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Robert Piotrowski (Warszawa)

Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski

I
Filozoficzne rozwa¿ania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku
stoj¹ pod znakiem zapytania o ich prawomocnoœæ. Zdawa³oby siê, i¿ studia cywilizacyjne winniœmy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym
przedstawicielom nauk szczegó³owych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny
zostaæ od³o¿one do antykwariatu doktryn spekulatywnych. OdpowiedŸ filozofów na takie pytanie da siê ³atwo przewidzieæ: ka¿da teoria cywilizacji zak³ada
jak¹œ jej filozofiê. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest
pytanie, czy wobec postêpów kulturoznawstwa istniej¹ jakieœ powody – poza antykwarycznymi, które usprawiedliwia³yby referowanie dawnych koncepcji tego
czy innego rodzaju, skoro mamy nowsze, w domyœle: zbudowane przy pomocy
wyników aktualnych badañ, a przede wszystkim jakoœ uwzglêdniaj¹ce wydarzenia, które zasz³y na prze³omie XX w.
A jednak kumulatywny postêp nauk szczegó³owych, szczególnie spo³ecznych
nie zawsze koreluje z dopracowywaniem ich paradygmatów. Bywa wrêcz odwrotnie, przez co pierwotna postaæ jakiejœ idei filozoficznej mo¿e okazaæ siê bogatsza i po prostu ciekawsza ni¿ jej póŸniejsze formy. Czasami postaæ pierwotna lepiej ujawnia swój aspekt spekulatywny, zamaskowany póŸniejszymi, kolejnymi próbami „naukowego udowodnienia”. Zdarza siê i tak, ¿e oryginalna idea
filozoficzna zostaje zarzucona z przyczyn politycznych albo przeciwnie, ulega
upolitycznieniu. Przyk³adami s¹ dwie doktryny, które zestawiamy w niniejszym
artykule. W naszym pojêciu egzemplifikuj¹ przeciwstawne a uzupe³niaj¹ce siê

218

Robert Piotrowski

paradygmaty nauki o kulturze. To, ¿e stworzyli je Polacy: Feliks Koneczny
(1862–1949) i Erazm Majewski (1858–1922) jest z historycznego punktu widzenia znamienne, choæ rzecz jasna nie wp³ywa na ich analizê. Zreszt¹, o ile wiemy,
doktryny Konecznego i Majewskiego nie by³y jeszcze systematycznie porównywane1. A jest to chyba porównanie interesuj¹ce samo w sobie, skoro z jednej
strony Majewski by³, obok Spencera i Znanieckiego, jednym z g³ównych Ÿróde³
inspiracji doktryny Konecznego, a z drugiej sam jest godzien uwagi, niezale¿nie
od paradygmatu, który reprezentuje.
Na u¿ytek niniejszego artyku³u przypomnimy jeszcze dobrze znany fakt, i¿
definicje terminu „cywilizacja” odznaczaj¹ siê – podobnie jak okreœlenia „kultura” – systematyczn¹ wieloznacznoœci¹. Nie bêdziemy wyliczaæ tych znaczeñ,
tym bardziej, ¿e zosta³o to ju¿ wielokrotnie zrobione2. Zauwa¿ymy tylko, ¿e ró¿ne pojêcia cywilizacji uk³adaj¹ siê w dwie grupy niezbyt ostro wyró¿nione przez
to, które pojêcie uwa¿a siê za g³ówne. M.in. w filozofii polskiej, utrzymuje siê,
sk¹din¹d przydatne, przeciwstawienie cywilizacji i kultury3. Kulturê rozumie siê
jako pewien stan wewnêtrzny cz³owieka wyniesionego ponad w³asn¹ naturê, zaœ
cywilizacjê jako zbiór okolicznoœci zewnêtrznych, oczywiœcie spo³ecznych. Kulturalnym siê jest, w cywilizacji siê ¿yje. Mo¿na przeto zacz¹æ od bieguna kultury – lub przeciwnie, od cywilizacji, co niniejszym czynimy. W doœæ powszechnym pojêciu okazuje siê ona dorobkiem zbiorowym (duchowym, w tym organizacyjnym, oraz materialnym) ludzi „kulturalnych”. Je¿eli nie dokona siê uszczegó³owienia, to zostajemy przy czymœ, co mo¿na nazwaæ folklorystycznym pojêciem cywilizacji. Natomiast uszczegó³owiæ „cywilizacjê” mo¿na dwojako: skupiaj¹c siê na spo³ecznoœciach wytwarzaj¹cych i podtrzymuj¹cych stan cywilizacyjny lub na jego aspekcie normatywno-systemowym. Przypadek pierwszy nazwiemy „populacyjnym”, drugi „strukturalnym” albo „typologicznym”.
Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e nie ma spo³ecznoœci, która by nie by³a systemem
funkcjonuj¹cym zgodnie z jakimiœ normami, zatem przedstawiona opozycja jest
sztuczna. Trudno siê z tym nie zgodziæ, wszak historia filozofii cywilizacji dowodzi, ¿e te powi¹zane, jak przyznajemy, aspekty rozpatruje siê w powi¹zaniu z jeszcze innymi, i to ró¿nymi w obu przypadkach koncepcjami. Skutkiem tego owe nierozerwalne w istocie podejœcia wiod¹ do zgo³a przeciwstawnych twierdzeñ.
1

Chocia¿ zarys takiego porównania mo¿na uzyskaæ zestawiaj¹c podsumowania odpowiednich
rozdzia³ów monografii Joachima Dieca Cywilizacje bez okien. Teoria Miko³aja Danilewskiego
i póŸniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002.
2
Np. A.L. Kroeber & C. K.M. Kluckhohn Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, „Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology”, vol. XLVII
(1952), no. 1, Cambridge, Mass.; W. Tatarkiewicz „Cywilizacja i kultura”, (w:) O filozofii i sztuce, Warszawa 1986, s. 147–153; J. Skoczyñski Koneczny. Filozofia cywilizacji, Warszawa 2005,
s. 73–87; oraz nasz Problem filozoficzny ³adu spo³ecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach,
Warszawa 2003, s. 25–33.
3
W³. Tatarkiewicz, op. cit., s. 148–150.
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II
Konecznego i Majewskiego4 ró¿ni³o wykszta³cenie. Pierwszy by³ gabinetowym historykiem, drugi przyrodnikiem i archeologiem. Obaj zdawali sobie
zreszt¹ sprawê, ¿e poprzedza ich d³ugi szereg myœlicieli, Majewski wskazuje
na Polibiusza5, a potem dokonuje krótkiego przegl¹du historycznego6. U Konecznego mamy obszerny rozdzia³ zatytu³owany zreszt¹ „Od Bacona do Majewskiego”7. Relacja obu autorów by³a jednokierunkowa, mianowicie Majewski
wp³yn¹³ na Konecznego – do tego stopnia, ¿e w O wieloœci cywilizacji rozwa¿ane s¹ podobne zagadnienia, co w Nauka o cywilizacji. To pierwsze dzie³o stanowi niejako polemikê z drugim, obracaj¹c¹ siê wokó³ tego samego ogniska: jak
zdefiniowaæ cywilizacjê i opisaæ jej dynamikê. Majewski pyta o istotê cywilizacji, powstawanie i zanik jej ognisk, przenoszenie siê8, podkreœlaj¹c jej znikomoœæ9 i zdaj¹c sobie sprawê z systematycznej wieloznacznoœci samego terminu10.
Natomiast Koneczny ogranicza opis dynamiki cywilizacyjnej do fazy dojrza³ej
i schy³kowej.
Wedle obu filozofów rozwi¹zanie problemu cywilizacji pozwoli zarazem zrozumieæ „...rolê cz³owieka na ziemi. [...] Filozofia historyi bêdzie koron¹ wiedzy
ludzkiej”11 i stworzyæ naukê, która „...obejmie pe³niê ¿ycia”12. Ich drogi rozchodz¹ siê jednak co do metody. Majewski: „ szukano zbyt p³ytko i blizko cz³owieka, najczêœciej w samym cz³owieku”; „... historya rodu ludzkiego w tych granicach, jak j¹ sobie zakreœli³a Historyozofia i Socyologia, jest w³aœciwie nauk¹
4
Powo³ujemy siê na jego Naukê o cywilizacyi w czterech tomach: [t. I] Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socyologii, 1908; [t. II] Teorya cz³owieka i cywilizacyi, 1911; (istnieje
wyd. 2. skrócone, 1920); [t. III] Kapita³. Rozbiór podstawowych zjawisk i pojêæ gospodarczych,
1913 (wyd. 3. przejrzane, 1919); [t. IV] Narodziny i rozwój ducha na Ziemi, 1923. Wszystkie ukaza³y siê nak³adem E. Wende i Sp., Warszawa. Przek³ad francuski I tomu ukaza³ siê jako La Science de la civilisation, prolégomènes et bases pour la philosophie de l’histoire et la sociologie, Alcan, Pary¿ 1908. Naukê o cywilizacyi cytujemy z podaniem numeru tomu. Zamys³ autora by³ zreszt¹ taki, by wydany wczeœniej Kapita³ nastêpowa³ po Narodzinach i rozwoju ducha..., wydanych ju¿
poœmiertnie. Ów tom zreszt¹ mia³ pierwotnie nosiæ tytu³ Ekologia cywilizacyi.
5
Nauka o cywilizacji I, s. 3.
6
Op. cit., „Wstêp”, §1.
7
O wieloœci cywilizacyj, Kraków 1935, rozdz. I.I. Istnieje skrócony przek³ad angielski On the
Plurality of Civilisations, Londyn 1962. W dalszym ci¹gu bêdziemy cytowaæ jeszcze Prawa dziejowe (w:) Prawa dziejowe oraz dodatek Bizantynizm niemiecki, Wyd. Tow. im. R. Dmowskiego
nr. 21, Londyn 1982, oraz Rozwój moralnoœci, Lublin 1938.
8
Nauka o cywilizacji I, s. 1–3.
9
Op. cit., s. 9.
10
Op. cit., s. 33.
11
Op. cit., s. 18, w tym i dalszych cytatach z Majewskiego i Konecznego zachowano wszystkie wyró¿nienia autorów.
12
O wieloœci cywilizacji, s. 318.
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przyrodnicz¹”13. Pisze wrêcz o „tzw. Historyi”, o której trzeba zapomnieæ, aby
„zaj¹æ siê przedewszystkiem ca³oœci¹ rodu ludzkiego, aby j¹ wcieliæ organicznie
do ca³oœci œwiata i dopiero z tej ca³oœci wyprowadziæ”. Koneczny odpowiada stanowczo, i¿ „Klio”, która „sama zawini³a niema³o, ¿e zdegradowano j¹ na pi¹te
ko³o u wozu Przyrody ... zdo³a odkryæ i wykazaæ swe »pewniki« i »prawa« metod¹ w³asn¹”14. Majewski przeciwnie, chcia³ znieœæ autonomiê historii, na pocz¹tek oddzielaj¹c historiê naturaln¹ cywilizacji od jej historii dotychczasowej15.

III.
Wybra³ dla niej, wzorem tego, co uzna³ za skuteczn¹ metodê przyrodoznawcz¹, „metodê analityczn¹”, czyli analizê fizyczn¹ dokonywan¹ przy pomocy odnajdywania podobieñstw czêœciowych, czyli po prostu analogii16. Przyjmuje zasadê jednoœci si³ dzia³aj¹cych w przyrodzie, a z drugiej strony konsekwentnie odrzuca dualizm, celowoœæ (w sensie rezygnacji z wyjaœnieñ teleologicznych,
do których cz³owiek jest sk¹din¹d sk³onny), a wreszcie z pojêcia ulepszenia. „Doskonalenie siê lub »ulepszanie« wymaga ju¿ przyjêcia jakiegoœ »celu« z góry wytkniêtego, a nawet »dobra« – mechanizm nie mo¿e mieæ nic wspólnego z tem
wszystkiem. W przyrodzie nic siê nie »ulepsza«, lecz tylko przetwarza”17. Majewski staje w tej chwili po stronie pogl¹du, który mo¿na by nazwaæ radykalnym
procesualizmem kauzalnym, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e g³ówn¹ tez¹ negatywn¹ jest
tu odrzucenie wszelkich wartoœci i celów. Deklaracja godna wspó³czesnych nam
Dawkinsów i Dennettów. W chwilê potem autor daje wszak przypis, i¿ ze wzglêdu na praktyczn¹ dogodnoœæ „tych wyrazów” nie zaprzestanie ich u¿ywaæ.
Cywilizacja zostaje w³¹czona w ów wszechœwiatowy proces przemian
przy pomocy schematu opartego na podwójnym ci¹gu kolektywów wystêpuj¹cych (lub mog¹cych pojawiæ siê) w naturze. Jeden z nich zawiera agregaty, drugi systemy (¿ywe), to znaczy œciœle powi¹zane uk³ady kolektywów ni¿szych rzêdów. ¯ycie jest definiowane funkcjonalnie: elementarnymi czynnoœciami ¿yciowymi s¹ wch³anianie, wydalanie i reprodukcja. Do rekonstrukcji okreœlenia tego
ci¹gu najlepiej nadaje siê definicja indukcyjna.
Warunki wyjœciowe to: 1) agregatem jest ka¿dy mechanizm z³o¿ony; 2) systemem jest ka¿da biogena18, czyli mechanizm z³o¿ony (cz¹stka bia³ka) wykazuj¹cy
elementarne funkcje ¿yciowe. Warunki indukcyjne to: 1) agregatem jest ka¿dy
agregat agregatów; 2) systemem jest ka¿dy system systemów. Oba szeregi ³¹cz¹
13

Nauka o cywilizacji I, s. 21 i 22.
O wieloœci cywilizacji, s. 319. Powtarza to wielokrotnie, np. „Przyrodnicze wzglêdy nie
ogarn¹ ca³oœci cz³owieka ani w jednostce, a có¿ dopiero w historyi!” – Prawa dziejowe, s. 55.
15
Nauka o cywilizacji I, s. 22.
16
Op. cit., s. 27–28.
17
Op. cit., s. 31–32, cytat ze s. 32.
18
Op. cit., s. 97.
14
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warunki: 1´) mechanizm n-go rzêdu (zagregowany z systemów n-1-go rzêdu),
o ile jako ca³oœæ wyka¿e dodatkowo relacje powoduj¹ce wykonywanie funkcji ¿yciowych (tj. ³¹cz¹ce go z podobnymi sobie) – jest systemem n-go rzêdu; (2´) system n-go rzêdu pozbawiony jako ca³oœæ relacji ³¹cz¹cych go z systemami podobnymi sobie staje siê mechanizmem n-go rzêdu. Na przyk³ad komórka izolowana
(jednokomórkowiec), która wejdzie w odpowiednie zwi¹zki z innymi komórkami, stanie siê komórk¹ organizmu. Odwrotnie: np. cz³owiek spo³eczny pozbawiony relacji wi¹¿¹cych go z innymi ludŸmi stanie siê pojedynczym zwierzêciem.
Zdaje siê, ¿e ta mechanizacja pojedynczych systemów wynika w³aœnie z ich
ca³oœciowego pojmowania. To, co czyni je systemami w sobie, nie ujawnia siê
w relacjach z reszt¹ przyrody, które s¹ czysto mechaniczne. Istotnie, relacje organizmów ¿ywych z reszt¹ przyrody ró¿ni¹ siê od relacji poszczególnych czêœci
organizmów19. Mo¿na domniemaæ, i¿ autor zdawa³ sobie jasno sprawê, ¿e gdyby by³o inaczej, wtedy, oprócz danych biologii jako nauki szczegó³owej, zosta³aby zanegowana filozoficzna teza o nieistnieniu celowoœci w przyrodzie. Celowoœæ mo¿e pojawiæ siê tylko jako kategoria zrelatywizowana do kontekstu wewnêtrznie zintegrowanego organizmu.
Autor wymienia trzy stopnie ¿ycia biologicznego: AA´, BB´, CC´ (co do symboliki, patrz uwagê do tabeli poni¿ej), z tym zastrze¿eniem, ¿e mo¿liwy system 4.
rzêdu jest wy³¹cznie spekulacj¹, jako ¿e by³by kosmicznym zwi¹zkiem cywilizacji. Dlatego w poni¿szej tabeli, zgodnie z zapisem Majewskiego, CC´ figuruje jako D, a nie D´, co oznacza, ¿e zwi¹zek miêdzycywilizacyjny, przynajmniej w skali ziemskiej, jest niemo¿liwy. Rzeczywista hierarchia bytów ma byæ zreszt¹ ci¹g³a – Majewski zaznacza, i¿ jego poziomy s¹ uproszczeniem poznawczym.
Dwa szeregi kolektywów przyrodniczych wg Majewskiego20, zmienione
LuŸne agregaty
A
AA
B
BB
C
CC
D

mechanizm z³o¿ony
gromada mechanizmów z³o¿onych
jednokomórkowiec
gromada jednokomórkowców
pojedynczy wielokomórkowiec
gromada zwierz¹t
pojedyncza cywilizacja

Systemy „uk³ady zale¿ne od podobnych sobie”
A´
AA´
B´
BB´
C´

biogena
wolna komórka (zwi¹zek biogen)
komórka organizmu
organizm
jestestwo spo³eczne (cz³owiek)

CC´ = D zwi¹zek istot spo³ecznych (spo³eczeñstwo)
DD´ = E zwi¹zek cywilizacji planetarnych

Uwaga. Powtórzenie symbolu oznacza agregat, a prim powi¹zanie agregatu w system.
19
Biologia wspó³czesna wprowadzi³aby tylko tak¹ korektê, ¿e mo¿liwe s¹ szczególne relacje
miêdzygatunkowe, nie sprowadzalne do mechanicznych relacji, takich jak miêdzy organizmem
a np. jego po¿ywieniem.
20
Op. cit., rozdz. XII, por. tabelê na s. 118 i listê na s. 119.
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Wyjaœnienia wymaga pojêcie najprostszego systemu. Termin „biogena” Majewski zapo¿yczy³ od Maksymiliana Verworna21 (1863–1921), jednak uzna³, ¿e
jego w³asne pojêcie jest ca³kiem ró¿ne od biogeny niemieckiego biologa, co ma
pewne uzasadnienie. Wprawdzie tak¿e u Verworna jest to ¿ywa drobina bia³kowa, w odró¿nieniu od martwej, ale Majewski podkreœla rolê biogen jako pierwszych systemów ¿ywych, oraz nasz¹ niewiedzê odnoœnie co do ich powstania.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Majewski akcentuje emergentystyczny aspekt biogen
w swoim schemacie ewolucji. Zreszt¹ biogena polskiego naturalisty stoi na w³aœciwie granicy œwiata agregatów i œwiata systemów, to jest miêdzy martwym
a ¿ywym. Druga zasadnicza ró¿nica polega na innym pojmowaniu elementarnoœci w przyrodzie. Biogena Verworna jest najmniejszym budulcem komórek ¿ywych, zaœ Majewski za ów atom biologiczny uwa¿a jednostkê reprodukcyjn¹,
czyli ka¿d¹ parê ró¿nop³ciow¹22.
Najbardziej interesuj¹ce nas spo³eczeñstwo ludzkie zosta³o definiowane jako
naturalny zwi¹zek cz¹stek biologicznych powsta³y z gromady jednorodnych
i jednakowych (w odpowiednim przybli¿eniu) osobników, które w spo³eczeñstwie staj¹ siê funkcjonalnie ró¿ne23. Zró¿nicowanie funkcjonalne to differentia
specifica ¿ycia spo³ecznego. Majewski zastrzega, ¿e taki stan wystêpuje tylko
u ludzi, jeœli jednak jego zal¹¿ki zostan¹ kiedyœ stwierdzone u innych zwierz¹t
gromadnych, to nie bêdzie mo¿na im odmówiæ spo³ecznoœci, a przez to cywilizacji24. Uwydatnia siê tu zreszt¹ trudnoœæ zaznaczona na pocz¹tku dzie³a Majewskiego: cywilizacja bêd¹c z jednej strony szczeblem hierarchii zjawisk przyrody,
jest w niej zjawiskiem bezprzyk³adnym25.
Jednak konsekwentnie systemowe podejœcie do zagadnienia pozwala Majewskiemu podaæ jej definicjê, brzmi¹c¹ zreszt¹ ca³kiem po Arystotelesowsku: cywilizacja jest sum¹ objawów dzia³alnoœci albo po prostu „¿yciem spo³eczeñstwa”26 – czyli jego dynamiczn¹ form¹. W dalszym badaniu autorowi chodzi
o cywilizacjê jako tak¹ i jej prawa, nie zaœ „o wyjaœnienie takiej w³aœnie kolei
dziejów ludzkich”, na co wskazuje para zrêcznie dobranych terminów: „Chorologia i Phylogenia cywilizacyi”27. Skoro to ¿ycie zawsze toczy siê na podstawie
zró¿nicowania funkcjonalnego, to Majewski nie wdaje siê w odró¿nienie cywili21

Verworn u¿y³ go w pokrewnym znaczeniu w swojej Allgemeine Physiologie. Ein Grundriß
der Lehre vom Leben, Jena 1895. Samo s³owo zosta³o wymyœlone przez amerykañskiego chirurga,
ornitologa i teozofa Eliotta Couesa (1842–1899) w ksi¹¿ce Biogen: A Speculation on the Origin
and Nature of Life, Boston 1884 – na oznaczenie substancji duszy, o której spekulowali XIX-wieczni okultyœci.
22
Nauka o cywilizacji I, s. 55.
23
Op. cit., s. 64.
24
Op. cit., s. 48–49.
25
Op. cit., s. 43.
26
Op. cit., s. 291.
27
Op. cit., s. 24.
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zacji wy¿szej i ni¿szej: „niema ani ludzi, ani spo³eczeñstw bez cywilizacyi”28. Pisze tylko o iloœciowych ró¿nicach miêdzy spo³eczeñstwami, polegaj¹cych na natê¿eniu i komplikacji tych samych zjawisk. Mo¿na mu przeto przypisaæ monizm
cywilizacyjny, który jednak, jak zobaczymy ni¿ej, rych³o przechodzi w swoje
przeciwieñstwo.
Teza monistyczna musi, rzecz jasna, zostaæ uzgodniona z oczywistym faktem
dywersyfikacji gatunku ludzkiego. Dokonuje siê ona z zasadniczego powodu
ci¹g³ej walki o byt. O formie spo³eczeñstwa decyduje nie tylko walka z najwiêkszym despot¹, czyli œrodowiskiem (przyrod¹ zewnêtrzn¹), ale i osobnikami nale¿¹cymi do tego samego i innych spo³eczeñstw29, przeto walka o byt okazuje siê
trojaka. Oprócz relacji antagonistycznych Majewski wprowadza relacje unifikuj¹ce, których dziedziny s¹ jednak ograniczone. S¹ to mianowicie relacje wzajemnej zrozumia³oœci, mo¿liwe dziêki wspólnocie jêzyka30. Jêzykowe medium komunikacji pozwala na istnienie „kó³ spo³ecznych”31, w których podtrzymywany
jest obieg informacji przez okresy d³u¿sze od jednego pokolenia, dziêki czemu
mo¿liwa jest tradycja, poniewa¿ zmar³e osobniki zostaj¹ zast¹pione kolejnymi,
przy zachowaniu charakteru relacji. Dziedzinê wspólnoty jêzykowej uto¿samia
Majewski z ludem lub narodem.
Z kolei wspólnota jêzykowa jest pod³o¿em i g³ówn¹ przyczyn¹ wspólnot psychospo³ecznych, zwanych ca³oœciami interfizjologicznymi, interpsychicznymi,
interpsyche, albo psychosferami32. Majewski stwierdza wrêcz, ¿e interpsyche
„zale¿na jest tylko od jêzyka” oraz ¿e jêzyk jest jej form¹33. Pojêcie psychosfer
jest dla filozofii Majewskiego kluczowe, poniewa¿ stanowi przyczynê zarówno
wiêzi wewn¹trznarodowej jak i istotny element wyjaœnienia antagonizmów miêdzy wspólnotami ludzkimi. Cz³owiek jest zreszt¹ wedle Majewskiego gatunkiem
z natury antagonistycznym „Gdyby nasz ród by³ z natury stadnym, jak to sobie
nies³usznie wyobra¿ano, wówczas g³êboka, a powiedzia³bym, przyjazna tolerancja tkwi³aby ju¿ we krwi naszej”34. Animozje wyzwalaj¹ i podsycaj¹ przede
wszystkim w³aœnie ró¿nice jêzykowe35. Ludzkoœæ zostaje uznana po prostu
za fikcjê zoomorficzn¹36. Ogólnoludzka wspólnota gatunkowa ogranicza siê
28

Op. cit., s. 38.
Op. cit., s. 9, 285.
30
Nauka o cywilizacji IV, szczególnie rozdz. XI–XVIII.
31
Op. cit., s. 66–67.
32
Nauka o cywilizacji II, s. 210, 282; III, s. 49; IV, s. 115.
33
Op. cit., s. 207, na s. 281–2 jednak uznaje, ¿e interpsyche „jest naprzód dzie³em jêzyka i œrodowiska spo³ecznego”.
34
Nauka o cywilizacji IV, s. 142. Jako przyk³ad braku owej „przyjaznej tolerancji” podaje Majewski ludo¿erstwo, tak historyczne jak i wspó³czesne; op. cit., s. 146–149.
35
„Jak sam zapach psi rozdra¿nia kota, tak sam dŸwiêk mowy polskiej burzy krew w »prawdziwym Niemcu«”, Nauka o cywilizacji II, op. cit., s. 283.
36
Op. cit., rozdz. XXXIX.
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do biologii, zaœ w³aœciwe cz³owieczeñstwo nadaje ludziom interpsyche. Skoro
tych ostatnich jest wiele, to cz³onkowie ró¿nych interpsyche s¹ w³aœciwie ró¿nymi gatunkami psychicznymi. Dziêki uznaniu ludzkoœci za fikcjê Majewskiemu
udaje siê, jak sam pisze, znieœæ potwornoœæ faktu ustawicznego, wzajemnego têpienia siê ludzi37.
W konsekwencji, w drugim tomie Nauka o cywilizacji Majewski staje ju¿
konsekwentnie na stanowisku pluralizmu cywilizacji uto¿samianych z jednojêzycznymi narodami38. Uto¿samia je (wbrew zestawieniu tabelarycznemu przytoczonemu wy¿ej) z ca³oœciami D. Rzecz jasna, nie s¹ one zupe³nie izolowane,
skoro oddzia³ywuj¹ tak wojennie, jak i pokojowo, jednak Majewski sceptycznie zapatruje siê na perspektywê ich scalenia w rzeczywist¹ ca³oœæ ogólnoludzk¹ trzeŸwo zauwa¿aj¹c, ¿e wezwania do porzucenia partykularyzmów narodowych to podstêpne „rady na eksport”, dawane przez narody silne, którym i tak
nie zaszkodz¹, ludom s³abszym, które chce siê zasymilowaæ39. Ca³oœci D nie
zawsze s¹ zreszt¹ oddzielone, na przyk³ad w pañstwach wieloetnicznych,
w których dochodzi do podporz¹dkowania i eksploatacji jednych narodów
przez drugie40.

IV
Doktryna cywilizacyjna Konecznego, mimo swojej oryginalnoœci, wykazuje
nie tylko wp³yw Majewskiego. Nie jesteœmy w stanie stwierdziæ, na ile mamy
do czynienia z rzeczywistym wp³ywem, a na ile paralelnym myœleniem obu autorów. I tom Nauka o cywilizacji ukaza³ siê na dziewiêæ lat przez I tomem Dziejów Rosyi (gdzie idee cywilizacyjne wystêpuj¹ ju¿ wyraŸnie), a trzynaœcie
przed Polskim Logos a Ethos, w którym pojawia siê znaczna czêœæ podstawowych pojêæ porównawczej nauki o cywilizacjach. O wieloœci cywilizacji, jak zaznaczyliœmy, stanowi niejako efekt polemiki z Majewskim, i to prowadzonej
systematycznie, wokó³ zagadnieñ postawionych przez tego ostatniego. Niekiedy
Koneczny akceptuje rozwi¹zania swojego poprzednika, daj¹c im tylko wyraz
w³aœciwy dla swojej filozofii cywilizacji, rzec mo¿na – przek³adaj¹c je na jêzyk
doktryny w³asnej.
Sama cywilizacja okreœlana jest jako metoda ¿ycia spo³ecznego: „Tak jest!
Cywilizacya jest po prostu metod¹”41. Ta definicja równoœciowa zostaje dope³niona i uszczegó³owiona definicj¹ przez postulaty, mianowicie cywilizacji jako
37

Op. cit., 282–3.
Zostaje to stwierdzone wyraŸnie np. w rozdz. XXX, s. 207–211 i XXXIX, s. 282.
39
Op. cit., 287–8.
40
Op. cit., 128–9. Majewski u¿ywa wrêcz metafory bawo³u i tygrysa po³¹czonych w akcie
mordowania jednego przez drugiego.
41
O wieloœci cywilizacji, s. 154.
38
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systemu najwy¿szych norm i wartoœci spo³ecznych, obejmuj¹cego nie wiêcej
ni¿ piêæ grup, do których musz¹ nale¿eæ zasady ekonomii42. Majewskiego „forma ¿ycia” powraca tu w aspekcie aksjologicznym. Koneczny wprowadza jednak dualizm œwiata przyrody i œwiata duchowego, co bynajmniej nie oznacza,
jakoby odrzuca³ ewolucjonizm43. Stanowczo nie przyjmuje panewolucjonizmu
naturalistycznego, tworz¹c wrêcz w³asn¹ filozofiê dwojakiej energii, podlegaj¹cej w ka¿dym dziale swoistym prawom44.
Zasadnicz¹ zmian¹, która wprowadza Koneczny jest wszak zaprzeczenie, jakoby to jêzyk stanowi³ podstawowy czynnik scalaj¹cy ca³oœci interpsychiczne
z jednej strony, a decyduj¹cy o pluralizmie cywilizacyjnym45. Jêzyk jest tylko
narzêdziem cywilizacji. Podstawowym argumentem jest ten, ¿e wiêkszoœæ cywilizacji jest wielojêzyczna, a z drugiej strony wystêpuj¹ obszary jednolite jêzykowo a cywilizacyjnie podzielone. Na analogicznej zasadzie Koneczny odrzuca determinacjê cywilizacji przez rasê (tak samo Majewski)46 i religiê47 (o której Majewski nie pisze zgo³a nic). Cywilizacje s¹ niejako jednostkami samodzielnymi
i ostatecznymi, z tym zastrze¿eniem, ¿e wœród mo¿liwych relacji miêdzy cywilizacj¹ a religi¹ wystêpuje tak zwana przez Konecznego sakralnoœæ, czyli wytworzenie przez jak¹œ religiê cywilizacji w³asnej48. Systematyczne rozpracowanie
stosunku religii i cywilizacji stanowi zreszt¹ w naszym pojêciu jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ tego autora.
Drugim zdaje siê jasne postawienie relacji miêdzy cywilizacj¹ a kulturami
konkretnych spo³eczeñstw. Pojawia siê tu hierarchia trójstopniowa: na poziomie pierwszym znajduj¹ siê w³aœnie poszczególne kultury. O tyle, o ile da siê
je podci¹gn¹æ pod któr¹œ z metod ¿ycia spo³ecznego, to diachronicznie pojmowane s¹ jako etniczne lub narodowe odmiany cywilizacji (np. kultura angielska lub polska cywilizacji ³aciñskiej). Na poziomie najwy¿szym znajduj¹ siê
cywilizacje, czyli owe zespo³y norm i wartoœci, wzajemnie nieuzgadnialne ze
wzglêdu na logiczn¹ sprzecznoœæ. Realne istnienie przys³uguje, rzecz jasna,
tylko tym pierwszym i dlatego przedstawiliœmy tê hierarchiê zaczynaj¹c
42
Etyka, zasady poznawcze, estetyka, zasady medycyny, zasady ekonomiczne, czyli w znanym
sformu³owaniu Konecznego Dobro, Prawda, Piêkno, Zdrowie i Dobrobyt, znane jako quincunx
(kwinkunks).
43
Por. pocz¹tek rozdz. II., gdzie zawiesza nawet zdanie w sprawie rozstrzygniêcia miêdzy mono- a polifiletyzmem gatunku ludzkiego (mimo ¿e jako katolik by³ doktrynalnie zobowi¹zany
do przyjêcia monofiletyzmu).
44
G³ównie w Rozw. mor., s. 121–132, tak¿e Prawa dziejowe Rozdz. IV „Troje monizmów i dualizmów”, szczególnie s. 55–58.
45
O wieloœci cywilizacji, rozdz. VI.
46
Op. cit. rozdz. V; Nauka o cywilizacji II, s. 283–284.
47
O wieloœci cywilizacji, rozdz. VII.
48
Op. cit., s. 240, 275. O donios³ej roli sakralnoœci i pojêæ pokrewnych piszemy w artykule Cywilizacja, religia, zderzenie, „Bliski Wschód”, nr 3 (2006), s. 5–14.
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od nich – czyli „od szczegó³u do ogó³u”. Koneczny czêsto wyra¿a siê zgodnie
z porz¹dkiem „od ogó³u do szczegó³u” pisz¹c o cywilizacjach, szczególnie
siedmiu ¿ywych cywilizacjach historycznych49 jako o bytach realnie istniej¹cych i dzia³aj¹cych, a kultury etniczne traktuje jako ich egzemplifikacje, maj¹c
oczywiœcie œwiadomoœæ, i¿ „W rzeczywistoœci fizycznej istniej¹ tedy w³aœciwie tylko kultury [...] istniej¹ namacalnie, a cywilizacja jest pojêciem z systematyki”50.
Powracaj¹c do dychotomii pojêæ cywilizacji wprowadzonej na pocz¹tku artyku³u, pojêcie cywilizacji u Konecznego nazwaæ mo¿na strukturalnym lub typologicznym, a Majewskiemu przypisaæ populacjonizm51. Œciœlej rzecz bior¹c
oznacza to, ¿e Koneczny rozumie cywilizacjê jako klasê uzyskan¹ przez podwójn¹ abstrakcjê. Jego kultury s¹ mianowicie klasami uzyskanymi z pewnych
faz rozwojowych rzeczywistych spo³eczeñstw (np. za kulturê polsk¹ uznaje siê
pewn¹ klasê pokoleñ narodu polskiego w przeci¹gu kilku stuleci, uzyskan¹
dziêki stwierdzeniu, ¿e w przeci¹gu tego okresu Polacy kierowali siê podobnym zespo³em norm, d¹¿¹c do tych samych wartoœci). Po³¹czenie w klasê zachodzi przez znalezienie to¿samoœci lub podobieñstwa aksjologicznego. Z kolei cywilizacje s¹ klasami owych kultur (np. cywilizacjê ³aciñsk¹ uzyska siê
zbieraj¹c w jedn¹ klasê kulturê angielsk¹, polsk¹, w³osk¹ – uzyskane w pierwszym kroku opisywanej procedury znowu pomijaj¹c pewne ró¿nice), podobieñstwo stwierdza siê w ten sam aksjologiczny sposób, ale odpowiednich
cech szuka siê ju¿ wœród norm i d¹¿eñ najwy¿szego rzêdu w ka¿dym z dzia³ów
kwinkunksa.
Napisaliœmy o podwójnej abstrakcji nie tylko ze wzglêdu na to, ¿e pomija siê
tu cechy uznawane za nieistotne, ale i dlatego, ¿e œciœle odpowiada to procedurze dwukrotnego tworzenia klas abstrakcji w sensie logiki formalnej. W ka¿dym
etapie uto¿samia siê obiekty (najpierw fazy rozwojowe spo³eczeñstw, a potem
klasy abstrakcji tych faz) podobne aksjologicznie. Cywilizacje Koneczniañskie
s¹ zatem zbiorowoœciami w sensie mnogoœciowym, uzyskanymi przez podwójn¹ abstrakcjê z etapów historycznego rozwoju kolektywów).
49
Arabskiej, bizantyjskiej, bramiñskiej (hinduskiej), chiñskiej, ³aciñskiej, turañskiej, ¿ydowskiej. Cywilizacja historyczna, to cywilizacja, której kultury wywar³y lub wywieraj¹ wp³yw powszechnodziejowy.
50
Prawa dziejowe, s. 36.
51
Po¿yczyliœmy sobie terminy z antropologii biologicznej. W nauce o rasach ludzkich tak¿e
funkcjonuje opozycja typologia vs. populacjonizm. Typologiczne definicje rasy operuj¹ pewnymi
abstrakcyjnymi wzorcami (strukturami), zaœ populacyjne œciœle wi¹¿¹ rasy z konkretnymi populacjami ludzkimi, a raczej historycznie i geograficznie wyró¿nionymi ci¹gami populacji. Jedna z najkonsekwentniej opracowanych doktryn typologicznych by³a dzie³em antropologii polskiej, mianowicie szko³y Jana Czekanowskiego (1882–1965). Sk¹din¹d wiadomo, ¿e spór typologów z populacjonistami zakoñczy³ siê tymczasem zepchniêciem tych ostatnich na pozycje defensywne, ale nas
interesuje sama analogia.
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Na poziomie systematyki wiêŸ cywilizacyjn¹ stanowi¹ logiczne zasady niesprzecznoœci i wspó³miernoœci52. Elementy tej samej cywilizacji s¹ niesprzeczne i zharmonizowane, cywilizacje ró¿ne przeciwnie – s¹ wzajem sprzeczne
i nieharmonijne. O ile cywilizacje nie maj¹ byæ tylko narzêdziem systematycznym, to wiêŸ cywilizacyjna u Konecznego jest w³aœnie wspólnot¹ norm i celów,
czêsto s³abo uœwiadamian¹ (brak pozytywnego instynktu cywilizacyjnego). Ma
to jednak aspekt negatywny, bo w praktyce wystêpuje nieuchronny, skrajny antagonizm w stosunkach miêdzy kulturami ró¿nych cywilizacji, i z tej tezy Koneczny jest chyba najbardziej znany. Co wiêcej, miêdzy innymi dlatego jego
doktryna, czyli porównawcza nauka o cywilizacjach, jest czêsto a limine odrzucana. Majewski natomiast rozumie cywilizacje nie mnogoœciowo, ale kolektywnie, mianowicie jako trwaj¹ce sieci komunikacji spo³ecznej, której podstaw¹
jest wiêŸ jêzykowa uœwiadamiana, podobnie jak jej brak, instynktownie.
W praktyce wiêŸ cywilizacyjna przejawia siê bezpoœrednio – pozytywnie i negatywnie.
Interesuj¹cym elementem doktryny Konecznego jest wprowadzenie ponadcywilizacyjnej dychotomii klasyfikacyjnej w postaci dwojakiego szeregu pojêæ:
gromadnoœciowych i personalistycznych. Jest to twórcza adaptacja ewolucyjnego ci¹gu agregatów i systemów u Majewskiego, ograniczona jednak do ewolucji
kulturowej ludzkoœci. Gromadnoœciowe s¹ mianowicie te urz¹dzenia spo³eczne
i abstrakty, które powoduj¹, ¿e osobnik jest wy³¹cznie czêœci¹ w³asnej grupy
spo³ecznej, wy³amuj¹c siê z niej co najwy¿ej z powodów egoistycznych53. Personalistyczne s¹ natomiast instytucje i pojêcia umo¿liwiaj¹ce intelektualn¹ i moraln¹ emancypacjê jednostki. Nie ma jednak ¿adnej koniecznoœci historycznej,
która determinowa³aby rozwój zrzeszeñ ludzkich wed³ug kursu personalistycznego. Ten kulminuje w powstaniu narodów, których wystêpowanie Koneczny
ograniczy³ do cywilizacji ³aciñskiej a same narody i uzna³ za najwy¿szy mo¿liwy
stopieñ rozwoju poszczególnych spo³eczeñstw. Narody nie s¹ zatem, jak u Majewskiego, oddzielnymi cywilizacjami, tylko noœnikami kultur tej samej cywilizacji.
Nasze rozwa¿ania podsumujemy nastêpuj¹c¹ synops¹ obu doktryn54.

52

Piszemy o tym dok³adniej w Problemie filozoficznym ³adu spo³ecznego ..., szczeg. s. 76–79.
Jest to szeœæ opozycji, prócz zbiorczej: personalizm – gromadnoœæ tak¿e: aposterioryzm
– aprioryzm, tradycja czynna (twórcza) – tradycja bierna lub negacja tradycji, jednoœæ w rozmaitoœci – jednostajnoœæ, organizm – mechanizm, dualizm prawny – monizm prawny. Dualizm prawny
to wspó³istnienie norm prawa prywatnego i publicznego.
54
Nie wdajemy siê w analizowanie dalszych szczegó³owych podobieñstw, choæby takich, jak
to, ¿e Koneczny zaczerpn¹³ najpewniej od Majewskiego przekonanie o roli ludo¿erstwa w historii
ludzkoœci (O wieloœci cywilizacji., s. 48).
53
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Majewski
Ewolucjonistyczny monizm naturalistyczny

Koneczny
Kreacjonistyczny dualizm
Dopuszczaj¹cy ewolucjonizm biologiczny, ³¹cznie
z poligenizmem gatunku ludzkiego.

Determinizm kauzalny

Teleologia (w dziale duchowym)
Poszukiwanie praw cywilizacji

Szczególne zainteresowanie genez¹.

Szczególne zainteresowanie dynamik¹ i upadkiem.

Istniej¹ szczególne prawa socjologii wynikaj¹ce Pewne prawa œwiata duchowego s¹
z praw biologii i fizyki
niesprowadzalne do praw biologii i fizyki
Prawa przyrody

Logiczne prawo sprzecznoœci
Wszechzwi¹zek zjawisk

W przyrodzie, w tym zjawisk spo³ecznych.

W œwiecie spo³ecznym.

Organicyzm

Odrzucenie organicyzmu
Odrzucenie koncepcji cykli cywilizacyjnych jako spekulatywnej

Genetyczny monizm cywilizacyjny

Pluralizm cywilizacyjny

Cywilizacja jest jakoœciowo homogeniczna przy
pluralizmie i l o œ c i o w o ró¿nych przejawów
(uk³adów cywilizacyjnych, psychosfer).

Cywilizacje s¹ j a k o œ c i o w o ró¿ne. Ostatecznie
da siê ow¹ mnogoœæ sprowadziæ do dwóch szeregów
pojêæ.

Wspó³czeœnie oligopol cywilizacyjny, teoretycznie
Wspó³czeœnie oligopol cywilizacyjny, cywilizacja
mo¿liwe powstanie monopolu (cywilizacji globalnej). globalna niemo¿liwa.

Walka o byt
Rozumiana trojako

Rozumiana naturalistycznie
1. Ze œrodowiskiem, 2. Wewn¹trzspo³eczna,
3. Miêdzyspo³eczna

1. Materialnie, 2. Intelektualnie, 3. Moralnie.

Nieuchronna walka cywilizacji
Jako szczególny przypadek naturalnej walki o byt.

Pojmowana zasadniczo z punktu widzenia
sprzecznoœci norm cywilizacyjnych.

Integracja cywilizacji mo¿liwa przez wch³oniêcie
jednej przez drug¹.

Integracja ¿ywych cywilizacji niemo¿liwa.

Cywilizuj¹ca rola tradycji
Przedstawiona na tle biologicznym (jako
pozagenetyczny prze-kaz miêdzypokoleniowy),
i skontrastowana z kastowoœci¹ zwierzêc¹.

Przedstawiona wed³ug dwóch rodzajów tradycji:
czynnej i biernej.

Przejawy cywilizacji tworz¹ hierarchiê

Cywilizacje zasadniczo nie tworz¹ hierarchii

Hierarchia ewolucyjna, zgodna ze (domnieman¹)
skal¹ zró¿nicowania funkcji spo³ecznych.

Mo¿na je uporz¹dkowaæ zgodnie z kryterium
etycznym.

Nie ma celu rozwoju

Wieloœæ celów rozwoju zrelatywizowanych do
cywilizacji

Postêp uniwersalny mo¿liwy

Postêp uniwersalny niemo¿liwy

Z definicji cywilizacji, w sensie kauzalnym.

Postêp partykularny rozumiany teleologicznie w
obrêbie po-szczególnych cywilizacji.

Odrzucenie rasizmu
Z uogólnienia przypadków historycznych oraz z
samej definicji spo³eczeñstwa.

Z uogólnienia przypadków historycznych.
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Populacjonizm

Typologia i strukturalizm

Logocentryzm

Samodzielnoœæ i ostatecznoœæ cywilizacji

Obszary cywilizacyjne (narody) zró¿nicowane przez
jêzyki

Brak jednego czynnika ró¿nicuj¹cego cywilizacje
(najbli¿sza tej roli jest u Konecznego religia)

Zasiêg cywilizacji okreœla jêzyk (konkretny sposób
komunikacji)

Cywilizacja sama ujawnia swój zasiêg przez
obecnoœæ ró¿nych podporz¹dkowanych sobie kultur

Psychosfera

Zasiêg kultur danej cywilizacji
Szczególna rola narodów

Jako oddzielnych cywilizacji.

Jako spo³ecznoœci na najwy¿szym stopniu rozwoju i
spo³ecznych noœników kultur najwy¿szej cywilizacji
(³aciñskiej).

Silny instynkt gromadny

S³aba kohezja cywilizacyjna

Nieuchronnoœæ i pozytywny wp³yw nierównoœci spo³ecznych
Liberalizm gospodarczy

V.
Podstawowym zagadnieniem merytorycznym dla typologii cywilizacyjnej
jest trafnoœæ wyboru „uk³adu wspó³rzêdnych” dla kultur i ich typów. Analogicznym zagadnieniem g³ównym dla populacjonizmu jest chyba zagadnienie natury
wiêzi spo³ecznej. Z drugiej strony mo¿na wskazaæ, czego w tych paradygmatach
brakuje. Zdaje siê, i¿ typologia gorzej radzi sobie z opisem powstawania cywilizacji, szczególnie, ¿e abstrakcyjne struktury sk³onni jesteœmy widzieæ jako w ca³oœci gotowe. Widaæ to dobrze na przyk³adzie Konecznego. Populacjoniœci natomiast wykazuj¹ oczywist¹ tendencjê do pomijania strukturalnego aspektu kultury i czêsto popadaj¹ w b³êdy wynikaj¹ce z naturalizmu. Jednak tych problemów
nie rozwi¹¿e siê porównuj¹c zastane doktryny cywilizacyjne.
Robert Piotrowski
Two Civilisational Doctrines. Koneczny and Majewski
Summary
Two civilizational doctrines developed by Polish scholars are discussed and analytically compared: the one by Feliks Koneczny (1862–1949) and the other by Erazm Majewski (1858–1922). Some logical aspects of both are worked out. The doctrines in question have some points in common. The main are: a strong conviction that a solution of
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the problem of civilisation is crucial to understanding of history and society, and the basic definition of civilisation formulated as „form of social life” (Majewski) „the method
of social life” (Koneczny). Moreover, Majewski directly influenced Koneczny by his four-volume Science of civilisation (published 1908–1923, French translation of vol. I appeared in 1908). The best known book of Koneczny is On the Plurality of Civilisations
(1935, English translation 1962). Koneczny’s doctrine is purely structural, emphasising
the fundamental split between nature and spirit. It contains a sophisticated system of cultural taxonomy called „comparative science of civilisations”. Civilisations are effectively defined as systems of highest values and norms. At the same time they can be viewed
as abstract equivalence classes between cultures. Majewski attempted at an evolutionary
schema, and viewed civilisation as the highest stage of the universal progress. Civilisations are viewed as relatively closed systems of social interactions, being primarily connected by common language. Both doctrines lead to fundamental questions concerning
relations between biology, sociology and history, and still seem interesting.

