocy. Meljoryzm etyczny
Nietzschego
znajduje ucieleśnienie w pojęciu nadczłowieka,
który jost symbolicznym wyrazem wiecznie wzwyż pnącego się
postępu. ')
Tak przez wolutarystyczną metafizykę łączy się praktycyzrn
Nietzschego z jego etyką. Drugie zaś bezpośrednie połączenie
zyskuje przez etyczne zorjcntowanie teorji poznania.
Iluzjonizm nietzscheański łączy się znowu z artystycznym
sposobem wartościowania i moralnością dostojną. Umysł ludzki
umożliwia człowiekowi byt za pomocą złud i fikcyj, dzięki prze
kształceniu świata w formy antropomorflczne. Ten pęd do iluzji
jest wypływem artystycznego sposobu wartościowania i moralno
ści dostojnej, która szczodrze obdarza, czerpiąc z swej pełni
przelewnej, i zasnuwa świat siecią artystycznej złudy. W ten
.spoaób ł ą c z y się iluzjonizm praktycyzmu z estetyką 1 etyką
Nietzschego.')
')
7j tym moljoryzrnem koliduje wprawdzie fatalisfcyczna
teorja
wrotn, ale jeżeli i ją pojmiemy symbolicznie, to sprzeczności dadzą się
w sposób zadowalający
złagodzić. Ż e Nietzsche tę sprzeczność- odczuwał
i pragnął ją wyrównać, świadczy o tem to, i* nie pojmowat symbolu
wiecznego wrotit jako fatalistycznogo wyznania wiary, lecz starał sio, wy
krzesać zeń iskrę optymizmu. Optymizm ten wyrażony został w umiło
waniu przeznaczenia (amor fati). Pojęcia nadczłowieka i wiecznego wrotu
mają obok tego pewien symboliczny związek z praktycyzmem Nietzschego.
*)
W dotychczasowej literaturze filozoficznej napotykamy dwa opra
cowania teorji poznania Nietzschego: K. Eislcra. (Nietzsches Erkenntniss
theorie u. Metaphysik, Lipsk 1 0 0 2 ) i .P. Rittelmeyera ( F . Nietzsche u. d.
Erkenntnissproblem,
Lipsk 1 9 0 3 ) .
Różnią się od siebie te prace sposo
bem ujęcia. Rittelmeyer obrał dł|>gę chronologiczuego przedstawienia roz
woju poglądów, natomiast Eisler starał się ująć metodą syntetyczną poznawczo-teoretyczno zapatrywania Nietzschego w zwartą całość.
Z e s t a w i o n o obu prac okazuje wyższość syntezy Ktslera nad przed
stawieniem
Rittelmeyera, któro g r a n i c z ą się w rezultacie do skrzętnego
wybrania i chronologicznego uporządkowania odnośnego materjału,
W naszych rozważaniach obraliśmy drogę syntetycznego
przedsta
wienia rzeczy, rozpatrując główne dzieła Nietzschego i nieopublikowaną
przez niego spuściznę jako gotowy materjał, który należało uporządkować,
b y móc potem poglądy jogo zestroić w pewną całość. Opieram się na
piętnastotomowem
wydaniu
dzieł
Nietzschego.
(Nietzsches
Werke,
1 0 0 1 — 1 9 0 5 ) . Tłumaczenia cytat podane są według polskiej edycji d/.iel
Fryderyka Nietzschego. Nakład ,1. Jlortkowicza. Warszawa 1 9 0 5 — 1 9 1 2 ) .
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II.
1. Nietzsche określa charakter i istotę poznania w Sposób
jednoznaczny: Poznawać, znaczy to, nieznane sprowadzać do
znanego t. j . do tego, do czegośmy p r z y w y k l i . )
Istotę procesu poznawczego można ująć jako transpoByoję
nieznanego materjatu doświadozeniowego w formy ustalone przez
wiekowe doświadczenie i wkorzenione mocą n a w y k u , ) Momen
tem decydującym przy selekcji założeń podstawkowych i form
aparatu poznawczego jest ich sprawność życiowa, ich zdolność
do weryfikacji w skutkach praktycznych. Każdy dokonany przez
nas akt poznawczy jest rodzajom asymilacji') i adaptacji narzu
cającego
się nam zzownątrz materjału, do ugrnnto wanetro
w umysłowości poznającej jednostki ludzkiej systemu prawd
i założeń o wypróbowanej życiowo użyteczności. Przy kształto
waniu tego systemu i doborze elementów składowych nie od
grywa najmniejszej roli kryterjum oceny logicznej, wartościują
cej wedle kategoryj prawdy i fałszu. Do godności najwyższego
miernika podniesione zostało kryterjum biologiczne, podporządko
wujące poznanie praktyce życiowej i zachowaniu jednostki lu-'
l

2

dzkiej.
•:/"/•:.. : ,.
„Znaczenie" „poznania": tutaj, jak prZy „dobrem" lub „pię
knem", pojęcie to należy brać w ścisłem i ciasnem antropometrycznom i biologicznem znaczeniu. Żeby okroślony rodzaj mógł
się utrzymać i wzrastać w mon, musi swej koncepcji realności
ujmować iyłe rzeczy obliczalnych i stałych, żohy na niob. można
było skonstruować schemat jego zachowania się." ') Nasze organy
poznawcze rozwijają się w tej mierze, by ich zdolność peroepcyjna wystarczała do naszego zachowania, i mierni słowy, miara
woli poznania zależy od miary wzrostu łyoli mocy danego gatun-*ku, który ujmuje fragment rzeczywistości w rozmiarach, odpó-wiednich do możności zapanowania nad nim.')
Postulaty logiczno pozostają w sprzeczności z postulatami
biologicznemi, które ufundowały nasze poznanie, tak, że z pun-,
ktu widzenia czystej iutelektuałistycznej logiki,.cało nasze po-
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znanie musi być ocenione jako zespół błędów optycznych i perspekty wizmów* Czyste poznanie, wyodrębnione od potrzeb orga
nizmu i prawideł praktycznego postępowania, jest fikcją i nie ma
nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem procesu poznawczego.
„Nasze poznanie nie jest poznaniem samem w sobie, a w ogól
ności nie tyle poznaniem, co raczej dalszem wnioskowaniem
i wysnuwaniem: jest ono olbrzymim od stuleci rosnącym wnio
skiem Z samych koniecznych, optyczn3 ch błędów,.—koniecznych,
o ile w ogólności chcemy utrzymać się przy życiu, — błędów,
0 ile wszystkie prawa perspektywy muszą być same w sobie
błędami." )
|
Człowiek stanowi w produkowaniu takich optycznych złu
dzeń twórczą, konstytutywną moc. )
Intelekt ludzki, by poznać przedmiot, przedsiębierze z nim
szereg dowolnych operacyj: upraszczano, nadaje mu dowolne za
rysy, upodabnia go do tego, co znane, przetwarza mocą szeregu
fikcyjnych, adaptujących funkcyj. )
Nauka, wykrywając prawa i badając „przyrodę", odkrywa t y l 
ko rdzeń istoty ludzkiej, przerzuconej w płynną rzeczywistość, dla
nadania jej pozorów prawidłowości. *)
.Stąd pouczenie: jak każde żerujące poznanie zasadza się
na surowym błędzie gatunku, subtelniejszych błędach jednostki
1 najsubtelniejszym błędzie twórczego ìrromentu." )
Celem i wytyczną nie jest poznanie samo w sobie, lècz nadawanie regularności i form określonych nieokreślonemu chao
sowi różnoi odnośoi zjawiskowej, gwoli interesowi praktycznemu,
który stawia jako postulat sohematyżację i uproszczenie materjałh doświadczeniowego. Rozwój rozumu bieży po linji wyró
wnywania różnic oraz opracowania dla celów porozumienia się
i ujęcia. Kategorje rozumu posiadają o tyle znamiona prawdzi
wości, o ile posiadają praktyczny charakter warunków życiowych. °)
r

]

2

3

5

2. Poznanie, które jest w zupełności podporządkowane po
stulatom praktyki życiowej, posługuje się w swym rozwoju meta
forami, które dzięki wiekowemu użytkowaniu zatraciły charakter
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świadomie skonstruowanych przenośni. Ze względu na ten chara
kter poznanie niezdolne jest do osiągnięcia prawdy w jej tradycyjnem ujęciu materjalnem, jako odpowiednika rzeczywistości. ')
Prawda, którą nam daje nasze poznanie, jest nawskroś metonimiczną i antopometryczną.
„Prawdy są iluzjami, o których iluzoryczności się zapo
mniało, metaforami, które się zużyły i Btraciły zmysłową siłę."')
Zdolność abstrakcyjna tworzenia pojęć konstruuje obok rze
czywistości oglądowej pierwotnych wrażeń świat fikcyjnych
praw, podporządkowań i ustopniowań, jako świat trwały i nie
zmienny. ) Wszelkie pojęcie należy traktować jako osad meta
fory. Iluzja artystycznej transpozycji podrażnienia nerwowego na
obraz jest matką każdego ujęcia. Człowieka należy podziwiać
jako genjalnego konstruktora, ale nie jako poszukiwacza prawdy.
Badacz i poszukiwacz prawd dąży w gruncio rzeczy do meta
morfozy świata w formy antropomorficzne, stara się go zrozumieć,
jako rzecz o znamionach snbjekty wnie-hidzkioh i osiąga w naj
lepszym razie poczucie dokonanej asymilacji poznawczej. Taką
jest istota tej swoistej „astrologji poznawczej", opierającej się
śmiało na zasadzie: homo mensura rerum. Zapomnienie o metaforyczności świata wyobrażeniowego i nieuświadamianie sobie
roli jednostki, jako twórczego podmiotu, pozwala człowiekowi
utrzymać konsekwentną linję praktyki ż y c i o w e j . )
a

s

Przy budowie pojęć pracuje początkowo mowa, potem wie
dza, której zadaniem jest. uporządkowanie i dalsza rozbudowa
tego empirycznego, antropomorficznegn świata. Ale przoz ową
nadbudowę pojęciową nie niszczy się ani osłabia owego, u pod
stawy leżącego, popędu metaforycznego. Znajduje on ujście
w micie, a przedewszystkiem w sztuce. Ustawicznie objawia on
przekorną tendencję do coraz nowego kształtowania świata.
Intelekt, który w swej najgłębszej istocie kryje nieprzezwycię
żoną wolę złudy, wyzwala się w sztuce, wyładowując z siebie
krainę złudy metaforycznej. Wyzwala się z konieczności praktycystycznej, zmuszającej go do umożliwienia jednostce ludzkiej bytu,
mocą złud i przenośni. Kierowany intuicją, przełamuje szranki
pojęciowego świata, zaznaczając swą ekspansję z jednej strony
przez dowolne kojarzenie, omijanie, syntetyzowanie i grupowanie,
')
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a z drugiej strony przez dawanie swobodnego upustu dążności
metaforycznej.
8. My sami jesteśmy twórcami praw, które rzekomo od
krywamy w przyrodzie i które pojmujemy, jako oddziaływające
na nas. Jesteśmy rodzajom żywych obrazów lustrzanych, a złu
dzenie, któremu podlegamy przy odkrywaniu
prawidłowości
w przyrodzie, można określić jako „złudzienie zwierciadła." Pra
wda ludzka polega na introjokoji pewnych subjektywnych mo
mentów i na odnajdywaniu ich w rzeczywistości z powrotem, jako
od nas niezależnych i obiektywnie działających. Emancypacja od
tej zwodniczej złudy prowadzi nas do stwierdzenia, że błąd jest
podstawą poznania i że względną prawdziwość czyli prawdoptjP
dobieńsfwo potrafimy jedynie uzyskać przez zestawienie wiciu
iluzyj. Ale względna prawda, osiągnięta w ten sposób, jest tylko
wyższym stopniem złudy. ' ) Zadaniom teorji poznania jest wobec
tego stwierdzić stopnie fałszywośoi i konieczność błędu zasadni
czego, jako warunku życiowego jaźni wyobrażającej.') Głównego
problemu poznania nie należy tedy formułować : Jak jest błąd
możliwy, lecz: Jak możliwy jest w ogólności pewien rodzaj pra
wdy, minio podstawowego błędu w poznaniu. )
l

1

3

Problemat ten zostaje rozwiązany przez stwierdzenie nie
możności poznania absolutnego i przez określenie podstawowych
prawd, jako podstawowych prawdopodobieństw. Te prawdopodo
bieństwa, są tylko tymczasowo przyjętemi prawidłami, wedle
których normujemy myślenie i życie. Odpowiadają one przecięt
ności przyzwyczajenia, które jest następstwom selekcji życio
wej. ')
4. Każda jednostka poznająca posiada swą sferę poznaw
czą, różną pod względem siły i rozmiaru. Całość świata orga
nicznego przedstawia zespół istot z fikcyjnie dookoła siebie
skonstruowanemi światami. Transponnją one na zewnątrz, jako
świat zewnętrzny, swą silę, popędy i przyzwyczajenia w doświad('z?niach. Główną ich zdolnością jest zdolność kształto
wania, tworzenia
fikcyj, transformowania, która ro^o^ągn się
uawel na ich życie wewnętrzne, o którem mamy takie samo
urojone i uproszczone wyobrażenie. Cały świat zewnętrzny, to
') Nnchgelassene W erkę XT. fit.
) „Ozemże sa. ostatecznie prawdy ludzkie — są to niedające się
obalić błędy ludzkie". I). froeu. Wissensch. 2 6 5 .
'') Naehgelnssene Werke XII. 4 1 .

suma wartości odziedziczonych w formio tradycji rodowej lunabytych w trakcie rozwoju osobnikowego i zachowanych dzięki
ich sprawności życiowej i kilkakrotnej weryfikacji w skutkach
praktycznych. Lecz kryterja, które odegrały decydującą rolg
w zachowaniu się tych wartości, nie stanowią jeszcze nic zgoła
o ich prawdziwości. ')
Rola jaźni wyobrażającej, jako konstytutywnego elementu
budowy rzeczywistości, nie uprawnia nas jednakowoż do ideali
stycznej koncepcji, wedle której świat jest w zupełności produ
ktem narządów zmysłowych. Organy zmysłowe, jako przyczyny
świata zewnętrznego, okazują się w świetle konsekwentnej reduk
cji „ad absurdum" swemi własnemi przyczynami.
Jeżeliby
świat zewnętrzny był dziełom naszych narządów zmysłowych, to
dziełem ich byłoby również ciało, a wraz z niem narządy zmy
słowe, jako jogo części. Pojęcie przyczyny samej siebie (causa
sui), do którego jako podstawy idealizmu metafizycznego prowa
dzi redukcja, jest jednak czystą fikcją. *)
Nietzsche hołduje bezwzględnie w swych rozważaniach looretyczno-poznawczych zasadzie oparcia się na pewnym pierwot
nym i niezależnym pokładzie rzeczywistości, który możemy
określić jako płynne stawanie się, Poznanie jednak tego najpier
wotniejszego .substraW rzeczywistości, na którym opieramy dal
szą konstrukcję świata, dogodnego dla swobodnego rozwoju na
szej działalności, — jest niemożliwe. Musimy się zacieśnić wy
łącznie do sfery sztucznie przez nas uproszczonego, pozornego
świata.
Byt ten rzekomo prawdziwa musi się nadawać do mierze
nia, porównywania, odtwarzania, — słowem, — do zastosowa
nia szeregu fikcyjnych, metod, które są podstawą naszego po
znania. Fałszujemy prawdziwy stan rzeczy, Stanowiąc częściowe
trwanie, ciała podobne i identyczne, procesy i t d. —• lecz to
jest konieczne, bo umożliwia nam wiedzę. Tak więc oiąży na
poznaniu skaza fałszywośoi, a na rzeczywistości nam dostępnej
znamię złudy i pozoru. )
•
1

!

5. Świat pozorny jest to świat uporządkowany, uproszczony,
rozważany ze względu na utylitarny punkt widzenia zachowania
i spotęgowania pewnego gatunku. Każda jednostka poznająca
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jako jednostka siły posiada swą perspektywę dla całego otocze
nia, t. j . swój specyficzny sposób działania i oporu, do których
to czynności redukuje się perspektywiczny pozór.
„Świat pozorny sprowadza się więc do specyficznego spo
sobu działania na świat, wychodzącego z pewnego ogniska." )
Świat jest wyrazem na oznaczenie całości gry tych akcyj.
Realności sprowadza się ściśle do owych oddzielnych akcyj i reakcyj każdej jednostki względem całości. Sposób reagowania po
siada w tym wypadku znamiona specyficzności i wyłączności.
F i z y c y , konstruując swój świat, pomijają zasadniczy czynnik: perspekty wicznośd, „za pomocą którego każde ognisko siły—i nietyłko
człowiek—-cały pozostały świat z siebie wyprowadza, t. j . mierzy
go swoją siłą, dotyka i kształtuje". )
-jP
Tę perspektywizującą moc określa się zwykle w terminologji szkolnej jako byt podmiotowy (Subjekt-Sein), właściwszem
jednak określeniem byłoby: byt specyficzny (Das Spezifisch-Sein) »).
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Świat więc, uznawany przez nas za prawdziwy, jest ułudą. P o 
zór leży na dnie rzeczy i ma znaezenie metafizyczne. W świecie,
gdzie niema trwałego bytu, jeno płynne stawanie się, trzeba do
piero za pomocą pozoru stworzyd obliczalny świat wypadków
identycznych, świat uproszczony, nad którym pracowały nasze
instynkty. Dla nas jest on prawdziwy, bo żyjemy w nim i możemy
w nim żyd. To stanowi dostateczną zasadę jego prawdziwości.
Świat poza związkiem z życiem, poza naszą fałszującą działal
nością, nie istnieje jako „świat sam w sobie", lecz jest względnj',
jako świat stawania się i ściorania ośrodków mocy—-odmienny
w każdym punkcie i nieregularnie rozprowadzony dynamicznie. )
Niezadowolenio z niestałości i złudy zmusiło Platona do
szukania bytu pozazjawiskowego, pozaludzkiego, boskiego. Mu
siało jednak nastąpić odwrócenie, przemianowanie wartośoi. Na
linji rozwoju historycznego myśli filozoficznej leżała konieczność
wytworzenia się sposobu myślenia, będącego wypływem twór
czej radości, któryby z całą odwagą i stanowczością przytaknął
temu, co zmienne i) podległe stawaniu. Zasadą tego sposobu m y 
dlenia jest stwierdzenie, że bezwarunkowy absolut nie może b y ć
źródłem twórczości, bo tylko to, có uwarunkowane, może warun
kować. Świat, który nas obchodzi, jest stworzony, przez nas
przez istoty organiczne. Jest on produktem organicznego procesu
twórczego, transformującego i stwarzającego wartości. )

Prawdziwą substancją jest nasz

podmiot,

prawda może się zawierać tylko w poznaniu wedle analogji naszej jaźni.
Czas, przestrzeń i rzecz są formami
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nawet obecnie podlegające rozwojowi. Pojęcia ogólne, jako naj
bardziej fałszywe, muszą być tźTkże najstarszemu Pyt, substancja,
absolut, równość, rzecz, to stare schematy myślowe, sprzeczne
ze światem stawania się. Te schematy odpowiadały mu pozornie
w epoce, gdy zdolność percepcji i świadomość nie były jeszcze
wysubtclnione. W miarę rozwoju bystrości zmysłów i uwagi oraz
zróżnicowania objawów życiowych napotykano coraz mniej przed
miotów podobnych i równych. Zwolna wszessyna się różnicująca
segregacja zapomocą cech. Pierwotnie bowiem uchodziła rzecz
za jednoznaczną z jedną tylko własnością, np. z pewwą barwą.
W miarę postępu zgodzono się na wielość własności odnośnie
do jednej rzeczy. W rozwoju językowym obserwujemy uparto
opieranie się wielości orzeczeń. Z chwilą określenia danoj rze
czy odnośnem orzeczeniem uważano ją za poznaną. Faktycznie
wyszukuje myślenie przy dostrzegania pewnego przedmiotu
c e c h ę - s y m b o l i określa nim, na mocy analogji, rzecz. Określiw
szy ją za pomocą czegoś znanego, uważa ją za poznaną. Lecz pro
ton stwarza jedynie złudę pojmowania, bo przedmiot został ujęty,
a nie pojęty.»)
Własność danoj rzeczy streszcza się w pojęciu relacji, np.
ołówek jest ciałom podłużnem, czyli A jest 11. Ciało więc określa
się przez ilość rolacyj, któro zawiora. Kolacje jednakowoż nie
mogą nigdy stanowić istoty danej rzoezy, mogą tylko być jej
następstwami. Zdanie syntetyczne opisuje rzecz wedle jej skut
ków, t. z., że istota i skutki zostają zidentyfikowane, podobnie
jak się to dzieje w każdej metonimji. W zdaniach syntetycz
nych następuje fałszywe zrównanie, które świadczy o ich nielo
gicznym charakterze, Możemy tu obserwować typową fikcję
niouprawionego przeniesienia: zestawia się dwie sfery jako współ
rzędne, które nigdy nie mogą być zrównane i zidentyfikowane.
Konsekwencja: „Żyjemy i myślimy pod wpływem pierwiastka
nielogicznego, w niewiedzy i wiedzy fałszywej^ »)
7. W ustalaniu zasadniczych pojęć, któ&mi operujo nasz
poznający rozsądek,- odegrała rolę zasadniczą mowa. Funkcjo jej
przyczyniły się do petryfikacji fałszywych pojęć i zachowania ich
w tradyoyjimej spuśeiźnie. Niegdyś bowiem, kiedy intelekt sta
wiał pierwsze kroki w służbie życia, poznanie danego przedmiotu
znaczyło tyle, co określenie go słowem. Mowa była dla lu')
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dzi pewnego rodzaju filozofją i nie stanowiła jodynie systemu
znaków, lecz istotną treść samego poznania.')
Rozwój logiki i joj kategoryj oraz norm pozostawał w naj
ściślejszym związku z całokształtem tego procesu. W logice
umysłu ludzkiego można wyanalizować, jako zasadniczy substrat,
dorobek tego pierwotnego stadjum ewolucji poznawczej. Przy
kładem takiego najdawniejszego przesądu logicznego, opartego na
podstawowych założeniach gramatyki jest błędno mniemanie, że
podmiot „Ja" jest warunkiem orzeczenia „myślę", że byt jaźni
pozostaje w ścisłym związku zależności z faktem myślenia.
Skojarzenie stanowiące podstawę konstrukcji zdania prostego zo
staje na mocy nieuprawnionego przeniesienia zidentyfikowane
z poznaniem objoktywnej relacji. )
Wszystkie retoryczne figury, któro stanowią istotę mowy, są
z objektywnego punktu widzenia błędami. Od nich rozpoczyna
rozum, ą one z początku nieświadome, i z trudnością można je
wykryć. Niezgodność ich z idealnomi postulatami logiki nie w y 
stępuje odrazu, jako że istotą logicznego myślenia jest w y m a galnik, by nie być świadomie oszukanym.')
2

s

Logika jest spętana w więzach mowy, która kryje element
nielogiozny: metaforę, polegającą na zrównaniu mooą wyobraźni
tego, co nierówno i niewspółmierne. Ozem bowiem jest słowo?
Odzwierciedleniem podrażnienia nerwowego w dźwięku. Jeżel
w dalszym ciągu wnosimy z podrażnienia newowogo o przyczynie
zewnętrznej, to jest to nieuprawnione zastosowanie prawa dostatecz
nej zasady. Najlepszym przykładem są nasze słowne określenia.
Jeżeli np. powiemy, \że kamień jest twardy, to twardość wyraża
tylko nasz subjektywny stan podrażnienia, nie uprawniający nas
zgoła do wnioskowania o przyczynie zewnętrznej tej afekcji,
o przedmiocie zewnątrz nas istniejącym.
Przy określaniu danej rzeczy kierujemy się wyłącznie pewną
dowolnie uchwyconą cechą. Mowa nie zdąża do wykrycia istoty
rzeczy. Określa ona tylko relacje rzeczy do człowieka i posłu
guje się w celu ich ujęcia najśmielszemi metaforami. Metafory
te następują po sobie kolejno. Najpierw transponuje się podraż
nienia nerwowe na obraz, potem obraz na dświęk. Dzięki tej
kolejności rozwoju metaforycznogo przeskakujemy żywo z jednej
dziedziny w drugą, a oddalając się coraz bardziej od rzeczywi1
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slości, którą pragnęliśmy wyrazić. Itzeez sama w sobie wystę
puje tu kolejno pod postacią podrażnienia nerwowego, obrazu
i wreszcie d ź w i ę k u . ' )
„Zawalają nam drogę słowa!—Ludzie pierwotni, tworząc ja
kieś słowo, byli przekonani, że dokonywają odkrycia. Jakżeż
odmiennie przedstawiało się w istocie!—potrącali jakieś zaga
dnienie i w mniemaniu, że je rozwiązali, do rozwiązania jogo
stwarzali przeszkodę. Obecnie przy każdem poznaniu potykamy
się o skamieniałe, przedawnione słowa, i łacniej przy tom zła
mać nogę niż s ł o w o . " )
'?
8. Bergson przypisuje podobnie, jak Nietzsche, funkcjom
mowy ten sam charakter środków utrwalających nasze poznanie
oraz podkreśla narówni interes praktyczny, który jest wytyczną
ich swoistej działalności. W ujęciu problemu przez Bergsona
chodzi o pośredniczenie słów przy transpozycji jakościowych
momentów naszych doznań i przeżyć w stałe formy jednorodno
ści przestrzennej. Na podobną transpozycję wskazuje Nietzsche,
kiedy mówi o metaforyoznem przeniesieniu jakości wrażeniowej
na obraz czyli na twór określony przestrzennie. Całe więc zaga
dnienie redukuje się do przedstawienia jakości w formie ilości,
gdyż określenie słowne powoduje wyodrębnienia odnośnego pier
wiastka psychicznego. Podkreślić" jednak należy, że zagadnienie to "
okazuje u Nietzschego dopiero znamiona zaczątkowe, gdy Bergson
rozciąga je na całość życia psychicznego, nie zacieśniając się,
jak Niołzscho, do elementów wrażeniowych.
2

Jest jeszcze druga zasadnicza różnica, która decyduje
0 swoistości stanowiska Bergsona. Nietzsche rozważa ową trans
pozycję w formy przestrzenne jako rzutowanie na zewnątrz
wrażenia w formie obrazu rozciągłego, a Bergson pogłębia zaga
dnienie i widzi zamianę jakości na ilość już w samem wyodrę
bnieniu pierwiastków psychicznych i osadzeniu w środowisku jednorodnom, z wyeliminowaniem momentu zmienności. Rozważa
tedy przemianowanie jakości na ilość u samej podstawy, nie
przyjmując żadnego ustosunkowania do świata zewnętrznego
1 nie wychodząc poza ramy świata zewnętrznego. ) Na tle tego
rozróżnienia obu stanowisk możnaby podnosić wyższą' wartość
filozoficzną stanowiska Bergsona i słabe ugruntowanie metaboliki
s
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poznania Nietzschego, która dzięki swej fragmentaryczności nie
okazuje dość wszechstronnego ujęcia problemu.
9. Na podstawie przeprowadzonego rozumowania dochodzi
Nietzsche do przekonania, że jesteśmy w tem stadjum rozwoju
procesu poznawczego, iż nie uważamy już określenia słownego
jakiejś rzeczy za ostateczne i decydujące o charakterze prawdzi
wości danego poznania. Odrzucamy już dzisiaj wiarę W bezwarunkowość prawdy, w poznawalność rzeczy i poznanie samo.
„Kzecz jest fikcją jedynie
. l e c z także fikcją tylko jest
.poznanie" samo—absolutne i co zatem idzie, względne." )
Poznanie nasze nio dociera w sferę rzeczywistości pierwot
nej, heraklitycznego stawania się, zatrzymuje się w pół drpgi
w obrębie świata pozoru, skonstruowanego gwoli naszym popę
dom praktycznym, odlanego na modłę naszych transformujących
i symplifikująoych czynności intelektualnych, działających wedle
niezłomnego imperatywu postulatów życiowych.
Zycie jednak nie jost argumentem prawdziwości:
„Urządziliśmy sobio świat tak, żebyśmy w nim żyd mogli~<~
ustanowiliśmy sobie ciała, linje, płaszczyzny, przyczyny 1 skutki,
ruch i spoczynek, kształt i treść: beri tych artykułów wiary rilktby z nas teraz nie zniósł życia! Lecz nio są one przez to
jeszcze niczem dowiedzione! Życie nie jest żadnym argumentem,
między warunkami życia mógłby się znajdować błąd!" ~)
l

Czyste abstrakcyjne poznanie, nastawione wyłącznie na poj
mowanie bytu samego "w sobio, jest niemożliwością, bo świat
rzeczywistości samej w sobie, świat chaotycznego' stawania się
loży poza granicami możności poznawczej intelektu.
Kzeczywistość objawia się nam jako wiekuisty proces sta
wania się. Na mocy intuicji stwierdzamy, że rzeczywistość cią
gle się tworzy i nigdy nie jest czernś gotowem. Umysł, kiero
wany potrzebami działalności, ogranicza się jednak wyłącznie do
zdejmowania z płynnej rzeczywistości widoków stałych i nieru
chomych. Zatrzymujemy z niej tylko te wyodrębnione momenty,
które ,mogą stanowić podstawę operacyjną dla naszej praktycznej
działalności. Niezdolni jesteśmy wówczas do widzenia prawdzi
wej ewolucji, bezwzględnego stawania się.
Jeżeli w dalszym ciągu nie dostrzeżemy w tym świecie
stawania się porządku, któryby przedstawiał aktualne zaintere-
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suwania dla orjentaoji praktycznej, wówczas określamy ten świat
jako świat bezładu. ')
Umysł wyobraża sobie w działalności tylko punkty spo
czynku i od jednego osiągniętego celu do drugiego przenosi sig
przez szeregi skoków, odwracając się od dokonywająoego sig
ruchu.
.Działalność nasza rozwija się w świecie materjalnym. Gdy
byśmy g<> ujmowali jako przepływ, nie moglibyśmy wyznaczyć
mety dla naszego działania, które opiera się na myślowem prze
widywaniu momentów statystycznych. )
Odnośnie do poznania objawów życiowych okazuje nasz
intelekt podobną niedoskonałość. Życie jest procesem ewolucji.
My jednak ześrodkowujemy pewien okres tej ewolucji na okre
ślonym widoku stałym, który nazywamy formą, i gdy zmiana
przybierze takie rozmiary, że przezwycięża, bezwładność naszego
postrzegania, wówczas mówimy o zmianie f o r m y . ' )
2

Nietzsche uogólnia jeszozo bardziej zagadnienie niepoznawalności świata stawania się drogą intelektu. Pojęcie dorówny
waj ącego poznania opiera się—według niego—na fikcji odpowied
niej percepcji, którą określa jako twór pełen sprzeczności. Mię
dzy dwiema oboemi sferami subjektu i objektu niema żalnej
zgoła przyczynowoioi, odpowiedniości, współmierności, „leoz co
najwyżej (istnieje) stosunek estetyczny, napomykające przenie
sienie i nieudolny przekład na całkiem obcy język" - )
Poznanie relatywne, w którego sferze się wyłącznie obraca
my, jest zacieśnione do' dziedziny świata złudy i pozoru, rozbu
dowującego się pod znakiem fikcji, jako organicznego narzędzia
w służbie życia.
Jedyny cel filozofji to transpozycja surowego materjału chaosu
wrażeniowego w formy schematyczne dla nas dostępne i przy
datne. „Filozofja w tem znaczeniu, w jakiem jedynie daję jej upraw
nienie, jako najogólniejszej formie historji, jako próbie opisania
w pewien sposób i skrócenia w formie znaków heraklitycznego
stawania się, przełożenia zarazem na pozorny byt i zabalsamo
wania" )

POLEMIKA.
Jak

nie

należy uprawiać krytyki

naukowej.

W dwa lata po ukazaniu się mc) pracy p. tyt. .Rozmiłowanie dziecka"
p. Władysław Witwicki. znany dotąd przeważnie jako tłumacz i ilustrator Ojalogów Platona, w ostatnim numerze „Przeglądu Pilozoftcrneg')' poświęcił krytyce
tej książki a z 35 stron druku! A więc rozprawę cal,-).
Rozprawa
p. Witwickicgo pisana jest metodą prz.yczrpck, wyrwania
z całości pojedynczych zdań luli wyrazów, żonglowania niemi w dialektycznym
ferworze, metod;) złośliwych żartów, uprzejmych drwimk, zerujących sobie swa
wolnie nawet na biedach zecerskich. Jest to, krótko mówiąc, metoda „zjeżdża
nia". Metoda ta posiada jedną szczególną właściwość; oto w umycie zjeżdżającego
wytwarza przekonanie, jakoby na zasadzie jakichś swoistych praw równowagi on
sam kosztem „zjeżdżanego" wyjeżdżał w górę. Stad najodpowiedniejszą będzie
dla niej nazwa metody „wyjeżdżania na zjeżdżaniu*. . Nie jest onn oczywiście
wynalazkiem mego krytyka, lecz poprostu odpowiada widocznie najlepiej (ego
upodobaniom. 1'oinljam ocenę smaku krytyka, który tę drogę wylmr.i, stw t« rdzam jedynie, ze rozprawa p. Witw. jest powtórzeniem zwykłej w takich razach
procedury: po wybraniu zwierzyny, która z tych lub innych względów wydaje
się krytykowi najodpowiedniejszą, przystępuje się odraz.il, od pierwszej strony
do szukania błędów. Polowanie zwykle podnieca, więc zapomina się przyfem
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Z lakiem nastawieniem psychicznym zabierając się do t. zw. krytyki,
szukając błędów od pierwszej do ostatniej strony, pozatem każdy Mąd rtulezłony rozdmuchując, rozdymając, można się wreszcie na końcu poszczycić wcale
pokaźną liczbą trofeów myśliwskich. Ale metoda wyjeżdżania na zjeżdżaniu,
metoda przycz.epek, wydrwlwan, wydziwiali, metoda pozornie ultra dokładnego
1 ścisłego a w gruncie rzeczy tylko jezuickiego pojęciami żonglowania, nikomu
z, koiffpetentnych i uieiiprzcdzonych ule zaimponuje. Metoda taka zawsze kom
promituje prze11 ewszystk iem krylyka.
A cóż dopiero wówczas, gdy krytyk w znakomitej mierze ule'ma racji. Olo
nieco dowodów.
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0 Wielu rzeczach, zapomina się np. o tein, że sumienny krytyk tnn zwyczaj
objektywnie zaznajomić czytelników, czy słuchaczy, z. całością omawianej pracy,
z założeniami autora. z'niclod,'i, z wynikami i z. ogólncmi wnioskami. Mój kry
tyk również tego trudu «ollle ule zadaje; od pierwszej strony szuka tylko błędów.
Błędy znaleźć można w każdej pracy; co do mnie przypadkowo znalazłam np,
w uczonej-rozprawie, którą p. Witw. poświęcił moje) pracy, brzydkie błędy gra
matyczne, ') Któżby się lego spodziewał!
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