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FILOZOFIA I ANTYK*

Chcia∏abym zadaç tylko jedno pytanie: czy kultura antyczna, a zw∏aszcza filo-
zofia antyczna, ma jakieÊ znaczenie dla wspó∏czesnej nam filozofii? Jest to pyta-
nie zadawane nader cz´sto, a ∏àczàce si´ z innym, szerszym — dotyczàcym zna-
czenia ca∏ej staro˝ytnoÊci dla kultury wspó∏czesnej. Odpowiedê, jak wiemy, jest
zazwyczaj negatywna. Neguje si´ wszak˝e sens nauczania greki i ∏aciny w szko∏ach,
si´gania do dziejów Grecji, tak˝e Rzymu, choç wiedza o tym ostatnim, przede
wszystkim jako twórcy prawa, którego ró˝ne pozosta∏oÊci sà wcià˝ obecne w na-
szych kodeksach, spotyka si´ z wi´kszà pob∏a˝liwoÊcià. Mówi si´ o przecià˝aniu
pami´ci m∏odych ludzi tematami archaicznymi bez wartoÊci dla wspó∏czesnego ˝ycia,
o stracie czasu, o koniecznoÊci skoncentrowania uwagi m∏odych na tematach nie-
zb´dnych dla rozwoju cywilizacyjnego, a zatem na przyrodoznawstwie, fizyce i ma-
tematyce, równie˝ na socjologii i ekonomii. Przyznaje si´ na ogó∏, ˝e historia jest
potrzebna, ale zaraz si´ dodaje, ˝e tych dawnych czasów nie mo˝na traktowaç
z takà samà szczegó∏owoÊcià i wnikliwoÊcià, jak tego, co si´ zdarzy∏o pi´çdziesiàt
lat temu i co jeszcze wp∏ywa na obecne nasze ˝ycie. Wystarczy doÊç powierzchow-
ny obraz przesz∏oÊci, ot, par´ krajów, par´ miast, par´ s∏awnych nazwisk… Nawet
w tej nauce nacisk powinno si´ k∏aÊç na to, co nam bliskie, co by∏o wczoraj.

Takie sà poglàdy na nauczanie. Kiedy zaÊ jest mowa o nauce, to jest niemal dla
wszystkich oczywiste, ˝e nie ma co si´gaç w przesz∏oÊç. Bo czego byÊmy si´ mogli
nauczyç od staro˝ytnych, którzy nie mieli poj´cia nawet o elektrycznoÊci? Odle-
g∏ymi czasami niech si´ zajmujà historycy, niech podejmujà jakieÊ nowe badania.
NowoÊci zresztà mo˝na si´ spodziewaç zg∏´biajàc mniej znane dzieje, na przyk∏ad
Chin czy Japonii raczej ni˝ Grecji lub Rzymu. Gdy to si´ s∏yszy, narzuca si´ tylko
jeden wniosek. Oto Êwiadectwo ignorancji co do znaczenia antyku dla wspó∏cze-
snej kultury, znaczenia w moim przekonaniu podstawowego. Szkoda, nie mam
bowiem wàtpliwoÊci, ˝e na skutek odwrotu od tradycji antycznej nasza kultura coÊ
niezmiernie wa˝nego traci.

Nie chodzi mi jednak o edukacj´ ani o stan i rozwój kultury intelektualnej, nie
b´d´ dyskutowaç programów nauczania ani si´ zastanawiaç nad kszta∏tem obec-
nej cywilizacji. Chc´ tylko par´ s∏ów powiedzieç o filozofii i o tych, którzy z upo-
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rem dowodzà, ˝e filozofi´ mo˝na dziÊ uprawiaç bez oglàdania si´ na Grecj´, ˝e
mo˝na si´ doskonale bez archaicznej filozofii obejÊç. Dla uprawomocnienia tej
opinii wysuwa si´ najcz´Êciej takie oto argumenty, trzeba przyznaç, ˝e nieb∏ahe.
Po pierwsze: dziÊ aktualne sà inne problemy. Âwiat si´ zmieni∏, i to pod wszystki-
mi wzgl´dami, politycznymi, demograficznymi, spo∏ecznymi, ekonomicznymi. ˚y-
jemy w ca∏kiem innej rzeczywistoÊci. Panuje w niej nauka, która osiàgn´∏a wspa-
nia∏y rozwój. Filozofia nie mo˝e nie braç pod uwag´ treÊci naukowych, rozwa˝aç
czegoÊ w oderwaniu od nich, tak jakby nic dla filozoficznych rozwa˝aƒ nie znaczy-
∏y. Przeciwnie, nauka nieraz koryguje zbyt naiwne poglàdy, poddaje je weryfikacji,
sugeruje nowe sposoby stawiania problemów. Co zaÊ najwa˝niejsze, nie pozwala
g∏osiç takich absurdalnych tez, jakich pe∏no w staro˝ytnoÊci, na przyk∏ad, ˝e oÊro-
dek ludzkiego ˝ycia tkwi w wàtrobie lub, jak g∏osi∏ Leukippos i póêniej Demokryt,
˝e istniejà „jakieÊ drobne, lekkie cia∏ka, jedne chropowate, a drugie g∏adkie, po
cz´Êci okràg∏e, a po cz´Êci kanciaste i pokrzywione, inne zaÊ zagi´te i jakby ha-
czykowate, z których to cia∏ek powsta∏o niebo i ziemia”1. Nauka nie zatrzyma∏a
si´ na poziomie presokratyków ani Arystotelesa.

Filozofia zatem powinna si´ skupiç na problemach aktualnych, a tych jest wie-
le. Ró˝nià si´ one radykalnie od archaicznych zarówno w treÊci, jak i metodach
dociekania, poszukiwania rozwiàzaƒ. Dla przyk∏adu: Grecy nie stawiali sobie py-
taƒ, czy jest moralnie dopuszczalne od∏àczenie aparatury podtrzymujàcej ˝ycie
nieuleczalnie chorego. Takiego pytania nie mogli zadaç, gdy˝ nie mieli dzisiejszej
wiedzy medycznej ani mo˝liwoÊci technicznych, by o podobnej aparaturze pomy-
Êleç. Nie mogli pytaç o rol´ komunikacji we wspó∏czesnym Êwiecie, o wp∏ywy ta-
kich lub innych modeli cywilizacyjnych lub o perspektyw´ zaniku osobliwoÊci kul-
turowych rozmaitych narodów wobec procesów globalizacji. Badali ludzkie cia∏o,
ale nie mog∏o im przyjÊç na myÊl, ˝e rozmaite funkcje kognitywne sà zale˝ne od
reakcji zachodzàcych w mózgu. Jest oczywiste, ˝e obecnie wa˝ne sà zgo∏a inne za-
gadnienia, w staro˝ytnoÊci nieistniejàce, a nawet nieprzeczuwane. W ka˝dym bo-
wiem okresie historycznym istnieje pewna granica mo˝liwoÊci myÊli ludzkiej. Za-
pewne wynika ona ze stanu nauki, ale i z tradycji religijnych i kulturowych. Zale˝y
tak˝e od doÊwiadczeƒ praktycznych, od zdobytego ju˝ instrumentarium technicz-
nego itd., itd. Wspó∏czesne problemy filozoficzne majà wi´c odmienny od antycz-
nych charakter.

Po drugie, nie wolno zapominaç, ˝e próby rozwiàzania poszczególnych proble-
mów buduje si´ na zgo∏a innych przes∏ankach teoretycznych. Jak zauwa˝y∏ Haber-
mas, dziÊ nie mo˝emy oprzeç naszych analiz na metafizycznej wizji ca∏oÊci Êwiata,
która odsy∏a do absolutu, a taka w∏aÊnie nader cz´sto stanowi∏a podstaw´ antycz-
nych analiz. Otó˝ g∏ównà przes∏ankà dzisiaj jest krytycyzm skierowany ku wszel-
kiego typu przes∏ankom. My dziÊ nie przyjmujemy na wiar´ niczego, ˝adnych teo-
retycznych za∏o˝eƒ, bez wzgl´du na to, czy wyprowadzone z nich wnioski majà
dotyczyç ca∏oÊci Êwiata, przyrody czy cz∏owieka. „Jak˝e mo˝na pogodziç nie tylko
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nowo˝ytne naukowe metody myÊlenia, lecz tak˝e rzeczywistoÊç wspó∏czesnà (któ-
ra dziÊ wpisuje si´ zarówno w rynek, jak i w system prawniczy zawarowany umo-
wami) z poglàdami klasycznymi na praktyk´ spraw ludzkich? Nie jestem Êlepy na
[ró˝ne] interpretacje, ale nie myÊl´, byÊmy byli upowa˝nieni do bycia w naiwnoÊci
i do skoku ponad naszà nowo˝ytnà kondycjà, by si´ znaleêç na równej stopie ze
staro˝ytnymi. PowinniÊmy byç uczciwi, nie wolno nam udawaç, ˝eÊmy adoptowali
przes∏anki, w które nie wierzymy i nie potrafimy wed∏ug nich ˝yç”2.

Ostrze˝enie wa˝ne, które na pewno warto wziàç pod uwag´. MyÊl´ jednak, ˝e
zachodzi tu nieporozumienie. Wspó∏czesny filozof, który si´ga do Grecji, nie mu-
si mieç ambicji zrównania si´ z myÊlicielami antycznymi w ich problemach ani
w ich widzeniu Êwiata. Pragnie natomiast te problemy pojàç i zrozumieç przes∏an-
ki rozumowania, co nie znaczy, ˝e je adoptuje. Chce natomiast czegoÊ wi´cej. Za-
le˝y mu, jak ka˝demu porzàdnemu historykowi filozofii, na trafnej i solidnej in-
terpretacji problemów i proponowanych rozwiàzaƒ, a ta interpretacja domaga si´,
co tu mówiç, znajomoÊci historii i, co wa˝niejsze, literatury, wreszcie j´zyka. Kie-
dy zaÊ zaczyna t´ przesz∏oÊç badaç, dostrzega natychmiast, ˝e owe przes∏anki roz-
maitego typu rozwa˝aƒ antycznych myÊlicieli nie by∏y bynajmniej tak irracjonalne,
jak by to wynika∏o ze s∏ów Habermasa. Mia∏y one za sobà nieraz solidne racje.
Natychmiast te˝ dostrzega, ˝e niejeden z dawnych problemów istotny jest tak˝e
obecnie. Banalnym jest stwierdzenie, ˝e filozofia antyczna pod tym wzgl´dem jest
bogactwem niewyczerpanym. To ona zacz´∏a stawiaç, ba, nie tylko stawiaç, ale tak-
˝e analizowaç kwestie metafizyczne i teoriopoznawcze, logiczne, etyczne i poli-
tyczne. To ona zada∏a fundamentalne pytania, które nic nie straci∏y na swej aktu-
alnoÊci, pytania o prawd´, dobro, podstawowe wartoÊci ludzkiego istnienia itd. To
ona wyodr´bni∏a dziedziny rozwa˝aƒ, poszczególne filozoficzne dyscypliny i ich pod-
stawowe przedmioty. Nadal pytamy, jak te przedmioty nale˝a∏oby okreÊliç, co jest
nieodzowne dla ich poznania. Jest faktem, ˝e mo˝liwoÊci poznania sà dziÊ inne,
˝e konteksty okreÊleƒ zmieni∏y si´ niekiedy w ogromnej mierze. Ale pytania po-
zosta∏y, a filozofia nie jest wiedzà, która dostarczy∏aby nam system rozmaitych
niewàtpliwych twierdzeƒ, gdy˝ twierdzi rzadko; ona pyta, starajàc si´ w pytaniach
zmieniaç perspektyw´, by badaç od ró˝nych stron i by jednoczeÊnie usuwaç pyta-
nia prowadzàce donikàd lub do wyraênego fa∏szu. Ale czy˝ ju˝ tak nie post´po-
wa∏ Sokrates w Platoƒskich dialogach? Czy˝ nie usi∏owa∏ pokazaç rozmówcy, ˝e
obra∏ fa∏szywà drog´ w swym rozumowaniu, ˝e w ten sposób nie zbli˝y si´ do
prawdy? Jest w tych dialogach Platoƒskich warstwa i heurystyczna, i edukacyjna,
o której filozof zapomnieç nie mo˝e. Problemy nie mijajà, istniejà takie, które si´
zbyt ÊciÊle wià˝à z ludzkim ˝yciem, aby mog∏y zniknàç z pola naszych badaƒ.

Co wi´cej, filozofia antyczna jest dla wspó∏czesnego filozofa, i to w rozmaitych
p∏aszczyznach, êród∏em jego w∏asnych przemyÊleƒ. Tak bowiem jest, ˝e niektóre
nasze idee, przyjmujàce w biegu historii najrozmaitsze formy, zachowa∏y w swym
rdzeniu coÊ nader istotnego ze staro˝ytnoÊci, coÊ, co uderza nas swojà przenikli-
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woÊcià niebywa∏à, wobec czego nie mo˝emy przejÊç oboj´tnie. Przeciwnie, czuje-
my potrzeb´ zg∏´bienia tej treÊci, zrozumienia jej w pe∏ni, o ile to tylko mo˝liwe,
ustosunkowania si´ do niej krytycznie, majàc pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e warta jest
i dziÊ rozwini´cia. Mówiàc prostymi s∏owy, filozofia antyczna potrafi natchnàç
myÊl wspó∏czesnà. Zapewne przede wszystkim dlatego do niej si´gamy.

Mog´ tu daç mnóstwo rozmaitych przyk∏adów. Zastanawiamy si´ do dziÊ, czym
jest rzeczywistoÊç, co nam jest dane, i czy w ogóle jest coÊ danego, a je˝eli, to jak?
Czym sà prezentujàce si´ nam fenomeny, u∏udà, subiektywnym widzeniem, cienia-
mi w jaskini? Teoria poznania stale do tych tematów wraca, wzbogacana o nowe
wàtki przez Kanta, Husserla, gdy˝ nasz naiwny odbiór Êwiata zosta∏ zburzony ju˝
przez Platona i nie jesteÊmy w stanie przyjàç wbrew rozmaitym empirystom, ˝e
zmys∏owoÊç dostarcza nam absolutnej prawdy. Pytamy te˝ o to, co jest i co si´ nie-
ustannie zmienia, a wi´c o sta∏oÊç i zmiennoÊç, powracajàc do dylematów obec-
nych w myÊli ludzkiej od czasów Parmenidesa i Heraklita. Pytamy równie˝ o ist-
nienie, o egzystencj´ ludzkà, szukamy jej wyznaczników i od razu si´gamy do
starej debaty na temat stosunku istnienia i to˝samoÊci, podejmowanej przez ró˝-
nych antycznych autorów, którzy wbrew Parmenidesowi wàtpili, by w bycie, który
jest zanurzony w czasie, mog∏a byç zachowana to˝samoÊç. Sam czas sta∏ si´ wiel-
kim problemem wspó∏czesnoÊci. Gdy podjà∏ go Bergson, natychmiast rozpoczà∏ od
wielkiej dyskusji z Arystotelesem, poÊwi´cajàc mu tak zwanà ma∏à tez´ swego
doktoratu. Równie˝ Husserl i Heidegger analizujàc czas, próbujàc zrozumieç,
czym jest, si´gali wprost do Arystotelesowskiej Fizyki, a nawet, jak to uczyni∏
Heidegger, do Anaksymandra: u niego w∏aÊnie, w ma∏ym zachowanym fragmen-
cie jego dzie∏a, szuka∏ podstawy dla swych wywodów. W ostatniej swej ksià˝ce
Pierre Hadot pokaza∏, jak greckie poj´cie natury – natury, która si´ lubi skrywaç
(przypominam tu s∏owa Heraklita, fr. B 123 Diels) – odradza∏o si´ w ca∏ej filozo-
fii europejskiej3. Do s∏ów Heraklita nawiàzywa∏ Êwiadomie Heidegger.

Nie ma dziÊ etyki, która by si´ nie odwo∏ywa∏a bàdê do dialogów Platoƒskich,
bàdê do wielkich etyk Arystotelesa, do Epikura i stoików. Czy mówiàc na tematy
moralne mo˝na si´ obejÊç bez Seneki? Ten, kto usi∏uje przejÊç mimo staro˝ytnych
tez, sam nie wie, ˝e najcz´Êciej nie mówi nic oryginalnego, ˝e wywa˝a dawno
otwarte drzwi. To samo dotyczy filozofii politycznej. Wystarczy przeczytaç s∏owa
Arystotelesa o demagogach, by przekonaç si´, jak sà aktualne. Niejednego od sta-
ro˝ytnych mo˝emy si´ nauczyç.

Sà tak˝e inne kwestie, na które trzeba zwróciç uwag´, kwestie niezmiernej wa-
gi. Antyk wypracowa∏ ca∏e s∏ownictwo filozoficzne, którym si´ do dziÊ pos∏uguje-
my: byt, natura, idea, dobro, akt, potencja, czas, a tak˝e negacja, dialektyka, wnio-
skowanie, ró˝nica itd., itd. Co wi´cej, wiele z tych poj´ç poddano wówczas bardzo
skrupulatnej i wielostronnej analizie. Wystarczy, ˝e przypomn´ analizy kategorii
przeciwieƒstwa lub stosunku u Arystotelesa, z których korzysta∏ Hegel i do któ-
rych stale nawiàzujemy. Mo˝na Êmia∏o stwierdziç, ˝e nasz j´zyk filozoficzny zosta∏
ukszta∏towany przez Greków. To prawda, ˝e poj´ciom tym myÊl nowo˝ytna nada-
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∏a nieco inne znaczenia. Poj´cia nie sà zawsze identycznymi kawa∏kami myÊlowej
mozaiki. Sà one plastyczne, nasiàkajà nowoÊcià przynoszonà przez j´zyki, przede
wszystkim przez t∏umaczenia ∏aciƒskie (physis i natura to nie to samo, wchodzà tu
w gr´ wyraêne niuanse znaczeniowe). Wp∏yw na ich sens wywierajà tak˝e j´zyki
narodowe. W naszych dziejach podstawowe poj´cia wzbogaca∏y si´ w swej treÊci
dzi´ki ró˝nym filozoficznym kontekstom. A jednak coÊ w sobie zachowywa∏y, coÊ
widocznie niezmiernie istotnego, je˝eli nawet dziÊ mo˝emy to odkryç. Nie mam
wàtpliwoÊci, ˝e j´zyk przechowuje dawne znaczenia, to, co cenne, co by∏o jakàÊ
pierwotnà intuicjà, co mog∏o w du˝ej mierze zostaç ska˝one przez doktrynalne
spekulacje. Wydobycie tych pierwszych znaczeniowych intuicji bywa konieczne, je-
˝eli chcemy zrozumieç myÊl przesz∏oÊci. Jest te˝ niezmiernie cenne, gdy˝ niekiedy
bywa nag∏ym b∏yskiem prawdy.

I ostatnia sprawa, kto wie, czy nie najwa˝niejsza. Wszak˝e to staro˝ytnoÊç na-
uczy∏a nas myÊleç filozoficznie i dostrzegaç w filozofii coÊ wi´cej ni˝ rodzaj wie-
dzy. Tkwi w niej silny ∏adunek etyczny, dzi´ki któremu mo˝e si´ ona staç tak˝e
sposobem ˝ycia i by∏a nim w tych odleg∏ych czasach, jak to pokaza∏ nam Juliusz
Domaƒski4. Co wi´cej, przenosi nas w sfer´ wysokiej abstrakcji, ale tak˝e ducha.
Uczy bowiem skupienia si´ nie na tym co chwilowe, powierzchowne, zewn´trzne,
lecz na samej istocie rzeczy. Jest ona myÊlà, która ku temu, co istotne, zmierza
i Platon wskazujàc na to jej zadanie, domagajàc si´ „poruszenia skrzyde∏ duszy”,
„na wszystkie czasy – jak to powiedzia∏ Scheler – otwar∏ cz∏owiekowi bram´ do fi-
lozofii”, do takiej w∏aÊnie wysokiej filozofii5.

Gdy filozofia zapomnia∏a o Grecji, gdy si´ podda∏a presji naukowego myÊlenia,
zwróci∏a si´ ku obserwowanym faktom, przyjmujàc wobec nich nastawienie utyli-
tarystyczne, wielkie jej pytania zosta∏y usuni´te gdzieÊ na marginesy zaintereso-
waƒ. Z punktu widzenia filozofów przesiàkni´tych pozytywizmem antyk sta∏ si´
niepotrzebny, ot, jakaÊ ciekawostka historyczna. Filozofowie ci chcà si´ zajmowaç
wy∏àcznie tym, co obiektywnie dane, a wi´c Êwiatem przyrodniczym, cz∏owiekiem
jako tworem natury, spo∏ecznoÊcià, stawiajàc sobie jako idea∏ rygorystyczne, racjo-
nalne, oparte na doÊwiadczeniu rozumowanie. Stwierdzajà, ˝e wszystkie poj´cia
takie jak byt, dobro, idea, cnota, ale te˝ inne, jak ró˝nica lub to˝samoÊç, sà nie-
dookreÊlone, niedefiniowalne, a najcz´Êciej wr´cz puste. Gdy tak twierdzà, sami
wpadajà w zastawionà przez siebie pu∏apk´. Kiedy si´ bowiem próbuje dokonaç
dok∏adniejszej analizy poj´ç, które sà podstawowymi wyznacznikami pozytywi-
stycznego Êwiatopoglàdu, poj´ç takich w∏aÊnie jak obiektywnoÊç, racjonalnoÊç
i empiryczne doÊwiadczenie, widzimy, ˝e one mogà byç równie˝ oskar˝one o t´
niedookreÊlonoÊç, a nawet pustot´. Bo co to znaczy „obiektywny Êwiat”, co jest je-
go konkretnym desygnatem, a czym jest rozum i racjonalnoÊç, do których si´ sta-
le autorzy ci odwo∏ujà? Tote˝ wspó∏czeÊni filozofowie zerwali z tym pozytywistycz-
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nym nastawieniem, które nie chce si´ przyznaç, ˝e zawiera wr´cz metafizyczne prze-
s∏anki. Filozof wie dzisiaj, ˝e analiza tych rozmaitych poj´ç nie mo˝e si´ ograni-
czyç do metod wypracowanych przez logik´ i semiotyk´, ˝e wymagajà one przede
wszystkim analizy metafizycznej, a t´ wypracowa∏ ju˝ antyk. I tak na przyk∏ad
Heidegger, zastanawiajàc si´ nad istotà logicznego myÊlenia i rozumem, wraca do
staro˝ytnoÊci, do poj´cia logosu, stwierdzajàc po wnikliwym badaniu, ˝e dopóki
spoglàdamy na logos przez pryzmat wspó∏czesnej logiki, jesteÊmy skazani na same
niedorzecznoÊci.

Naturalny Êwiatopoglàd przes∏ania to, co istotne. Móg∏ wi´c napisaç Husserl,
˝e kryzys kultury europejskiej, jej skoncentrowanie si´ na cywilizacji technicznej,
na konsumpcji i w∏adzy pieniàdza rodzi si´ z owego wàskiego, naturalistycznego
i nader problematycznego nastawienia na Êwiat, ˝e zatem trzeba wróciç do tego,
co zawsze stanowi∏o podstaw´ europejskiego cz∏owieczeƒstwa, do jej duchowego,
zrodzonego w Grecji telos. I na zakoƒczenie tego mego wywodu pozwol´ sobie za-
cytowaç Husserla, bo sà to pi´kne s∏owa: „Duchowa Europa ma swe miejsce uro-
dzenia […]. Jest to oczywiÊcie naród grecki w VII i VI w. przed Chr. W narodzie
tym powsta∏o nowego rodzaju nastawienie jednostek do otaczajàcego Êwiata.
A w konsekwencji wy∏oni∏ si´ równie˝ nowy rodzaj tworów duchowych, szybko
rozrastajàcy si´ w zamkni´tà postaç kulturowà. Grecy nazwali jà filozofià. W po-
prawnym przek∏adzie, zgodnym ze êród∏owym sensem, nie znaczy∏o to nic innego,
jak uniwersalna nauka, nauka o wszechÊwiecie, o wszechjednoÊci wszelkiego bytu
[…]. W wy∏onieniu si´ filozofii majàcej taki w∏aÊnie sens, a wi´c sens, w którym
wspó∏zawarte sà wszystkie nauki, widz´ — jakkolwiek mo˝e to brzmieç paradok-
salnie — prafenomen duchowej Europy”6. Podpisuj´ si´ pod tymi s∏owami. Zostaƒmy
wierni Grekom.
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