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hENRI bERgSON A KAROl IRZYKOWSKI —  
INSPIRAcjE I PARAlElE
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Celem artykułu jest wskazanie inspiracji koncepcjami Henri Bergsona, które 
odnajdujemy w pracach Karola Irzykowskiego — jako deklarowane wprost bądź 
obecne implicite. Inspiracje te są łatwo dostrzegalne w Dziesiątej Muzie, ale także 
we wczesnych artykułach Irzykowskiego, jak też w Pałubie. Z kolei późna książka 
Bergsona, dotycząca religii i moralności (Les Deux sources de la morale et de la reli-
gion, 1932) okazuje się bliska tez klerkowskich, które odnajdujemy także, jako 
deklarowane wprost, u Irzykowskiego. Trzeba podkreślić, że Irzykowski znał 
książki Bergsona przede wszystkim dzięki ich polskim tłumaczeniom i wyda-
niom — właśnie do nich odwołuje się w swoich komentarzach (Henri Bergson, 
Le Rire. Essai sur la signification du comique, 1900, polskie wydanie w roku 1902; 
Henri Bergson, L’Évolution créatrice, 1907, wydana po polsku w roku 1911). 
Natomiast praca Bergsona, której tezy można również odnaleźć w pismach Irzy-
kowskiego — Materia i pamięć (Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps 
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à l’esprit, 1896) — ukazała się w polskim tłumaczeniu dopiero w roku 1926. 
Być może zbieżność zawartości wskazanych prac jest wynikiem dobrego zazna-
jomienia się Irzykowskiego z ówczesnymi prądami intelektualnymi i dyskusjami, 
a chodzi tu przede wszystkim o ważne zagadnienie rzeczywistości, ujmowane 
wówczas przez Bergsona (oraz przez zaprzyjaźnionego z nim Williama James’a) 
jako jedno z podstawowych zagadnień filozoficznych. Można zatem mówić 
o inspiracjach koncepcjami Bergsona, deklarowanych przez polskiego intelek-
tualistę, ale zarazem o paralelach tez i koncepcji obu myślicieli. Dodajmy, iż 
Bergson urodził się w roku 1859 i był o około czternaście lat starszy od Irzykow-
skiego, urodzonego na początku 1873 roku — łączyła ich, mimo geograficznej 
odległości, wspólnota edukacji, lektur i dyskusji, znanych dobrze Irzykowskiemu 
dzięki opiniom i komentarzom publikowanym wówczas w prasie.

Podobieństwa i różnice
Zestawmy wstępnie tezy Karola Irzykowskiego z tezami Henri Bergsona, by 
wyznaczyć obszar podobieństw i odmienności ich koncepcji. Bergson dokonał 
krytyki intelektu („jaźni płytkiej”), któremu przeciwstawiał instynkt jako zwią-
zany z tym, co nieświadome, oraz intuicję — sposób poznania charakterystyczny 
dla „jaźni głębokiej”. Kategorię rzeczywistości uczynił podstawowym pojęciem 
swojej filozofii, a rzeczywistość wedle niego, dana nam w codziennym oglądzie 
i poznaniu świata, byłaby złożona, zróżnicowana, dynamiczna, ale całościowa. 
W Materii i pamięci Bergson rozpatrywał zagadnienie relacji materii (tego, co 
przestrzenne) i ducha (tego, co czasowe) na przykładzie pamięci, wskazując ich 
dopełniający się charakter właśnie w odniesieniu nie tyle do bytu (poszczegól-
nego, jednostkowego), ile do owej rzeczywistości jako pewnego ogółu bytów. 
Bergson pisał:

Ta książka stwierdza rzeczywistość ducha, rzeczywistość materji i stara się oznaczyć 
stosunek jednego do drugiego na konkretnym przykładzie, na przykładzie pamięci. 
Jest zatem wyraźnie dualistyczną. Lecz z drugiej strony, rozpatruje ona ciało i ducha 
w ten sposób, że ma nadzieję znacznie złagodzić, jeżeli nie usunąć, trudności teore-
tyczne, które zawsze wzbudzał dualizm (Bergson 1926: V)1.

Bergson rozpatruje tu bowiem „materję przed rozłożeniem jej, dokonywanem 
przez idealizm i realizm, na jej istnienie i na jej pozór” (Bergson 1926: VII).

1 Henri Bergson, Słowo wstępne do wydania siódmego. Zachowuję pisownię z pierwszego 
wydania książki, cytowanego tu przeze mnie.
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W książce tej pojawia się opozycja mechanizmu i dynamizmu, obecna również 
później w myśli Bergsona — mechanizmu powoływanego przez człowieka, by 
opanować dynamizm przyrody i jej nieprzerwany ruch. Bergson formułował 
swoją własną, witalistyczną filozofię życia, znając tezy niemieckiej filozofii, łączą-
cej pojęcie życia z tym, co tworzone i współtworzone przez człowieka — z kulturą 
jako sferą specyficznie ludzkiego „świata życia”. To zestawienie witalizmu i kultu-
ralizmu znajduje swój wyraz w jego koncepcjach „ewolucji twórczej” oraz „pędu 
życiowego”, który ostatecznie kierowałby człowiekiem, również w jego działa-
niach twórczych. W późnej książce na temat moralności i religii Bergson po raz 
kolejny wraca do tezy na temat prymatu jaźni głębokiej wobec jaźni płytkiej, 
ale odniesionej — tym razem — do kwestii moralności i wiary religijnej. Poja-
wiają się tam postulaty dotyczące społeczeństwa otwartego i religii dynamicznej, 
a ponownie zostaje podkreślona ciągłość trwania rzeczywistości.

Właśnie późne tezy Bergsona pozwalają zadać pytanie o bliskość myśli jego 
i Irzykowskiego, bo pozornie obu dzieli tak wiele. Irzykowski jako zdeklarowany 
intelektualista zdaje się odległy od Bergsona, który jednak — deklarując jakże 
inne tezy i formułując jakże odmienne postulaty — odkrywa, że we własnym 
życiu wypełnia pewną misję. Można o niej powiedzieć, iż była bliska ideałów 
klerkowskich. Bowiem, jak łatwo zauważyć, Bergsona własne życie było życiem 
zdyscyplinowanego akademika i badacza, regularnie pochylającego się nad lektu-
rami i białą kartką papieru do zapisania.

W pismach Irzykowskiego znajdujemy komentarze na temat Ewolucji twór-
czej i Śmiechu Bergsona. Jednak łatwo dostrzegalne paralele dotyczą, na przy-
kład, przeciwstawienia instynktu i intelektu oraz mechanizmu i dynamizmu, 
które odnajdujemy — poniekąd powtórzone — w Pałubie Irzykowskiego jako 
opozycję „pierwiastka pałubicznego” i „pierwiastka konstrukcyjnego”. Irzykow-
ski, podobnie jak Bergson, rozpatrywał relację ducha i materii w odniesieniu nie 
tyle do bytu poszczególnego, jednostkowego, ile do rzeczywistości jako dyna-
micznego ogółu, całości bytów w ich dynamicznym trwaniu i stawaniu się. Obu 
myślicieli łączą też podejmowane próby wyjścia poza dualistyczne stanowisko 
metafizyczne i psychofizyczne. Jednak Irzykowski rozpatrywał pojęcie życia, 
odwołując się nie tylko do Bergsona, ale i do Georga Simmla — do niemie-
ckiej, kulturalistycznej filozofii „świata życia”, mającej swe inspiracje w pracach 
Wilhelma Diltheya. Irzykowski — jak wiadomo — był zdeklarowanym intelek-
tualistą, według którego to konstrukcja i język (pojęcie i mowa jako czyn) wień-
czy poznanie i bycie człowieka w świecie tak przyrody, jak kultury. Odmiennie 
niż Bergson, zakładał za Leonem Chwistkiem pluralizm, wielość owych „światów 
przeżywanych” jako wielość rzeczywistości, dopiero wtórnie ujmowanych w ich 
pewnej złożonej jedności czy zróżnicowanej wewnętrznie całości.
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Filozofia życia — witalizm a kulturalizm
W tekstach i książkach Karola Irzykowskiego można odnaleźć wprost wska-
zywane inspiracje przede wszystkim filozofią niemiecką  — myślą Georga 
W.F. Hegla i Arthura Schopenhauera, filozofią życia — Wilhelma Diltheya 
i  Georga Simmla oraz empiriokrytycyzmem Richarda Avenariusa i  Ernsta 
Macha. Pojęcia, które odnajdujemy w pismach Irzykowskiego, pochodzą właś-
nie z owych dwóch źródeł — z niemieckiego idealizmu (duch według Hegla 
i Schellinga, zagadnienia konstrukcji) oraz z filozofii życia, ale także z feno-
menologii (pojęcie korelatu, koncepcja intencjonalności, konstytucji przedsta-
wienia i sensu). Konsekwentne stanowisko teoriopoznawcze Irzykowskiego — 
jego deklarowany racjonalizm i intelektualne nastawienie wobec potocznego 
myślenia — można rozpoznać jako pokrewne koncepcjom neokantyzmu w teorii 
poznania z dominacją racjonalizmu. Dodatkowo jeszcze Irzykowski, podobnie 
jak Ernst Cassirer, ujmował kulturę jako zespół form symbolicznych, znaczenio-
wych, i podobnie jak Heinrich Rickert uważał refleksję humanistyczną i histo-
ryczną za wiedzę zindywidualizowaną i spersonalizowaną. Trzeba zaznaczyć, 
że tezy ontologiczne Irzykowskiego miały za punkt wyjścia teoriopoznawcze 
założenia, przede wszystkim założenie nowożytnych filozofów (między innymi 
Immanuela Kanta), iż przedmiot poznania zależy od poznawczego — percep-
cyjnego i inteligibilnego ukształtowania podmiotu poznającego. Zgodnie z zało-
żeniami neokantyzmu, jak i empiriokrytycyzmu Irzykowski przyjmował, że 
przedmiot poznania jest konstruktem procesów poznawczych, przede wszyst-
kim świadomości.

Trzeba dodać, że filozofia Hegla była rozważana przez Irzykowskiego dzięki 
jej interpretacjom, zawdzięczanym Friedrichowi Hebblowi, kulturalistycznej filo-
zofii życia, ale też późniejszym reinterpretacjom, dokonywanym między innymi 
przez Stanisława Brzozowskiego. Jak wiadomo, to właśnie odwołując się do tez 
Brzozowskiego, autor Czynu i słowa występował przeciw traktowaniu czynu — 
działania w opozycji do słowa i procesów myślenia. Wykraczając poza tezy reto-
ryki, zapowiadał w ten sposób koncepcje rozpatrujące język w jego aspekcie 
performatywnym jako instrument nie tylko oddziaływania na odbiorcę, ale dzia-
łania jednostkowego i społecznego. Może też zaskakiwać, że to właśnie w kontek-
ście myśli Brzozowskiego pojawia się u Irzykowskiego nazwisko Henri Berg-
sona. Irzykowski pisał bowiem: „Brzozowski, jako uczeń Bergsona i Sorela, jest 
zajadłym oskarżycielem myśli” (Irzykowski 1980: 494, Stanisław Brzozowski) 
i przeciw postawie racjonalizmu kieruje on argumenty na rzecz irracjonalizmu 
(Irzykowski 1980: 455, W kształt linii spiralnej). I właśnie za Brzozowskim Irzy-
kowski powtarzał: „racjonalizm posługuje się irracjonalizmem jako narzędziem” 
(Irzykowski 1980: 455), podkreślając jednak, że to racjonalizm jest celem. Irzy-
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kowski przejął od Brzozowskiego koncepcję „czynu”, który sam pojmował przede 
wszystkim jako „czyn intelektualny”. Jednak równocześnie pisał: „Choć niby 
jestem racjonalistą, ale wiem bardzo dobrze, co to jest pierwiastek irracjonalny, 
bo mieszkam wespół z nim w jednym ciele” (Irzykowski 1998, II: 176). Irzykow-
ski argumentował: „Brzozowski zarzucał mi racjonalizm mimo Pałuby. Nie rozu-
miał. Właśnie jako twórca szukam w pozornym porządku nieporządku, irracjo-
nalności, pałubiczności”, ale „dla mnie jedyną instancją porządkującą jest rozum 
i on lubuje się w tych deseniach absurdu” (Irzykowski 1998, II: 181). W pismach 
Irzykowskiego nie pojawia się jednak odwołanie do Bergsonowskiego instynktu, 
choć pojęcie życia wykracza poza kulturalistyczne jego pojmowanie.

Natomiast można powiedzieć, że to witalistyczna filozofia życia Bergsona 
jest punktem odniesienia własnego ujmowania przez Irzykowskiego takich 
pojęć, jak „życie” i „materia”. Według Irzykowskiego „życiem jest wszystko, 
a więc i jego przezwyciężenie oraz przeciwstawienie się mu” (Głowala 1972: 
42). Życie jest przez niego zatem rozpatrywane nie jako ściśle materialne bądź 
biologiczne aspekty ludzkiego istnienia, lecz jako to, w czym człowiek uczest-
niczy i co zarazem tworzy. Autor Czynu i słowa zauważał, iż w koncepcjach 
Bergsona można dostrzec „lekceważenie obiektywnych treści życia na rzecz 
życia jako procesu”, a „życie pożera tu niejako wszystkie swoje treści, chcia-
łoby się niejako objawić ponad nimi” (Irzykowski 1998–1999, I: 417, Simmel). 
Przypomnijmy, że Bergson w Ewolucji twórczej pisał:

Materia czy duch — rzeczywistość objawiła nam się jako wiekuiste stawanie się. 
Tworzy się ona i rozkłada, ale nie jest nigdy czymś gotowym. Oto intuicja, którą 
zdobywamy o duchu, gdy usuwamy zasłonę dzielącą nas od naszej świadomości. 
To samo ukazałby nam w materii umysł, a nawet zmysły (Bergson 1957: 239).

Natomiast zdaniem Irzykowskiego określenie ducha i materii jako dwóch 
elementów, dopełniających się w owej „rzeczywistości” (danej w różnych jej 
odmianach), to zarazem określenie tego, co je łączy i co pośredniczy między 
nimi, czyli człowieka. Człowiek w ujęciu Irzykowskiego jest pewnym specy-
ficznym bytem, który — z jednej strony — jest poddany sferze materialnej, 
„pierwiastkowi pałubicznemu”, nie dającemu się opanować ani na zewnątrz, ani 
w człowieku samym (nieświadomość). Z drugiej zaś strony, człowiek jest bytem 
racjonalnym, a rozum wydaje się w człowieku właściwym przejawem ducha. 
Jednak równocześnie materia jest warunkiem realizacji przez człowieka tego, co 
duchowe, tworzywem i narzędziem działania ludzi. Irzykowski bowiem zakłada 
autonomiczną wobec materii sferę ducha, czyli rozumnej świadomości w ogóle. 
Owa transcendentna sfera „ducha”, byłaby dana rozpoznaniu o tyle, o ile mani-
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festuje się w „rzeczywistości” właściwej człowiekowi, czyli w kulturze podda-
nej racjonalnemu „pierwiastkowi konstrukcyjnemu”. To w kulturze — dzięki 
działaniom człowieka — łączy się to, co duchowe i rozumne, z tym, co mate-
rialne, i to kultura jest miejscem aktywności człowieka, który jako specyficzny 
byt pośredniczy między tym, co duchowe i tym, co materialne. Mimo prymatu 
i przewagi ducha nad materią, to materia — wedle Irzykowskiego, podobnie 
jak u Bergsona — okazuje się konkretnym i niezbywalnym narzędziem realiza-
cji duchowych zamierzeń człowieka, czyli codziennego odmieniania zastanego 
świata: powoływania nowych bytów i ich reprezentacji, dokonywania symboli-
zacji, nadawania sensów i znaczeń, które wykraczają poza materię i konkret ku 
temu, co ogólne i abstrakcyjne. W ten sposób człowiek tworzy, właściwy sobie, 
ów „świat życia”, czyli pewne specyficzne dla człowieka uniwersum, nazywane 
potocznie „rzeczywistością”.

Trzeba podkreślić, że Irzykowski posługuje się terminologią, jaką odnajdu-
jemy między innymi w Ewolucji twórczej Bergsona — przede wszystkim opozy-
cją materii i ducha, rozważaną w odniesieniu nie do dotychczasowej tradycji 
filozoficznej z ontologiczną charakterystyką bytu, ale do kategorii „rzeczywi-
stości”. Kategoria rzeczywistości była obecna w filozofii Kanta (ujmowała to, co 
rzeczowe), ale na nowo została określona przez filozofię życia i przez pragma-
tyzm. Wedle przedstawicieli tych dwóch nurtów rzeczywistością byłaby aktu-
alna, teraźniejsza całość świata życia i doświadczeń ludzi, a nawet specyficznie 
ludzki „świat życia”. To ostatnie rozumienie terminu „rzeczywistość” znajdu-
jemy tak u Diltheya, który pojmuje kulturę jako „świat życia”, jak i u Bergsona. 
Według niego rzeczywistość, czyli „świat życia”, to świat poddany prawom przy-
rody — biologicznym, fizjologicznym, fizycznym etc., które usiłuje ująć i opisać 
nauka (fizyka i chemia — badają wyabstrahowane elementy — analogicznie 
do „metody kinematograficznej”). Takie szerokie pojmowanie rzeczywistości, 
stowarzyszone z dualistycznym ujmowaniem ducha i materii, odnajdujemy właś-
nie w pismach Irzykowskiego. Jednak — w przeciwieństwie do monistycznego 
zamierzenia Bergsona, tak jawnie deklarowanego we wczesnej książce Mate-
ria i pamięć (1896) — Irzykowski w swoich pracach waha się między stanowi-
skiem dualizmu metafizycznego i psychofizycznego a stanowiskiem pluralizmu 
monistycznego — wielości bytów, łączących, jednoczących i uzgadniających 
w sobie to, co duchowe i to, co materialne. Trzeba dodać, iż autor Pałuby zakła-
dał wiele „postaci” rzeczywistości — rzeczywistości, na które składają się byty 
jednostkowe, to, co istnieje, jak też reprezentacje poznawcze, przedstawienia 
bytów. Byłaby to, między innymi, rzeczywistość kultury jako specyficzny czło-
wiekowi „świat życia”, ale również „rzeczywistości empiryczne” jednostkowych 
doświadczeń poszczególnych podmiotów, których świadectwem byłyby, na przy-
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kład, reprezentacje literackie. Jak już wspomniano, stanowisko Irzykowskiego 
dotyczące statusu rzeczywistości i bytu — stanowisko ontologiczne wykracza 
poza tezy dualizmu metafizycznego ku pluralizmowi (dyskusja z tezami Leona 
Chwistka). Co więcej, Irzykowski usiłuje pogodzić stanowisko pluralizmu meta-
fizycznego z koncepcjami monizmu, rozpatrując jedność i jedyność złożonych 
bytów jako elementów składających się na rożne rzeczywistości. Dlatego stano-
wisko samego Irzykowskiego można określić jako „pluralizm monistyczny”, 
podczas gdy tezy Bergsona na temat jedności i całości rzeczywistości — na którą 
składają się zróżnicowane byty, rozpatrywane w różnych porządkach ontologicz-
nych i epistemologicznych — uznaje się za bliższe monizmowi.

Można powiedzieć, że Irzykowski ujmuje właściwą człowiekowi rzeczywi-
stość kulturową i społeczną jako rzeczywistość tworzenia bytów, ale również — 
reprezentacji bytów, czego szczególnym przypadkiem były — wedle niego — 
film i kinematografia jako instrumentarium owej twórczości. To rzeczywistość 
kulturowa i społeczna, specyficzna dla człowieka, jest miejscem ujawniania się 
„pierwiastka konstrukcyjnego” i to do niej Irzykowski stosuje termin „życie”. 
Wykracza w ten sposób poza witalistyczne koncepcje filozofii życia — poza 
tezy Henri Bergsona, ale również — jak wiadomo — poza intelektualne i arty-
styczne programy Młodej Polski. Wydawać by się mogło, że Irzykowski, za 
niemieckimi koncepcjami filozofii życia — za Wilhelmem Diltheyem i za Geor-
giem Simmlem, ale także za fenomenologicznym ujmowaniem określenia Lebens-
welt — pojmował „życie” w kontekście konsekwentnego kulturalizmu. Jednak 
pojmowanie kultury przez Irzykowskiego było tak zgodne z niemiecką, kultura-
listyczną filozofią życia (mającą Kantowskie i Heglowskie źródła), jak i z filozo-
fią Henri Bergsona. Irzykowski bowiem polemizował z twierdzeniami Bergsona, 
jak i inspirował się jego witalistyczną filozofią życia; krytykował Bergsonow-
skie terminy „życie” i „materia”, ale stanowiły one punkt wyjścia jego własnych 
tez, w których ujmował kulturę jako ewolucyjny, dynamiczny, twórczy proces. 
Trzeba tu przypomnieć, że Irzykowskiego własne tezy mają wiele inspiracji i są 
złożone, wykraczając poza proste rozstrzygnięcia programów, ideologii czy myśle-
nia potocznego. Jak już wspomniałam, kultura wedle niego to pewna całość ludz-
kiego „świata życia”, to przejaw związku ducha i materii, ale również splatanie 
się tego, co ogólne z jednostkowymi i indywidualnymi realizacjami owej ogól-
ności. W tezach Irzykowskiego można dostrzec, iż szczególnym wyróżnikiem 
kultury byłaby indywidualizacja, łączona przez niego nie z materią, lecz z tym, co 
duchowe i rozumne. Owej indywidualizacji podlegałyby ogólne idee w poznaniu 
i działaniu człowieka — idee realizowane jednak z pomocą materii — narzędzia 
nie podlegającego takiej indywidualizacji, ale stanowiącego warunek unifikacji 
w „świecie życia”.
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W polemikach z historycyzmem postheglowskim Irzykowski rozpatrywał nie 
tylko język, ale również historię w kontekście działań, a także — zapewne za Berg-
sonem — w kontekście pamięci i biografii jednostkowej. Postulowana przez Irzy-
kowskiego indywidualizacja wiedzy historycznej była zgodna z koncepcjami filozo-
fii życia — z tezami Diltheya na temat historii jako nauki, jak i z tezami Bergsona, 
dotyczącymi właśnie pamięci, zawsze jednostkowej i indywidualnej. Irzykowski 
bezpośrednio wskazywał inspiracje Bergsonowską koncepcją czasu, ale również 
jego koncepcją przestrzeni (por. Irzykowski 1980: 502, Stanisław Brzozowski).

Komizm — mechanizm a dynamizm śmiechu

Oddzielnym tematem rozważań Karola Irzykowskiego, odnoszących się do 
dorobku Henri Bergsona, był komizm  — zagadnienia śmiechu i  humoru. 
Zdaniem Irzykowskiego, praca Bergsona poświęcona komizmowi jest bardzo 
dobrą egzemplifikacją podstawowej tezy francuskiego filozofa na temat duali-
zmu życia wraz z jego „dynamizmem” i „mechanizmu” — dualizmu typowego 
dla instytucji i organizacji społeczeństwa wraz z wytworami kultury.

Porównajmy tezy Bergsona i Irzykowskiego na temat komizmu. Bergson 
w swojej książce (na którą złożyła się treść wykładów, przygotowywanych wcześ-
niej) wskazuje „siłę ekspansywną komizmu” i odróżnia komizm gestów i ruchów, 
sytuacyjny, słowny i charakterów. Według Bergsona śmiech ma na celu upoka-
rzanie, obrażanie, onieśmielanie — wywołanie negatywnych emocji (por. Berg-
son 1902: 150–151). Bergson pisał:

Widzimy, że powaga przedmiotu także nie jest rozstrzygającą. Przedmiot błahy 
lub poważny zawsze pobudzi nas do śmiechu, jeśli przedstawiony będzie w sposób 
nie wywołujący naszego współczucia. Nieuspołecznienie osób na scenie i nieczułość 
publiczności oto dwa najważniejsze warunki. Jest jeszcze trzeci, zawarty w tamtych, 
a którym zajmowaliśmy się przez cały czas naszych badań. Jest nim automatyzm 
(Bergson 1902: 110; podkr. H.B.).

Wedle Bergsona bowiem, w ramach życia społecznego i „mechanizmów” 
kultury, człowiek broni owych „automatyzmów”, które zapewniałyby stabilność 
i przewidywalność wszelkich działań i procesów, a narzędziem owej obrony byłby 
śmiech. Komiczne zatem okazuje się to, co wykracza poza owe automatyzmy:

Otóż śmiech jest po prostu wynikiem mechanizmu, którym nas obdarzyła przy-
roda, albo co zresztą na to samo wychodzi, długotrwałym przyzwyczajeniem życia 
społecznego. Wybucha odruchowo i nie ma czasu rozglądać się zawsze kogo lub 
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co dotyka. Śmiech karci pewne wady mniej więcej tak, jak czasem choroba karci 
niektóre wybryki: dotyka niewinnych, oszczędza winnych (Bergson 1902: 150).

Jednak równocześnie śmiech zaświadczałby o pewnym „dynamizmie”, który 
Bergson przypisuje temu, co naturalne, nie zaś wytworzone na skutek społecz-
nych mechanizmów. „Każda wada, każda zaleta nawet może stać się śmieszną, 
jeżeli człowiek objawia ją niechcąco, w gestach nieświadomych” (Bergson 1902: 
110), czyli wówczas gdy pewien wewnętrzny „dynamizm” podmiotu wykracza 
poza „mechanizm” społecznych reguł i konwencji.

Gdyby człowiek szedł za głosem duszy, gdyby nie istniały prawa społeczne ani 
moralne, gwałtowne wybuchy uczuć byłyby najzwyklejszymi objawami życia. 
Użyteczność jednak wymaga, aby te wybuchy były poskromione, bo człowiek żyjąc 
w społeczeństwie, musi poddawać się jego prawom i przepisom. A to, co interes nam 
doradza, rozsądek wprost rozkazuje (Bergson 1902: 121).

Omawiając książkę Bergsona o  komizmie, Irzykowski w  tekście Walka 
z mechanizmem relacjonował jej treść następująco: „Dowcip, satyra, komedia są 
wiecznie czujnym i wszędzie wnikającym protestem tego, co żywe, co się usta-
wicznie przeradza, przeciw mechanizującym pierwiastkom życia” (Irzykowski 
1980: 424, Walka z mechanizmem).

W ładnym dziełku pt. Śmiech (wyszło w tłumaczeniu polskim) dowodzi francu-
ski uczony Bergson, że głównym źródłem komizmu są rozmaite zautomatyzowania 
społeczne, objawiające się w zwyczajach, przesądach, modach, doktrynach, urządze-
niach. Przez wykrywanie komizmu już to dojrzałego, już to zawartego zarodkowo 
w pewnych zakątkach życia, broni się społeczeństwo instynktownie przeciw temu 
wszystkiemu, co pod względem duchowym chce nas wcisnąć w szablon, co jest niece-
lowe, niezgrabne lub martwe; dowcip, satyra, komedia są wiecznie czujnym i wszędzie 
wnikającym protestem tego, co żywe, co się ustawicznie przeradza, przeciw mecha-
nizującym pierwiastkom życia. Przez takie postawienie sprawy rozminął się wpraw-
dzie Bergson z rezultatami ustalonymi dla komizmu przez takich potentatów analizy 
psychologicznej, jak np. niemiecki filozof Lipps. Bergson nie zrozumiał nawet Lippsa 
i definicją swoją ograniczył zbytnio teren komizmu, wysunął za to na pierwszy plan 
moment dla tej kwestii ważny i owocny: moment społeczny. W samej rzeczy śmiech 
jest najdawniejszym krytykiem i buntownikiem, zakapturzonym i chytrym demo-
kratą, zaletą jego jest to, że ‘nic nie uszanuje’, że ‘nie ma dlań nic świętego’. Wystar-
czy wskazać choćby społeczną rolę żartów cynicznych i — pornograficznych (Irzy-
kowski 1980: 424–425),
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o których pisał „wiedeński psycholog Freud” (Irzykowski 1980: 425). „Anarchi-
stą, nihilistą jest śmiech” (Irzykowski 1980: 425). Natomiast według Irzykow-
skiego śmiech jest także sposobem angażowania się „w życie”, aby „brać w tym 
wszystkim żywy współudział, aby się nie tylko zorientować, lecz wyrobić także 
pewien ideał, w imię którego feruje się humorystyczne wyroki” (Irzykowski 1980: 
425–426) — „Humorysta bez takiego ideału stanie się błaznem” (Irzykowski 
1980: 426). Irzykowski, omawiając tezy Bergsona, proponuje również własną 
interpretację komizmu: „Estetyczna wartość komizmu i humoru wypływa, jak 
sądzę, z dwóch źródeł. Wartościową w dziele humorysty jest albo fasada, albo 
materiał” (Irzykowski 1980: 426), czyli albo ustrukturowanie, gra konwencjami, 
albo tematyka, coraz bogatsza i bardziej skomplikowana ze względu na bogactwo 
i wielobarwność życia społecznego, politycznego czy artystycznego (por. Irzy-
kowski 1980: 425).

W książce na temat komizmu Bergson pisał również: „Powiedzieliśmy, że 
dowcip polega bardzo często na rozwinięciu czyjejś myśli do tego stopnia, 
że oznacza ona już coś wprost przeciwnego, i że w ten sposób mówiący właści-
wie sam wikła się w sidła własnych słów” (Bergson 1902: 89). Takie pojmowa-
nie komizmu uwzględnia także ironię. Vladimir Jankélévitch w swojej mono-
grafii L’Ironie analizuje rodzaje ironii, w tym „ironię humorystyczną”, zestawioną 
z bardziej bezpośrednią „ironią ganiącą”, wprost krytyczną. Jankélévitch przeciw-
stawia stanowisko Bergsona, dotyczące owej ironii humorystycznej, stanowisku 
Schopenhauera (Jankélévitch 1964: 173, przyp. 1). Bergson bowiem konsekwen-
tnie podkreśla walory krytyczne humoru, uznaje też, że humor daje możliwość 
ekspresji emocji negatywnych. Ujęcie śmiechu i humoru jako erupcji energii 
witalnej przypomina do pewnego stopnia tezy Zygmunta Freuda dotyczące 
dowcipu — tezy ujmujące dowcip jako wyraz tego, co skrywane w nieświado-
mości, a ujawniane dzięki popędowej energii. Do tez obydwu myślicieli — Berg-
sona i Freuda — odwoływał się ponownie Karol Irzykowski w tekście Freudyzm 
i freudyści:

Wielce interesującym byłoby zestawienie teorii Freuda o dowcipie z teorią śmiechu 
Bergsona. Sama definicja komizmu u Bergsona po dziele Lippsa Komika i humor, 
którego Bergson nie zrozumiał lub zlekceważył, wydaje się niewystarczającą, gdyż 
obejmuje tylko pewien rodzaj komizmu: maszynowość. Dziełko jego o śmiechu 
jest za to ważnym dla całokształtu filozofii Bergsonowskiej, która stworzyła nowy 
dualizm: życie i mechanizm. I Bergson, i Freud poruszają moment społeczny w komi-
zmie, tylko gdy Bergson akcentuje, że śmiech zwraca się przeciw wszystkiemu, co 
w życiu jest powtórzeniem lub sztucznością (Irzykowski 1998–1999, I: 194–195, 
Freudyzm i freudyści).
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Ostatecznie Irzykowski podkreślał, że analiza Bergsona, oparta na opozy-
cji pędu życia i mechanizmu, bardzo zawęża problematykę komizmu. Dlatego 
jego koncepcji komizmu Irzykowski przeciwstawiał tezy Freuda, bowiem to:

Freud podnosi siłę wyzwalającą i buntowniczą śmiechu, rozumie go raczej po nietz-
scheańsku anarchistycznie niż witalistycznie. Zauważyć zresztą warto, że Bergson 
w rzetelnych badaniach swoich nie zdołał utrzymać swojej tezy i musiał przyznać, 
że społeczna klątwa śmieszności spada także na wszystko, co się stara wyłamać spod 
potrzebnego dla ludzkości szablonu (Irzykowski 1998–1999, I: 195),

choć przede wszystkim „śmiech zwraca się przeciw wszystkiemu, co w życiu jest 
powtórzeniem lub sztucznością” (Irzykowski 1998–1999, I: 195).

Można powiedzieć, że Bergsonowska zasada „pędu życiowego” została przez 
Irzykowskiego zreinterpretowana — również w odniesieniu do „mechanizmu” 
społecznego i „dynamizmu” natury — jako zasada aktywności dotycząca czło-
wieka, jego jaźni oraz rzeczywistości mu danej i przez niego tworzonej. Zgod-
nie z takim antropocentrycznym oraz kulturalistycznym ujęciem Irzykowskiego, 
a inaczej niż u Bergsona, „życiem” okazuje się cała sfera aktywności człowieka, 
w której potwierdza on swoje wyposażenie gatunkowe albo też swoją istotę, czyli 
kultura jako specyficznie ludzki „świat życia”.

Kinematograf — mechanizm a dynamizm ruchu

Przyjrzyjmy się jeszcze innym aspektom Bergsonowskiej opozycji między „mecha-
nizmem” poznawczych konstrukcji człowieka i tworów kultury, będących tego 
świadectwem, a „dynamizmem” natury i jej ruchliwością — dynamizmem, który 
manifestuje się w przypadku człowieka jako nieświadomy instynkt. W Materii 
i pamięci Henri Bergson pisał o sporach między „realistami a idealistami, lub 
między mechanistami a dynamistami” (Bergson 1926: XIV), uznając zarazem 
siebie — w owych polemikach z „mechanizmem” — za „dynamistę”. Specy-
ficznym wytworem, potwierdzającym ów mechaniczny charakter ludzkiego 
poznania, byłby — według Bergsona — kinematograf jako techniczne i mecha-
niczne instrumentarium, na które składa się kamera oraz aparatura projekcyjna. 
W czwartym rozdziale Ewolucji twórczej Bergson charakteryzuje „kinemato-
graficzny mechanizm myślenia i złudzenie mechanistyczne” jako sposób myśle-
nia, ujmujący stawanie się w sposób „fałszywy”, bo polegający na wychodze-
niu od poszczególnych postrzeżeń tego, co uważa się za nieruchome. Dopiero 
wtórnie pojawia się „złudzenie” ruchu i stawania się dzięki „mechanistycznemu 
składaniu”, podczas gdy to właśnie ruch i stawanie się byłoby — wedle Berg-
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sona — prymarne. Tworem człowieka, potwierdzającym takie fałszywe, anali-
tyczne ujmowanie postrzeżeń, jest właśnie film — wytwór „kinematograficznego 
mechanizmu”, rozbijającego na poszczególne kadry ciągły ruch, by następnie 
dać jego wtórne świadectwo (por. Bergson 1957: 239–319). W Ewolucji twórczej 
Bergson pisał: „Filozofia zauważyła to, skoro tylko otworzyła oczy. Argumenty 
Zenona z Elei, chociaż zostały sformułowane z zupełnie innym zamiarem, nie 
mówią nic innego. Rozpatrzmy strzałę lecącą…” (Bergson 1957: 269). Według 
Bergsona, można by powiedzieć, że „kinematograficzny charakter naszej wiedzy 
o rzeczach jest wynikiem kalejdoskopowego charakteru naszego przystosowania 
do nich” (Bergson 1957: 268). Bergson pyta, w jaki sposób to zachodzi i odpo-
wiada: „Z ciągłości pewnego stawania się zdjąłem szereg widoków, które powią-
załem pomiędzy sobą przez ‘stawanie się’ w ogóle […] moje ‘stawanie się w ogóle’, 
zawsze to samo, symbolizuje tutaj pewne przejście, z którego zdjąłem widoki 
migawkowe: o tym przejściu samym nic mnie ono nie uczy” (Bergson 1957: 268). 
Zatem konieczne jest dokonanie, niejako wtórnie wobec owej percepcji analitycz-
nej — pewnej syntezy, którą ujmujemy jako owo „stawanie się w ogóle”, zamiast 
uznać i dostrzec, iż stawanie się byłoby prymarne wobec bytów uchwytywanych 
tu i teraz w swojej pojedynczości i wobec naszej ich percepcji.

Karol Irzykowski wprost wskazywał inspiracje tezami Ewolucji twórczej Berg-
sona, które skłoniły go do napisania Dziesiątej Muzy (1924). W przypisie, który 
pojawia się przy nazwisku Bergsona, wymienionym w tekście — przy wzmiance 
o jego Ewolucji twórczej — Irzykowski pisał: „Ta myśl stała się jedną z głównych 
myśli przewodnich niniejszej książki” (Irzykowski 1977: 39, przyp.). Odwołuje 
się tu do tezy Bergsona, właśnie z Ewolucji twórczej, głoszącej, iż film jest widzial-
nym, materialnym odpowiednikiem życia wewnętrznego i pewną konstrukcją 
analogiczną do prawidłowości życia psychicznego, duchowego człowieka. Można 
nawet dostrzec, że w Dziesiątej Muzie Irzykowski określa — niejako wtórnie — 
procesy psychiczne człowieka (wrażenie, wyobrażenie, pamięć, przypomnienie) 
przez porównanie z filmem i z „kinematografem”, czyli z narzędziami technicz-
nymi, służącymi rejestrowaniu filmu i jego odbiorowi. Trzeba przypomnieć, że 
rozprawa Dziesiąta Muza jako jedna z pierwszych książek w sposób całościowy 
odnosiła się do nowego medium — do filmu, podejmując zagadnienia filozo-
ficzne, a w szczególności antropologiczne. Irzykowski szedł w tym zamierzeniu 
śladami właśnie Henri Bergsona, a obok Béli Balázsa. Za Bergsonem Irzykow-
ski pytał o związki filmu i „kinematografu” — jako pewnego instrumentarium 
realizacji filmu, ale też jego odbioru — z możliwościami percepcyjnymi czło-
wieka, z ludzkim „aparatem” zmysłowym i psychicznym. Właśnie tych kwestii 
dotyczyła polemika Irzykowskiego z „kinematograficznym mechanizmem myśle-
nia” Bergsona. Trzeba dodać, że postawa Irzykowskiego wobec tez książki Berg-
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sona była niejednoznaczna, ponieważ autor Dziesiątej Muzy doceniał, iż Bergson 
zajmuje się nowym medium i podkreśla jego związek z wyposażeniem poznaw-
czym człowieka. Równocześnie Irzykowski sprzeciwiał się traktowaniu kina jako 
jedynie „mechanizmu” — tworu technicznego czy przemysłowego. Chociaż sam 
określał kamerę jako narzędzie techniczne, naśladujące „mechanizm” ludzkiego 
postrzegania, to jednak — niejako w opozycji do tez Bergsona dotyczących 
pamięci i przeżywania czasu — uważał, iż „sumienie i w ogóle pamięć są rodza-
jem kinematografu” (por. Bocheńska 1975: 266). Teza ta pojawia się w pismach 
Irzykowskiego już w roku 1913, a więc dwa lata po wydaniu polskiego przekładu 
L’Évolution créatrice. Irzykowski odwołuje się do, znanej z filozofii nowożytnej, 
analogii między organizmem i mechanizmem, która była też akcentowana przez 
naukowy pozytywizm. Autor Dziesiątej Muzy uważał, że rejestrowanie dokony-
wane dzięki kamerze jest analogiczne do percepcji człowieka, do naszych postrze-
żeniowych „mechanizmów”. Podobnie jak Bergson, uznał, iż dzięki temu film 
ukazuje pewne prawidłowości ludzkiego postrzegania, których nie jesteśmy na 
co dzień świadomi. Tezy takie powracają potem wielokrotnie i w teorii filmu, 
i w koncepcjach epistemologicznych (między innymi u Gilles’a Deleuze’a i Jeana 
Baudrillarda). Jednak Irzykowski podkreślał też, że sama rejestracja jest pewnym 
wyrazem przeżyć wewnętrznych człowieka, ujawnianych w relacji ze światem 
rejestrowanym. Można tu dostrzec założenie, iż sama obserwacja stanowi pewien 
proces twórczy i dlatego rejestracja filmowa — jako pewien rodzaj obserwa-
cji — stanowi również świadectwo stanów psychicznych, towarzyszących obser-
wacji. Irzykowski dostrzegał w filmie — obok mechanizmu aparatu i dynami-
zmu rejestracji — możliwości twórcze, na przykład twórczego powiększania 
wiedzy i samowiedzy człowieka, co mogło być inspirowane tezami Henri Berg-
sona z Ewolucji twórczej. Jednocześnie Irzykowski zauważał, że widz odpowiada, 
reaguje na film przede wszystkim „fizjologicznie”, czyli oddziaływanie filmu na 
widza ma prymarnie charakter bodźcowy.

Oczywiste podobieństwo koncepcji Irzykowskiego do tez Bergsona znajdu-
jemy w ujmowaniu przez nich filmu jako wyniku rejestrowania dynamicznych 
aspektów rzeczywistości. Jednak Irzykowski uważał film ponadto za sztukę, która 
ukazuje ów dynamizm rzeczywistości — za sztukę ruchu ukazującą „momenty” 
czy „tematy ruchowe” właściwe kinu oraz związki człowieka z dynamicznym 
światem w  jego aspekcie materialnym. Teza ta pojawiała się wówczas także 
w innych teoriach filmu. Irzykowski, podobnie jak Bergson, rozpatrywał film 
w jego aspekcie czasowym, bowiem uważał, że służy on prezentacji przemian 
w czasie, które dotyczą człowieka i materii — przemian obcowania człowieka 
z materią. Irzykowski wprost domagał się, by treścią i tematem filmów był czło-
wiek i jego działania, a ostatecznie jego relacje z materią, ponieważ „właściwe 
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zdarzenia kinowe muszą się dziać w ścisłym związku z materią przyjazną lub 
wrogą” człowiekowi i w tym „objawia się coś jakby metafizyczna korespondencja 
między człowiekiem a materią” (por. Irzykowski 1977: 65). Na dalszych stronach 
powtarzał: „Kino czyni widzialne to obcowanie człowieka z materią, przyjazne 
lub wrogie” (Irzykowski 1977: 83). Pojęcie materii, pojawiające się w Dziesią-
tej Muzie, przywodzi na myśl — po raz kolejny — jej Bergsonowskie określenia 
z Materii i pamięci, starające się wyjść poza dualizm ducha i materii. Irzykow-
ski pisał, że istnieje pewna „wewnętrzna (immanentna) logika materii, którą 
kino wydobywa. Istnieje mowa materii. Ruch zaś jest granicą, na której materia 
styka się z człowiekiem. Jest żywym związkiem chwili i miejsca, nieustannym 
przechodzeniem rzeczywistości widzialnej w niewidzialną, minioną, lecz pamię-
taną” (Irzykowski 1977: 68). Według Irzykowskiego film okazuje się wytwo-
rem ludzkiej potrzeby pamiętania, pozwala utrwalić obrazy tego, co nieporad-
nie usiłujemy zachować w pamięci. Właśnie w odwołaniu do tez Bergsona, ale 
równocześnie poza nie wykraczając, Irzykowski wskazywał analogię między reje-
stracją filmową i ludzką pamięcią. Podkreślał rolę filmu w zachowaniu obrazu 
tego, co teraźniejsze dla przyszłości, a nawet uznawał go za narzędzie ocalenia 
tego, co przeszłe, skoro film wspomaga niepewną pamięć ludzi. „Przeszłość nie 
jest czymś całkowicie przeszłym, gdyż dopiero jej obecność w pamięci nadaje 
wagę i  znaczenie temu, co się dzieje teraz, akumuluje wrażenia aż do krót-
kiego spięcia we wzruszeniu estetycznym” (Irzykowski 1977: 68), danym dzięki 
filmowi, który uobecnia ludzi i rzeczy z przeszłości. Kino bowiem czyni prze-
szłe zdarzenia teraźniejszymi, dzięki ich ponownemu pojawieniu się w filmie, 
ale też pozwala przeżywać i rozumieć własne doznania w momentach teraź-
niejszych dzięki odwołaniu do momentów z przeszłości. Według Irzykowskiego 
człowiek bowiem dysponuje potencjalną gotowością do przeżywania wydarzeń 
ponownie, do repetycji zdarzeń w pamięci, ich wielokrotnego przywoływania 
i przeżycia. Również z inspiracji rozważaniami Bergsona, ale poza nie wykra-
czając, Irzykowski zwracał uwagę na ów powtórzeniowy charakter przedstawie-
nia filmowego, który zaświadczałby o powtórzeniowym charakterze procesów 
poznawczych człowieka — procesów tworzenia obrazów wewnętrznych, czyli 
przedstawień mentalnych, w szczególności pamięci.

Wskazane powyżej podobieństwa tez Bergsona i Irzykowskiego wymagają 
uzupełnienia, ponieważ — jak już wspomniano — Dziesiąta Muza była również 
polemiką z „kinematograficznym mechanizmem myślenia” Bergsona. Irzykow-
ski pisał:

Bergson w pogardliwy sposób porównał umysł ludzki z kinematografem, twierdząc, 
że nie może on oddać nam procesu stawania się, a tylko mechanicznie zlepia wyrwane 
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z całości cząstki rzeczywistości. Pomijamy kwestię, czy jest to strata faktyczna, czy 
tylko urojenie modnej manii prześladowczej, jaką tknięty został rozum ludzki 
w ostatnich czasach; nas ciekawią tu perspektywy, które się otwierają, gdy to porów-
nanie odwrócimy, a które poniekąd mogą kinematograf zrehabilitować. Oto ma on 
z umysłem ludzkim, którego jest projekcją, to wspólne, że jest szybki jak myśl. Na 
tym polega kolosalna różnica między kinem a teatrem (Irzykowski 1977: 39–40).

Dzięki temu film ujmuje ruch w sferze materii, a co ważniejsze — towarzy-
szy przemyśleniom człowieka i je ukierunkowuje. Irzykowski zatem podkre-
ślał, że film nie ma źródłowo charakteru „analitycznego”, jaki przypisywał 
mu Bergson, lecz — wręcz przeciwnie — film wychodzi od syntetyzującego 
poczucia czasu i przestrzeni, aby dokonać dopiero wtórnie analizy ludzkiej 
percepcji rzeczywistości, zapisanej w filmie kadr po kadrze. Irzykowski okre-
ślał takie, typowe dla Bergsona, „analityczne” pojmowanie konstrukcji filmo-
wej jako „futurystyczną skłonność do atomizowania” (por. Irzykowski 1977: 
150). Argumentował:

Pozostawiam zupełnie na boku zapatrywania Bergsona na istotę ruchu — w prze-
ciwieństwie do Eleatów dowodzi on, że ruch jest czymś realnym, nie urojonym — 
oraz jego polemikę z tymi, którzy czas pojmują nie dynamicznie, lecz kinematogra-
ficznie, to znaczy dzielą go na równe cząstki. Poglądy te dotyczą metafizyki ruchu 
(Irzykowski 1977: 83, przyp.),

którą tutaj Irzykowski pomija. Pisał dalej:

Kinematograficzne atomizowanie czasu, zwalczane przez Bergsona, nie ma też nic 
wspólnego z rozbijaniem ruchu na cząstki w ‘analizie fotogenicznej’ […]. W kine-
matografie ruch jako ruch ukazuje się tak samo syntetycznie jak w rzeczywistości, to 
znaczy daje wrażenie ciągłości (Irzykowski 1977: 83–84, przyp.).

Trzeba dodać, że to ów „syntetyzujący” charakter czasu, tak w  ludzkim 
postrzeganiu, jak i w rejestracji filmowej, umożliwił Irzykowskiemu przepro-
wadzenie między nimi analogii. Irzykowski zatem określał film jako reprezen-
tację, przedstawienie nie „analityczne” względem rejestrowanej rzeczywistości 
(inaczej niż literatura), lecz jako reprezentację syntetyzującą postrzeżenia i prze-
życia podmiotu-obserwatora, towarzyszące tak rejestrowaniu filmu, jak i jego 
odbiorowi. Wedle Irzykowskiego również montaż filmowy nie jest narzędziem 
analizy rzeczywistości, lecz jest instrumentem powoływania syntetyzującego 
obrazu rzeczywistości.
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Zakończenie — od witalizmu do społeczeństwa otwartego
Można zauważyć, że Henri Bergson przechodzi od ujmowania rzeczywistości 
jako tego, co stanowi pewną zróżnicowaną, złożoną, dynamiczną całość i od 
włączania w jej dynamizm bytów poszczególnych — do ujmowania jednostki 
ludzkiej jako części tej rzeczywistości z  uwzględnieniem autonomii ludz-
kiego bytu indywidualnego i poszczególnego. W Dwóch źródłach moralno-
ści i religii (1932) Bergson pisze, że społeczne i kulturowe prawa miały służyć 
dyscyplinowaniu i ujarzmianiu tej nieokiełznanej przyrodniczej siły, zwanej 
„pędem życiowym”. Siła ta przynosi również kreatywność i możliwość ekspre-
sji jednostce — możliwość wyrwania się mechanizmom, które włączają ją 
w obowiązujące i powtarzalne rytuały. Społeczeństwo i kultura, podobnie jak 
u Zygmunta Freuda, jawią się jako instrumentarium kontroli i opresji. Nato-
miast według Karola Irzykowskiego, podobnie jak w koncepcjach Wilhelma 
Diltheya i Georga Simmla, to kultura jako specyficzny „świat życia”, tworzony 
przez człowieka, umożliwia dostrzeżenie owej jednostkowości i poszczegól-
ności bytów, które — pośród innych bytów przyrody — niewiele się odróżniają, 
walcząc o przetrwanie i jedynie dostosowując się do warunków życia. Bergson 
owe warunki życia właśnie gloryfikuje, ukazując, iż to one w dynamice praw 
stawania się i kreacji umożliwiają człowiekowi ewolucyjny rozwój cielesny, 
fizjologiczny i świadomościowy, refleksyjny. Można powiedzieć, że Bergson 
konsekwentnie odnosił się do tez ewolucyjnego naturalizmu, od Ewolucji twór-
czej (1907) po Dwa źródła moralności i religii (1932). Między innymi o tych 
założeniach filozofii Bergsona pisała Barbara Skarga w Przedmowie do Dwóch 
źródeł moralności i religii:

Gdy bowiem Durkheim za fakty specyficznie ludzkie uznał moralność i religię, Berg-
son w tych ich formach, które określił jako zamknięte, dostrzegał najważniejszy 
czynnik biologicznej adaptacji. Samo społeczeństwo, z jego najrozmaitszymi insty-
tucjami, jest dla Bergsona tworem przyrody. Powstało ono bowiem zgodnie z ogól-
nymi prawami życia, rozszczepiającego się w swej ewolucji na dwie wielkie gałęzie: 
instynktu i intelektu. Dąży do racjonalności swych urządzeń, one bowiem zapew-
niają mu większą stałość. Według Bergsona, Durkheim miał rację, widząc w przy-
musie pierwotny fakt w rozwoju społeczeństw, mylił się jednak, traktując go jako 
swoiście ludzki, a więc odmienny od tego, co przyrodnicze, w rzeczywistości bowiem 
przymus pełni funkcję czysto biologiczną. Jest on naturalną reakcją na wszystko, co 
może zachwiać istnieniem społeczności, czynnikiem autoregulacji, analogicznym 
do tych, jakie spotykamy w całej przyrodzie. Społeczność się broni i szuka środków 
dyscypliny, nawet tresury, aby podporządkować sobie wszystkie siły, które by jej 
zagrażały (Skarga 1993: 10).
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Według Bergsona „najpotężniejszym” narzędziem „przymusu jest moralność 
i religia”, które określa on jako „statyczne” (typowe dla społeczeństw „zamknię-
tych”) w przeciwieństwie do ich dynamicznej postaci, przez niego postulowanej. 
Bergson argumentował:

Od społeczeństwa zamkniętego do społeczeństwa otwartego, od państwa do ludz-
kości, nigdy nie uda nam się przejść drogą powiększania. […] Nie mają one tej samej 
istoty. Społeczeństwo otwarte to takie, które obejmowałoby w zasadzie całą ludzkość. 
[…] Lecz po każdym z tych dokonań, krąg otwarty na chwilę zamyka się ponow-
nie, [ale] dokonania twórcze [równocześnie] przeobrażają człowieka (Bergson 1993: 
260; uzup. M.G.).

Skarga podkreśla, że ostatecznie — wedle Bergsona — tylko w jednostce 
ludzkiej „rodzi się heroizm twórczości, który wbrew wszelkim oporom zmierza do 
przebudowania całego życia. Tylko ona jest zdolna do moralnego patosu ofiary, 
a również do najwyższego natężenia myśli przekraczającej ograniczone ludzkie 
horyzonty” (Skarga 1993: 10). W tych słowach, dotyczących tez książki wyda-
nej przez Bergsona w roku 1932, można odnaleźć to, co było tak ważne dla Irzy-
kowskiego-klerka przez całe jego życie: odrębność jednostki wobec społeczno-
ści, możliwość dokonywania indywidualnych wyborów moralnych jako sposób 
określenia się wobec Innych, autonomię podmiotu. Jednak, o ile Bergson znaj-
dował potwierdzenie owej autonomii jednostkowej w religii i w mistycyzmie, 
wykształconych — co więcej — na skutek biologicznej adaptacji, o tyle Irzykow-
ski pozostawał — od Pałuby po teksty z końca lat trzydziestych — konsekwen-
tnym racjonalistą, rozważającym rozmaite racje w perspektywie konsekwentnie 
antropocentrycznej.

Jak wspomniałam na początku, pewne podobieństwo tez Irzykowskiego 
i Bergsona może po prostu wynikać z podobieństwa lektur, spraw wówczas 
roztrząsanych i rozwiązań proponowanych w humanistyce. Odwołania Irzy-
kowskiego do Bergsona nie są liczne, a czytał — jak wynika z tych odwołań — 
głównie jego polskie przekłady. Jednak ówczesna popularność koncepcji Berg-
sona (na przykład ogromna liczba wydań Ewolucji twórczej) i  ich wpływ na 
ówczesną filozofię i humanistykę znajdują swoje odbicie w tekstach i tezach Irzy-
kowskiego — myśl Bergsona jest tam implicite obecna i bardzo ważna jako punkt 
odniesienia.
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Maria Gołębiewska

henri Bergson and karol irzykowski — 
inspirations and poleMiCs 

(summary)

The aim of my article is to indicate the inspirations provided by the Bergsonian ideas that 
we find in texts written by the Polish intellectualist Karol Irzykowski — these inspirations 
are declared explicitly, but more frequently they are suggested implicite. The inspirations 
are clearly noticeable in his book on the cinema (Dziesiąta Muza, 1924) as well as in his 
early articles and the experimental novel Pałuba (1903). On the other hand, the late book 
by Bergson, concerning religion and morality (Les Deux sources de la morale et de la reli-
gion, 1932), reveals a  work approaching the  clerc’s ideas which is declared explicite 
and incessantly by Irzykowski. It has to be stressed that Irzykowski is familiar with Berg-
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son’s works, first and foremost, thanks to Polish translations and editions — as referenced 
in his commentaries (Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique, 1900, 
Polish edition 1902; Henri Bergson, L’Évolution créatrice, 1907, edited in Polish in 1911). 
However, the Bergsonian work which seems most influential for the philosophical theses 
of Irzykowski, i.e. Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1896), was 
only published in Polish in 1926. It is possible that the presence of theses from this book 
in the works of Irzykowski is the result of his familiarity with philosophical currents and 
discussions of that time. Irzykowski’s works address, among others, the essential ques-
tion of “reality” considered at the time by Bergson (as well as by William James).

The Bergsonian vitalist philosophy of life (but also the culturalist position of Wilhelm 
Dilthey and Georg Simmel) was a critical point of reference for Irzykowski’s own compre-
hension of the terms “life”, “matter”, and “spirit” in the larger context of “reality” (defined 
as a sum of particular beings). Irzykowski considered language and history — surely 
after Bergson — in the context of memory and individual biography. He postulated 
the subjectivisation and individualisation of historical knowledge. Just like Bergson, 
Irzykowski confronted mechanism and dynamism; he considered in the context of this 
opposition questions of comicality and laughter as well as the anthropological effects 
of a specific, cinematographic perception. However, Irzykowski — in contrast to Berg-
son in his book L’Évolution créatrice — coupled the mechanism strictly with the dyna-
mism, grasping film as a mechanic registration of human perception, as well the art 
of dynamic movement. According to Irzykowski, film would be a confirmation not 
of the analytic, but synthetic character of human perception and cognitive faculties. Just 
like Bergson, Irzykowski tried to go beyond the metaphysical and psychophysical dua- 
lism towards the standpoint of monism, but with pluralistic aspects (pluralism of diffe-
rent “realities”). The late Bergsonian theses on religion and morality (Les Deux sources de 
la morale et de la religion, 1932) demonstrate, once again, some similarities between his 
ideas and Irzykowski’s concepts. There might seem to be many differences between them: 
Irzykowski consistently declared his own intellectual point of view and Bergson stressed 
that instinct and intuition played the most significant roles. However, in the end, Berg-
son discovered that he had fulfilled his life’s mission and his late declarations seem close 
to the clerc’s standpoint of Irzykowski.
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