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WSTĘP

Dzieje kulturalnego, spo³ecznego, duchowego czy intelektualnego rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej sta³y siê
w ostatnim okresie przedmiotem rosn¹cego zainteresowania. Dotyczy to w szczególnoœci instytucji oœwiatowych z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej, a wœród nich zw³aszcza szkó³ wy¿szych. Szerzy
siê pogl¹d, ¿e zapoznanie siê z tradycjami amerykañskiego sposobu
¿ycia i okolicznoœciami rozwoju form cywilizacyjnych, które wywo³a³y przyœpieszon¹ dynamikê wszystkich najwa¿niejszych sfer ¿ycia
w USA jest integraln¹ i konieczn¹ czêœci¹ rozwoju spo³eczno-kulturowego w ca³ym obszarze tzw. North Atlantic Culture. Narasta równie¿ aktualnoœæ powi¹zania ca³ego tego obszaru.
Zmieniaj¹ siê centra œwiatowej historii, przesuwaj¹ siê w czasie
i przestrzeni. Okresowo centra te konstytuuj¹ siê tam, gdzie stopniowo ukszta³towa³y siê warunki intensywnego rozwoju spo³ecznego,
kulturalnego i duchowego. Procesowi temu towarzyszy z regu³y
pog³êbiaj¹cy siê krytycyzm wobec istniej¹cych pogl¹dów, teorii
i koncepcji myœlowych, charakteryzuj¹cych stosunki, które nale¿y
przezwyciê¿yæ. Dokonuje siê rewolucja paradygmatyczna, co oznacza, ¿e zmienia siê w sposób fundamentalny aktualny pogl¹d na
œwiat i cz³owieka oraz na jego miejsce w œwiecie, w œrodowisku
materialnym i ludzkim, jakie kreuje jego dom. Krótko mówi¹c, dynamika ideowa czasu przybiera nowe wymiary. Jej znacz¹c¹ czêœci¹ jest
tak¿e myœl filozoficzna. W okreœlonym sensie tego pojêcia to w³aœnie
myœl filozoficzna wraz z g³êbi¹ swych dociekañ staje siê dominuj¹ca,
jeœli nawet nie zawsze wyraziœcie i bezpoœrednio wp³ywa na potoczn¹ œwiadomoœæ poszczególnych ludzi, zmierzaj¹cych ku celom
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swego ¿ycia. Je¿eli nawet dzisiaj ju¿ przeczuwamy, ¿e przysz³e centra
cywilizacyjne intensywnie kszta³tuj¹ siê tak¿e w innych miejscach
naszej planety, Stany Zjednoczone wci¹¿ jeszcze maj¹ pozycjê
w naszej cywilizacji dominuj¹c¹.
W roku 1992 minê³o piêæ wieków od historycznego rejsu w³oskiego ¿eglarza Krzysztofa Kolumba. Wyczyn ten jest przez wielu
historyków uwa¿any za pocz¹tek czasów nowo¿ytnych. Jego znaczenia nie umniejsza nawet fakt, ¿e ju¿ na pó³ tysi¹clecia przed nim
wschodnie wybrze¿a Ameryki osi¹gnê³a nieliczna wyprawa Wikingów z Islandii dowodzona przez Leifa Erikssona, któremu wszak¿e
nie uda³o siê na tym terytorium za³o¿yæ trwa³ych osad i rozwin¹æ
z now¹ czêœci¹ œwiata jakichkolwiek kontaktów. Szczegó³owe dzieje
kolonizacji po Kolumbie s¹ dostatecznie dobrze znane i nie ma potrzeby
podawania tutaj jej opisu. Nale¿y wszak¿e wspomnieæ, ¿e w porównaniu z kolonizacj¹ hiszpañsk¹ wiêksze znaczenie dla póŸniejszego
charakteru rozwoju terytoriów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych
mia³a kolonizacja angielska, francuska i holenderska, a póŸniej niemiecka i s³owiañska. W miejscu pierwszego kontaktu z terytorium
Ameryki Pó³nocnej, na ma³ej wysepce Ellis Island istnieje muzeum
historii kolonizacji amerykañskiej dostarczaj¹ce plastycznego obrazu
na temat tych, którzy kolonizowali nowy kontynent. Do g³ównych
motywów kolonizacji nale¿y zaliczyæ przede wszystkim dwa: perspektywê bogactwa i ¿ycia w wolnoœci z jednej strony oraz emigracjê
religijn¹ i polityczn¹ z drugiej. Nie zawsze jednak ci, którzy tak wiele
oczekiwali, osi¹gnêli swój cel.
Z punktu widzenia rozpatrywanych tutaj zale¿noœci nale¿y wspomnieæ rok 1620 i przybycie ¿aglowca „Mayflower”, który przywióz³
grupê purytanów. Nazywali siebie „P¹tnikami” lub „Pilgrim Fathers”
i za³o¿yli koloniê. By³a to pierwsza z wielu grup purytañskich, jakie
usi³owa³y stworzyæ idealne spo³eczeñstwo na zasadach nietolerancyjnej moralnoœci w ortodoksyjnie religijnym duchu. Równolegle z tak
uzasadnian¹ kolonizacj¹ kszta³towa³y siê spo³ecznoœci i ca³e terytoria,
charakteryzuj¹ce siê tolerancj¹ religijn¹ i wolnoœci¹ wyznania;
w³aœnie to one stanowi³y zacz¹tek póŸniejszej wielobarwnoœci religij-
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nej, kulturowej i ideowej, tak charakterystycznej równie¿ dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa amerykañskiego.
Celem niniejszej pracy jest nakreœlenie formowania siê modelu ideowego i intelektualnego, jaki jest charakterystyczny z punktu
widzenia refleksji spo³eczno-kulturowej nad rozwojem spo³eczeñstwa amerykañskiego. Nie chodzi tu o jego kompleksowe przedstawienie, lecz przede wszystkim o przegl¹d koncepcji filozoficznych,
które w œrodowisku tym odgrywa³y wiêksz¹ lub mniejsz¹ rolê.
Bêdziemy wiêc tu œledziæ historiê rozwoju amerykañskiej myœli
filozoficznej. Skupimy siê na jego rysach szczególnych, którymi
w znacznym stopniu ró¿ni siê od procesów zachodz¹cych w europejskiej myœli filozoficznej, rozwijaj¹cej swe konstrukcje myœlowe
miêdzy wiekiem XVII a XIX. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e z punktu
widzenia kompleksowego opisu procesu historycznego nie da siê
uciec od omawiania rozwoju idei, a w jego ramach od idei filozoficznych. Jedno i drugie staje siê bowiem dziêki temu bardziej
przejrzyste. Byæ mo¿e dlatego, ¿e „ideologie pod wzglêdem wa¿noœci swego oddzia³ywania podobne s¹ do si³ natury, radykalizuj¹c
universum myœlenia, przez co okreœlaj¹ wiele ludzkich poczynañ;
...gdy badamy ich zderzenie z kultur¹ minion¹ lub wspó³czesn¹,
opis kierunków i szybkoœci oddzia³ywania nie jest ani wy³¹cznie
krytycyzmem, ani wy³¹cznie histori¹, ani wy³¹cznie filozofi¹, chocia¿ zawiera ka¿dego po trochu” (zob. 1, Wstêp).
Jak na stosunki europejskie, myœl filozoficzna w Stanach Zjednoczonych rzeczywiœcie rozwija³a siê w specyficzny sposób.
W ramach powszechnego importu zadomawia³y siê w nowym œrodowisku nie tylko tradycje kulturowe i religia, ale tak¿e – chocia¿ nie
przede wszystkim, jednak przecie¿ i nie w marginalnym wymiarze –
tradycje filozofii angielskiej i europejskiej kontynentalnej nie przyjmowa³y siê jednak ³atwo – bie¿¹ce troski osadników by³y dosyæ
odleg³e od kontemplacji i medytacji filozofów.
W zwi¹zku z tym prawie wszystkie prace z dziedziny historii
filozofii, podejmuj¹c analizê rozwoju myœli filozoficznej w USA,
zaczynaj¹ siê od s³awnej i zapewne powszechnie znanej opinii
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Alexisa de Tocqueville’a z roku 1835: „...w ¿adnym kraju cywilizowanego œwiata nie poœwiêca siê filozofii mniej uwagi, co w Stanach
Zjednoczonych. Amerykanie nie maj¹ ani jednej w³asnej szko³y filozoficznej, troszkê tylko interesuj¹ siê szko³ami, istniej¹cymi w Europie” (2, vol. II, s. 1). Wydaje siê wszak¿e, i¿ opinia ta mimo swej
popularnoœci nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w pe³ni wiernie,
nawet w odniesieniu do roku 1835, kiedy zosta³a opublikowana
w pracy „De la Democratie en America” (w roku 1845 ukaza³o siê jej
wydanie angielskie w przek³adzie jako „Democracy in America”).
Chodzi bowiem o to, ¿e myœl amerykañska (nie tylko filozoficzna)
poprzez sposób swej prezentacji, poprzez Ÿród³a, jakie j¹ inspiruj¹,
a przede wszystkim poprzez cele, ku którym zmierza, tylko w niewielkim stopniu troszczy siê o to, co siê w tych dziedzinach dzia³o
w Europie. Stanowisko takie reprezentuje równie¿ jeden z czo³owych
wspó³czesnych amerykañskich historyków filozofii Paul Kurtz, gdy
pisze: „... Akademicka filozofia amerykañska nie rozwija siê w pe³ni
do po³owy czy nawet do koñca XIX wieku, jednak Ameryka bynajmniej nie by³a pustyni¹ intelektualn¹, istnia³o tu myœlenie twórcze,
nawet jeœli z regu³y pozostawa³o w œcis³ym zwi¹zku z potrzebami
praktyki” (3, s. 15). W sposób naturalny rodzi siê zatem pytanie: czy
istnieje jakaœ specyficzna jakoœæ myœli amerykañskiej, a jeœli tak, to
z czego wyp³ywa i czym jest motywowana?
Bodaj najbardziej znacz¹c¹ cech¹ charakterystyczn¹ amerykañskiego ¿ycia duchowego, w tym i filozoficznego, jest wyraŸnie
widoczny pluralizm jako wybitnie dominuj¹cy znak rozpoznawczy.
Nie jest on atrybutem przypadkowym, lecz wi¹¿e siê z obecnoœci¹
niezliczonego mnóstwa tradycji, jakie s¹ tu przynoszone. Dokonuje
siê ich asymilacja, transformacja i wzbogacanie o elementy generowane przez amerykañskie œrodowisko spo³eczne i duchowe. „Ameryka jest ciekawa wieloœci kultur i ró¿norodnoœci tematów intelektualnych, w jej historii odnajdujemy tradycje liberalne i konserwatywne...
Ameryka jest miejscem spotykania siê ró¿nych ruchów i idei: pozytywizmu, deizmu, materializmu, unitaryzmu, idealizmu, transcendentalizmu, realizmu i pragmatyzmu oraz – ju¿ bli¿ej naszych czasów –
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naturalizmu, pozytywizmu, filozofii analitycznej, marksizmu, tomizmu, fenomenologii, buddyzmu zen i egzystencjalizmu” (3, s. 15–16).
Niezale¿nie od powiedzianego wy¿ej jest przecie mo¿liwe odkrycie wspólnego t³a, z którego wynurza siê panorama myœli amerykañskiej, zw³aszcza filozoficznej, i to w trakcie w zasadzie ca³ego jej
rozwoju historycznego. tym, co odró¿nia tradycjê amerykañsk¹ od
rozwoju duchowego innych obszarów jest fakt, ¿e „...idee s¹ spo¿ytkowywane praktycznie, ich znaczenie jest najczêœciej okreœlane przez
ich stosunek do kontekstu praktycznego, przez ich cele polityczne,
religijne, moralne lub spo³eczne. Myœlenie jest form¹ dzia³ania, panuje wielkie zaufanie i optymizm w odniesieniu do zdolnoœci poznawania i rozwi¹zywania problemów ludzi” (3, s. 16). Wszystko, czym ¿yje
cz³owiek, ca³a jego wielostronna dzia³alnoœæ, z duchow¹ i intelektualn¹ w³¹cznie, zmierza ku celom ¿ycia praktycznego. Myœlenie jest
form¹ aktywnoœci ¿yciowej, jest jednym ze Ÿróde³, umo¿liwiaj¹cych
cz³owiekowi efektywn¹ realizacjê celów ¿ycia codziennego. Nie
powinno odwracaæ od nich uwagi.
Rozwój amerykañskiej myœli filozoficznej zaczyna siê w XVII
wieku. Europa przepe³niona jest optymizmem, wywo³anym przez
mo¿liwoœci nauki; nastaje okres szybkiego rozwoju filozofii na
kontynencie, w³¹cznie z Angli¹, jej inspiracje tylko z niewielkim
poœlizgiem czasowych trafiaj¹ do amerykañskiego œrodowiska
intelektualnego. Rozpoczyna siê proces jego europeizacji, który
jednak ju¿ nigdy nie bêdzie mia³ charakteru zwyk³ego przejmowania wzorców myœlowych. Ma³o kto wtedy przypuszcza³, ¿e wp³yw
ten jak odbita fala zmieni w przysz³oœci kierunek i przyjmie postaæ
amerykanizacji Europy.
Amerykañska scena intelektualna d³ugo nie mog³a siê pochwaliæ w³asnymi oryginalnymi wynikami w dziedzinie filozofii. Zreszt¹
nawet siê o to zbytnio nie stara³a. Problemy, przed jakimi stawa³a
i które musia³a rozwi¹zywaæ m³oda drapie¿na spo³ecznoœæ kolonizatorska Ameryki, zrodzi³y z punktu widzenia potrzeb tej spo³ecznoœci
liczne fundamentalne modele œwiatopogl¹dowe, mieszcz¹ce w sobie
liczne aspekty metafizyczne, religijne, polityczne i etyczne. Jedna
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okolicznoœæ jest wszak¿e decyduj¹ca. „Pocz¹tki myœli amerykañskiej
wskazuj¹, ¿e korzenie metody pragmatycznej tkwi¹ g³êboko w doœwiadczeniu amerykañskim. Pragmatyzm jako doktryna filozoficzna
nie zosta³ formalnie og³oszony ani ujêty w s³owa przed koñcem XIX
wieku... jednak na d³ugo przedtem by³ podœwiadomie stosowany”
(3, s. 17). Dominacja metody pragmatycznej jako wyraŸnego zaplecza
œwiatopogl¹dowego sta³a siê znakiem firmowym amerykañskiego
sposobu ¿ycia.
Kultura amerykañska zbudowana zosta³a na wp³ywach i inspiracjach, przychodz¹cych z innych œrodowisk. Jej zalet¹ jest zdolnoœæ
ich asymilacji i adaptacji do w³asnych stosunków. Moment ten by³
czêstym przedmiotem krytyki ze strony klasycznych metod filozofowania. Jednak¿e „Ameryka opanowa³a rozleg³e nieznane tereny
i stworzy³a nowoczesne spo³eczeñstwo technologiczne, zasymilowa³a niezliczone masy emigrantów z ca³ego œwiata i wytworzy³a demokratyczny porz¹dek spo³eczny. Energia, która umo¿liwi³a te zdobycze, ma swe Ÿród³o w okreœlonych wartoœciach filozoficznych
i psychologicznych, w wierze i postawach” (3, s. 17). I to w³aœnie one,
chocia¿ w momencie swego powstawania nie zawsze by³y formu³owane wprost, stanowi¹ integraln¹ czêœæ dziejów amerykañskiej kultury duchowej, a filozofii w szczególnoœci. Niniejsza monografia nie
zosta³a pomyœlana jako wyczerpuj¹cy wyk³ad amerykañskiej myœli
filozoficznej. Pragnie raczej wyznaczyæ g³ówne etapy i myœlowe dominanty w jej rozwoju, w tym sensie po¿ytek z niej wi¹¿e siê
z mo¿liwym zainspirowaniem tych, którzy w trudzie zrozumienia
meandrów amerykañskiej myœli filozoficznej siêgn¹ do specjalistycznych opracowañ i studiów monograficznych. Ambicje autora a¿ tak
daleko nie siêgaj¹.
* * *
Niniejszy tekst powstawa³ podczas pobytu badawczego na
University of Washington w stanie Waszyngton, USA, na jego wydziale filozoficznym w okresie od wrzeœnia 1990 do lutego 1991 roku.

Wstêp

13

Moje szczególne podziêkowania nale¿¹ siê prof. K. Ptterowi, prof.
K. Claterbaughowi, prof. d. Keytowi, prof. P. Dietrichsonowi, prof. A.
Riskowi (Saint John’s University, Nowy Jork) oraz wielu innym historykom filozofii z ró¿nych uniwersytetów w USA, którzy zechcieli
s³u¿yæ mi fachow¹ rad¹, bez jakiej trudno by³oby mi siê obejœæ przy
zg³êbianiu tajników amerykañskiej myœli filozoficznej. Równie¿ dziêki nim mog³em odczuwaæ radoœæ i zaspokojenie intelektualne przy
lekturze tekstów filozoficznych, które sta³y mi siê bli¿sze i dla których
nabra³em respektu i szacunku.

