
KONCEPCJE IDEOWO-FILOZOFICZNE
OKRESU KOLONIALNEGO

Epoka kolonialna stanowi w dziejach Stanów Zjednoczonych
Ameryki okres od pocz¹tków systematycznego osadnictwa (od roku
1620) do przyjêcia Deklaracji Niepodleg³oœci w roku 1776. Pod wzglê-
dem oryginalnoœci myœli, jej twórczego charakteru oraz inwencji
intelektualnej okres ten jedynie z wielkimi trudnoœciami da siê
porównaæ z innymi etapami rozwoju duchowego tego regionu. Do-
minowa³o wtedy synkretyczne wspó³istnienie rozmaitych stanowisk
ideowych wywodz¹cych siê z ró¿nych, niekiedy bardzo odleg³ych
kultur. Nietolerancyjny idealizm stanu Massachusetts obok tolerancyj-
nego idealizmu w Rhode Island; przybysze ró¿nego pochodzenia
etnicznego przywozili do nowego œrodowiska ró¿ne tradycje, oby-
czaje i sposób ¿ycia z krajów swych przodków. Wynik tego wspó³-
istnienia mia³ raczej postaæ synergetycznej podstawy duchowo-inte-
lektualnej, ró¿ni¹cej siê od tego, co i sk¹d czerpano.

Dzieje rozwoju duchowego Stanów Zjednoczonych zaczynaj¹
siê od pojawienia siê na kulturalnej arenie tego obszaru purytanizmu.
Pod wzglêdem zawartoœci treœciowej i celów purytanizm jest ortodok-
syjnym ruchem religijnym. Swoje pochodzenie wywodzi z nauk Jana
Kalwina (1509–1564) i kalwinizmu. W ujêciu Koœcio³a katolickiego
kalwinizm by³ ruchem heretyckim i z tego powodu poddanym prze-
œladowaniom. W tym nale¿y równie¿ upatrywaæ g³ówn¹ motywacjê
wymuszonej emigracji purytanów na obszary kolonizuj¹cej siê i tole-
rancyjnej pod wzglêdem religijnym Ameryki, sami purytanie byli wszak
raczej rygorystyczni i nietolerancyjni. Purytanie przywieŸli z Anglii do
nowej ojczyzny teologiê kalwiñsk¹, zmodyfikowan¹ przez platonizm

II



16 KRÓTKA HISTORIA FILOZOFII AMERYKAÑSKIEJ

typu œredniowiecznego oraz przez myœl œw. Augustyna. G³osz¹ oni
absolutny autorytet wiary, z któr¹ nie mo¿e i nie powinno konkurowaæ
poznanie rozumowe. Wiara jest pierwotna, intelekt jest wtórny i no-
etycznie mniej przenikliwy. W aspekcie ontologicznym purytanizm
stanowi klasyczny model metafizyki monoteistycznej, zaœ w aspekcie
antropologicznym jest teori¹ „œwiêtego spo³eczeñstwa”, jakimœ rodza-
jem idealnego tworu socjalnego, którego zbudowanie jest równocze-
œnie jednym z celów ¿ycia ludzkiego i jego sensem. Dominuje tu
spirytualne podejœcie do interpretacji zjawisk œwiata do cz³owieka,
g³oszona jest absolutna suwerennoœæ Boga i nasza od Niego zale¿noœæ.

W przypadku purytanizmu, analogicznie jak w przypadku
œw. Augustyna i Kalwina powstaje trudny do rozwi¹zania problem: jeœli
za punkt wyjœcia przyjmiemy teodeterminizm, predestynacjê czy
œcis³e podporz¹dkowanie tego, co ziemskie temu, co Boskie, wówczas
w aspekcie filozoficznym i etycznym wy³ania siê problem
wolnoœci woli. G³ówny przedstawiciel purytanizmu amerykañskiego,
za jakiego uwa¿any jest Jonathan Edwards (1703–1758) w swoim naj-
bardziej filozoficznym dziele (a zarazem bodaj najwa¿niejszej pracy
o purytañskim rodowodzie), w studium „On the Freedom of the Will”
(„O wolnoœci woli”, 1754) argumentuje na rzecz pojmowanej
w duchu kalwinizmu koncepcji determinizmu i predestynacji, a prze-
ciw pogl¹dom g³osz¹cym istnienie wolnej woli cz³owieka. W pogl¹-
dach swych Edwards odrzuca specyfikê bytu ludzkiego, a wiêc
pogl¹d, ¿e byt ten powinien posiadaæ jakiœ rys jemu tylko w³aœciwy, na
przyk³ad woln¹ wolê. Ka¿de zdarzenie ma sw¹ przyczynê, podlega
tym samym prawom i temu samemu porz¹dkowi. Jeœli chodzi
o cz³owieka, wszechmoc i wszechwiedza Boga oraz Jego mi³osierdzie
s¹ sta³¹ czêœci¹ ka¿dej ludzkiej decyzji i odpowiedzialnoœci moralnej.

Poza Stanami Zjednoczonymi J. Edwards by³ filozofem w zasa-
dzie nieznanym. Jego nazwisko jest obecne przede wszystkim w dzie-
jach ¿ycia religijnego Ameryki. Podziwia³ J. Locke’a, próbowa³ jednak
zaadaptowaæ idee R. Cudwortha i innych platoñczyków z Oksfordu.
Zainteresowanie filozofi¹ teoretyczn¹ straci³ wtedy, gdy zosta³ ordyna-
riuszem w Northampton. Sta³ siê przywódc¹ duchowym kongregacjo-
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nizmu, uzyska³ wp³ywy jako autor prac religijnych i teologicznych.
Szczególnie jego „Justification of Faith” („Uzasadnienie wiary”, 1734)
sta³o siê pocz¹tkiem kszta³towania siê teologii Nowej Anglii. Zbunto-
wa³ siê przeciw ortodoksyjnemu kalwinizmowi i zainicjowa³ powstanie
„zwartego i czystego kalwinizmu” czyli tzw. nowej boskoœci. Broni³
wszak¿e jego fundamentalnej doktryny przeciw arminianizmowi, od-
rzucaj¹cemu kalwiñsk¹ doktrynê predestynacji, odkupienia i zbawie-
nia, lecz i przeciw deozmowi – g³osi³ doktrynê immanencji i inicjatywy
Bo¿ej. Odrzuca³ wszak wolnoœæ woli ludzkiej.

Wyst¹pi³ jednak problem, którego purytañska koncepcja nie
by³a w stanie unikn¹æ. Korzenie jego tkwi³y w fakcie, ¿e „...tysi¹ce
wczesnych kolonistów nie przyby³y szukaæ œwiêtego spo³eczeñstwa,
lecz przyby³y raczej ³owiæ ryby. Ich myœli by³y pe³ne troski o œwiat...
po¿¹daj¹c rzeczy, zatracili poczucie grzesznoœci” (4, s. 2). Normy moralne
¿ycia codziennego nie da³y siê wyprowadziæ jedynie z tego, ¿e „¿ycie
zosta³o poczête w grzechu”, z nadziei, ¿e cz³owiek jedynie poprzez
wiarê dost¹pi odkupienia – w tym przypadku nie musieliby przecie¿
opuszczaæ swej ojczyzny. Biernoœæ daj¹ca siê wydedukowaæ z teorii
predestynacji, poczucie braku odpowiedzialnoœci i fatalizm tylko
z najwiêkszym trudem da³y siê pogodziæ z tym, czego potrzebowali
wczeœni pionierscy osadnicy, pionierzy kolonizacji amerykañskiej.

Dlatego pierwotny, na czysto religijny sposób pojmowany
purytanizm zacz¹³ siê przekszta³caæ w bardziej ofensywny model
praktyczno-etyczny, akcentuj¹cy dyscyplinê, pobo¿noœæ, uczciwoœæ,
powœci¹gliwoœæ, umiar, prostotê, przedsiêbiorczoœæ itp., a wiêc
cechy, które lepiej korespondowa³y z interesami i celami ziemskimi
osadników. „By³a to etyka prawdziwej i ciê¿kiej pracy, etyka dzia³a-
nia praktycznego i przedsiêbiorczoœci, chocia¿ nale¿a³oby oczeki-
waæ, ¿e predestynizm filozoficzny powinien by³ raczej prowadziæ do
biernej bezczynnoœci. Dynamiczny aktywizm purytanizmu amery-
kañskiego da siê wiêc ³atwiej wyjaœniæ nie tyle czysto religijnymi
i filozoficznymi aspektami, jakie zawiera³, ile nowymi wymogami
geograficznymi i ekonomicznymi” (3, s. 18–19). Korzenie etyki indy-
widualistycznej, tak g³êboko wroœniête w œwiadomoœæ wspó³czesne-
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go Amerykanina zawieraj¹ siê ju¿ w zw¹tpieniu w absolutny autorytet
Koœcio³a oraz w ¿¹daniu, aby stosunek cz³owieka do Boga by³ poj-
mowany jako sprawa indywidualna i osobista.

J. Edwards uwa¿any jest za „pierwszego prawdziwego filozofa
amerykañskiego” (5, s. 4). Byæ mo¿e bardziej w³aœciwy jest pogl¹d,
¿e dokona³ on „zwrotu od filozofii do psychologii moralnej i religij-
nej” (61, s. 77). Chocia¿ w jego myœli dominuj¹ rozwa¿ania teologicz-
ne, by³ daleki od ortodoksji i nietolerancji w pogl¹dach na charakter
przyrody, cz³owieka i jego mo¿liwoœci poznawania œwiata. Stosowa³
raczej racjonalistyczne podejœcie w interpretacji rzeczywistoœci.
S¹dzi³, ¿e „religia, rozum i nauka pozostaj¹ w harmonii, a nie w stanie
konfliktu” (5, s. 5). Zgodnoœæ rozumu i wiary, próba œwiadomego
forsowania racjonalistyczych, a równoczeœnie irracjonalistycznych
aspektów w ca³oœciowym obrazie œwiata (rozum po jednej, a wiara
po drugiej stronie horyzontu poznania) wydaj¹ siê byæ mo¿e iluzj¹,
ale iluzj¹ potrzebn¹, a w dobie jej powstania bezspornie noœn¹. Wraz
z nadejœciem nowych pr¹dów religijnych pog³êbi³o siê stosowanie
„zasady tolerancji i wolnoœci myœli, która wros³a w kulturê i sposób
¿ycia Ameryki” (6, s. 10). W samym zaœ purytanizmie ujawni³y siê
pierwiastki panteizmu, z pierwotnie europejskiego, po kalwiñsku
radykalnego i wojuj¹cego wyznania, purytanizm zmieni³ siê raczej
w etykê ¿ycia praktycznego, która „zawiera³a zal¹¿ki pragmatyzmu
amerykañskiego w jego najogólniejszej postaci” (6, s. 12). Zrewitali-
zowany i zmodyfikowany purytanizm Edwardsa usystematyzowa³
Samuel Hopkins pod nazw¹ „The New England Theology” („Teologia
Nowej Anglii”) i zacz¹³ on byæ stosowany w kongregacjonistycznych
i prezbiteriañskich seminariach duchownych.

O ile w rozwoju duchowym kolonialnej Ameryki XVII wieku
dominuj¹ pr¹dy religijno-filozoficzne, reaguj¹ce stosownie do po-
trzeb praktycznych nowych osiedleñców, to w dalszym rozwoju
pog³êbia siê tendencja do formu³owania koncepcji œciœle filozoficz-
nych. Wszelako równie¿ i one by³y w pierwszym rzêdzie reakcj¹ na
wspó³czesne im europejskie teorie filozoficzne i próbami ich adapta-
cji. Dopiero co skorygowany i przystosowany kalwinizm nie móg³ na
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trwale pozostawaæ zadowalaj¹c¹ podstaw¹ rodz¹cej siê kultury. Nowe
aspiracje nadesz³y ze œrodowiska kszta³tuj¹cej siê nowo¿ytnej nauki,
przede wszystkim z Anglii. F. Bacon ze swym g³êbokim zaintereso-
waniem teori¹ nauk doœwiadczalnych, J. Locke z jego objaœnieniem
poznania ludzkiego, I. Newton ze sw¹ przekonuj¹c¹ filozofi¹ przy-
rody i wielu innych znajduje odzew równie¿ w œrodowisku Ameryki.
Pocz¹tkowo pogl¹dy z obszaru nieangielskiego asymilowane s¹
w stosunkowo niewielkim zakresie, szczególnie mo¿na to odnieœæ
do Kartezjusza i B. Spinozy. Znaczny wp³yw zdobywa natomiast
zasadniczo kompromisowy deizm. Bezspornie mia³ te¿ tu miejsce
wp³yw G. Berkeleya, który w Nowej Anglii spêdzi³ oko³o czterech lat.

Je¿eli J. Edwards jest uwa¿any, byæ mo¿e s³usznie, za rzeczy-
wiœcie pierwszego amerykañskiego filozofa, to nie oznacza, ¿e by³
pierwszym, który zajmowa³ siê pisarstwem filozoficznym. Innymi byli
na przyk³ad John Winthorp (1588–1649), Roger Williams (1604–1683),
Urian Oakes (1631–1681), John Wise (1652–1725), Jonathan Mayhew
(1730–1766), Samuel Johnson (1696–1772) , Cadwallder Colden (1688–
1776). W³aœnie pisarstwo tego ostatniego stanowi dowód, ¿e pierwsi
filozofowie amerykañscy intensywnie poszukiwali odpowiedniego
modelu myœlowego, który odpowiada³by potrzebom i kszta³tuj¹cym
siê doœwiadczeniom Nowego Œwiata. W oparciu o fizykê Newtona
C. Colden sformu³owa³ ontologiczny model matematyczny, równo-
czeœnie jednak g³osi³ istnienie inteligentnego bytu, stoj¹cego w tle
dynamiki œwiata wiecznego i ludzkiego. Wydaje siê, ¿e deistyczne
stanowisko w pierwszych okresach formowania siê nowej kultury nie
jest niczym wiêcej, jak tylko akceptowalnym kompromisem.

Purytanizm nie by³ na amerykañskiej arenie zjawiskiem przy-
padkowym. stanowi³ przede wszystkim ruch religijny powsta³y
w ³onie protestantyzmu i zabiegaj¹cy o oczyszczenie Koœcio³a angli-
kañskiego z elementów ceremonialnych i autorytatywnych oraz od
wp³ywów katolickich. Jego przedstawiciele uwa¿ali siê za misjona-
rzy, pragn¹cych ustanowiæ „city of God” i kultywuj¹cych apostolski
styl ¿ycia. Nie da³o siê wszak¿e unikn¹æ nowych wp³ywów, intensyw-
nie szerz¹cych siê ju¿ wtedy w Nowym Œwiecie, zw³aszcza empirycz-
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nych pogl¹dów Locke’a na teoriê poznania i eksperymentalnej
metody Newtona w badaniach nad przyrod¹. Pod wzglêdem zdolno-
œci do synkretyzmu wyró¿nia³a siê w³aœnie koncepcja Jonathana
Edwardsa.



OŚWIECENIE AMERYKAŃSKIE.
ERA ROZUMU I REWOLUCJI

Czwarty lipca by³ dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³noc-
nej naprawdê znacz¹cym dniem. Tego bowiem dnia Kongres dojrza³
do nieodwracalnej decyzji, ¿e „obecne Zjednoczone Kolonie s¹,
i zgodnie z prawem powinny pozostaæ, wolnym i niepodleg³ym pañ-
stwem”. Thomas Jefferson zaproponowa³ pamiêtny tekst Deklaracji
Niepodleg³oœci, któr¹ Kongres przyj¹³.

„Declaration of Independence” stanowi³a publiczn¹ obronê
rewolucji amerykañskiej, która by³a pojmowana jako wywalczenie sobie
niepodleg³oœci od europejskich pañstw kolonialnych. Objaœnia³a filo-
zofiê rewolucji – ¿¹danie, by ludzie mieli naturalne prawo do ¿ycia,
wolnoœci i budowania szczêœcia, ¿e rz¹dy mog¹ rz¹dziæ wy³¹cznie „za
zgod¹ rz¹dzonych”, ¿e rz¹d mo¿na odwo³aæ, jeœli nie potrafi broniæ
praw ludu. T³em spo³eczno-filozoficznym Deklaracji by³y pogl¹dy
J. Locke’a, podstawa Deklaracji wkrótce zosta³a w³¹czona do prawa
konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych i pozosta³a w nim na sta³e.

W latach 1750–1800, a wiêc w okresie bezpoœrednio poprzedza-
j¹cym rewolucjê amerykañsk¹ i bezpoœrednio po niej dojrza³ klimat,
którego cech¹ charakterystyczn¹ by³o pog³êbiaj¹ce siê zainteresowanie
politycznymi aspektami ¿ycia spo³ecznego. Myœl filozoficzna by³a wy-
raŸnie zorientowana na okreœlanie celów politycznych, na g³êbsze
zrozumienie podstaw procesów spo³ecznych. Niemal powszechny
pogl¹d na atmosferê tamtych czasów wyrazi³ H. Schneider, gdy powie-
dzia³: „w naszej historii nie ma drugiego takiego okresu, w którym
powszechne zainteresowania ludzi by³yby tak silnie zwi¹zane z proble-
mami filozoficznymi” (62, s. 33). W tych czasach najbardziej znacz¹ce
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opinie i pogl¹dy filozoficzne nie pochodzi³y od zawodowych filozo-
fów, znajdujemy je u polityków, ludzi czynu oraz u osób, które
w wiêkszym czy mniejszym stopniu zwi¹zane by³y z losami rewolucji
amerykañskiej. Filozofia ówczesna nie by³a formu³owana w specjal-
nych traktatach – tych raczej brakowa³o, lecz znajdujemy j¹ w wypo-
wiedziach publicznych, w wyst¹pieniach wiecowych, w listach,
pamfletach i w ówczesnej prasie. Filozofia formu³owana by³a z potrze-
by chwili i to ona by³a jej najwa¿niejsz¹ inspiracj¹.

Pod wzglêdem swej wymowy filozoficzna myœl amerykañska
ma charakter myœli oœwieceniowej. Idee Oœwiecenia zachodnioeuro-
pejskiego XVIII wieku stosunkowo szybko zdoby³y sobie znacz¹ce
miejsce w dorobku intelektualnym tego okresu w ju¿ niepodleg³ych
Stanach. Epok¹ rozumu, rewolucji i oœwiecenia okres ten nazywa siê
w szczególnoœci dlatego, ¿e konstytuuj¹cy siê nowy twór pañstwowy
poszukiwa³ ideowych, politycznych, filozoficznych i spo³eczno-
-kulturalnych inspiracji, które mog³yby pos³u¿yæ jako podstawa
teoretyczna dokonuj¹cych siê przemian. W ramach tego nurtu umy-
s³owego mo¿na zidentyfikowaæ trzy g³ówne platformy ideowe:

1) materializm i deizm w metafizyce czy te¿ w religii,
2) opracowywanie koncepcji etycznych z akcentem na moralnoœæ

œwieck¹ i naturalistyczn¹,
3) filozoficzne i spo³eczno-polityczne koncepcje republikanizmu

oraz idea³ów rewolucji (por. 3, s. 20 i nast.).

Materializm typu klasycznego i czystego mo¿na w amerykañ-
skiej tradycji filozoficznej odnaleŸæ z du¿ym trudem. Równie¿ w tym
okresie chodzi³o raczej o materialistyczne wnioski przyrodoznaw-
ców, którzy starali siê przekraczaæ granice swej orientacji przyrodni-
czej i zreasumowaæ filozoficznie system swych pogl¹dów. Do takich
filozofuj¹cych przyrodoznawców nale¿a³ na przyk³ad Benjamin Rush
(1745–1813), „ojciec” psychiatrii amerykañskiej czy Joseph Priestley
(1733–1804), chemik, fizyk i popularyzator nauki.

B. Rush, popularyzator idei newtonizmu, zainicjowa³ w œrodo-
wisku amerykañskim pr¹d umys³owy znany jako materializm przyro-
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doznawczy. Jako lekarz i psychiatra interesowa³ siê zw³aszcza podsta-
wami ¿ycia oraz jego moralnoœci¹ i jej brakiem. W swej pracy „The
Influence of Physical Causes Upon the Moral Faculty („Wp³yw przy-
czyn fizycznych na sk³onnoœci moralne”, 1786) okreœla³ ca³y szereg
czynników materialnych, które, jak s¹dzi³, oddzia³uj¹ na postêpowanie
cz³owieka. Moralnoœæ lub amoralnoœæ (w tym ujêciu takie rozró¿nienie
traci sens) jest bardziej wynikiem oddzia³ywania œrodowiska zewnêtrz-
nego ni¿ jednostkowych sk³onnoœci cz³owieka. Poœród tych oddzia³y-
wañ wymieniane s¹ na przyk³ad warunki klimatyczne, skrajny g³ód,
bezrobocie, praca, choroba, sen, cisza, œwiat³o, ciemnoœæ itd. Podjêta
tu zosta³a próba spo³eczno-kulturowej interpretacji moralnoœci, która
nie jest ani aprioryczna, ani oparta wy³¹cznie na podstawach indywi-
dualnych. Rush wszak¿e oddziela te pogl¹dy od w³asnych przekonañ
religijnych – jest zwolennikiem bardziej ortodoksyjnej religijnoœci od
tej, jak¹ reprezentowali wspó³czeœni mu amerykañscy deiœci.

J. Priestley by³ przekonany, ¿e si³a ducha ludzkiego ma swe
Ÿród³o w strukturze mózgu, ¿e materializm przyrodoznawczy mo¿e
staæ siê odpowiednim punktem wyjœcia dla antropologii. G³osi³ pogl¹d,
¿e materializm „pod wzglêdem teologicznym, naukowym i metafizycz-
nym stoi ponad ortodoksyjnym dualizmem” (7, s. 453). Odrzuca³ wszyst-
kie zarzuty pod adresem materializmu, który jest jakoby nie do pogo-
dzenia z religi¹. Wskazywa³, ¿e s¹ one tylko wtedy, jeœli pojêcie materii
interpretowane jest nieadekwatnie, jeœli materia jest pojmowana jako
bezw³adna, niepodatna na zewnêtrzne dzia³ania mentalne. Przedmioty
materialne s¹ jednak generatorem operacji mentalnych, które s¹
czêœci¹ ich aktywnoœci. Priestley stara³ siê w ten sposób wyeliminowaæ
tradycyjny problem psychofizyczny, tzw. mind-body, bêd¹cy efektem
dualizmu socjologiczno-filozoficznego. By³ zwolennikiem determini-
zmu, odrzuca³ uznanie istnienia wolnej woli. Jego zdaniem, doktryna
o wolnej woli jest nie do przyjêcia z punktu widzenia teologii, ponie-
wa¿ neguje istnienie Opatrznoœci Bo¿ej. Z punktu widzenia metafizyki
czyny ludzkie daj¹ siê wyt³umaczyæ deterministycznie; etyka w warun-
kach metafizyki deterministycznej traci swe znaczenie, chocia¿ Prie-
stley uznawa³ jej zastosowanie praktyczne.
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Nowa republika, jak¹ Stany Zjednoczone s¹ od roku 1776, jest
pod wzglêdem religijnym zró¿nicowana, a przy tym jednak toleran-
cyjna. Za odpowiedni filozoficzno-religijny punkt wyjœcia uznawany
by³ deizm. Najwybitniejszymi jego przedstawicielami byli w tamtym
okresie: Thomas Paine (1737–1809), Ethan Allen (173701789) i Elihu
Palmer (1764–1806).

Deizmu amerykañskiego nie nale¿y uwa¿aæ za antyreligijne
stanowisko jego zwolenników. Sta³ siê on raczej form¹ po nowemu
rozumianej religijnoœci kszta³tuj¹cego siê spo³eczeñstwa amerykañ-
skiego. G³osi³ potrzebê zaufania cz³owieka do samego siebie, by³
przeœwiadczony o ludzkich mo¿liwoœciach i dawa³ pierwszeñstwo
pojmowaniu cz³owieka jako jednostki aktywnej i dynamicznej.

Wprawdzie druga po³owa XVIII wieku w USA nale¿y do
deizmu jako dominuj¹cego kierunku filozoficznego, jednak jego wp³yw
nie trwa³ zbyt d³ugo. Okaza³o siê, ¿e deizm, który jako religiê natu-
raln¹ popularyzowali Paine, Allen i Palmer, nie by³ faktycznie
w stanie zaspokoiæ têsknoty za wyrazistym rytem religijnym. W po-
staci zlaicyzowanej by³ tak naturalny, ¿e przestawa³ byæ religi¹
w œcis³ym znaczeniu tego s³owa lub te¿ tak¿e dlatego „deizm
w Ameryce uleg³ zatarciu lub zast¹pieniu, przynajmniej na pewien
czas, przez nowy, na po³y religijny, na po³y filozoficzny ruch, przez
transcendentalizm Nowej Anglii” (6, s. 37).

Deizm wszak¿e nie by³ w dziejach kszta³towania siê amerykañ-
skiego systemu wartoœci epizodem marginalnym: podkreœla³ potrze-
bê nieortodoksyjnej religijnoœci, suwerennoœæ rozumu, piêtnowa³
przes¹dy i wiarê w zabobony. Deiœci tego okresu „...byli uporczywy-
mi krytykami oficjalnego Koœcio³a i autorytetu kleru, bronili zasad
wolnoœci religijnej, tolerancji i rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa... ich
radykalizm religijny byæ mo¿e by³ nietypowy w swym ekstremizmie,
wyra¿a³ wszak¿e powszechne opinie swej epoki” (3, s. 27).

Deizm amerykañski koñca XVIII wieku wyra¿a³ nastêpuj¹ce
opinie i pogl¹dy:
po pierwsze: wszystkie zdarzenia w przyrodzie s¹ zdeterminowane

przez jej prawa;
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po drugie: Bóg jako pierwsza przyczyna ustanowi³ ³ad w przyrodzie;
przyroda i cz³owiek jako jej czêœæ s¹ Jego manifestacj¹;

po trzecie: cz³owiek jako istota rozumna jest zdolny zapewniæ sobie
ju¿ na ziemi pe³nowartoœciowe ¿ycie, nie musi czekaæ na przyj-
œcie Królestwa Niebieskiego, co oznacza, ¿e poprzez w³asn¹
dzia³alnoœæ tworzy wartoœci, które mu s³u¿¹;

po czwarte: moralnoœæ deistów jest humanistyczna i wyra¿a ludzkie
cele dominuj¹ce nad celami ortodoksyjnej moralnoœci religijnej;

po pi¹te: szczêœcie i radoœæ s¹ pierwszorzêdnymi standardami ka¿-
dego ¿ycia;

po szóste: deizm g³osi w duchu oœwieceniowym wiarê w mo¿liwoœci
nauki, rozumu i wykszta³cenia jako narzêdzi postêpu ludzkie-
go, chocia¿ nie jesteœmy w stanie przy pomocy rozumu poko-
naæ bariery tego, co wra¿eniowe i zmys³owo powierzchowne;

i po siódme: cz³owiek jest zdolny zmieniaæ œrodowisko swego ¿ycia,
udoskonalaæ je zarówno w sensie materialnym, jak i spo³ecz-
nym (równoœæ, sprawiedliwoœæ spo³eczna itd.), co oznacza, ¿e
jest zdolny przyczyniæ siê aktywnie do poprawy jakoœci swego
¿ycia (patrz szerzej 3, s. 21 i nast.).

Na czym polega³a oryginalnoœæ deizmu amerykañskiego w tym
rewolucyjnym okresie? Mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e „jeœli
Ameryka wnios³a coœ naprawdê oryginalnego, to by³o to praktyczne
zastosowanie nowych idea³ów politycznych i spo³ecznych. Wpraw-
dzie idea³y, którymi zainspirowa³a siê rewolucja, maj¹ swe Ÿród³o
w dzie³ach Locke’a i Monteskiusza, jednak ich zastosowanie prak-
tyczne w nowych warunkach stanowi³o wa¿n¹ innowacjê. Zastoso-
wanie ogólnych idei liberalizmu w sytuacji rewolucyjnej wymaga³o
rozwi¹zania wielu problemów i potrzebowa³o naprawdê dojrza³ego
myœlenia” (3, s. 21–22). Pytanie, czy jest to du¿o, czy ma³o jest nie-
w³aœciwe. Jeœli modele ideologiczne s¹ rzeczywiœcie znacz¹cym
generatorem przemian spo³ecznych, to ich znaczenie, ich rzeczywista
wartoœæ nie da siê wymierzyæ jedynie w oparciu o treœæ, ale tak¿e,
a mo¿e nawet przede wszystkim, w oparciu o mo¿liwoœæ ich prak-
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tycznego zastosowania w rzeczywistych przemianach spo³ecznych.
Ich wdro¿enie do dynamiki spo³ecznej jest w koñcu rzeczywistym
celem ich istnienia. w tym sensie Stany Zjednoczone sta³y siê swo-
istym laboratorium spo³ecznym, gdzie by³y weryfikowane, a zw³asz-
cza modyfikowane projekty spo³eczno-filozoficzne epoki, chocia¿
pochodzenie ich by³o faktycznie europejskie.

W tym okresie rozwoju amerykañskiej myœli spo³eczno-politycz-
nej i filozoficznej pojawi³o siê kilka znacz¹cych postaci, np. Alexander
Hamilton (1757–1804), James Madison (1751–1836), przede wszystkim
jednak myœl¹cy w duchu oœwieceniowym Benjamin Franklin (1706–
1790) i reformator spo³eczny Thomas Jefferson (1743–1826).

B. Franklin by³ piêtnastym z siedemnaœciorga dzieci, typowym
self-made man; uwa¿any jest uwa¿any za transitional figure rodz¹cej
siê tradycji amerykañskiej oraz amerykañskiego sposobu myœlenia
i dzia³ania. Jest zagorza³ym zwolennikiem I. Newtona, s³awnym bada-
czem przyrody, ale przede wszystkim praktycznym realizatorem idei
nauki, dla której jedynym sensem istnienia jest s³u¿ba cz³owiekowi. Jest
„pierwszym cywilizowanym Amerykaninem” (Phil Russell), „aposto³em
nowych czasów” (B. Fay). A równoczeœnie jest skutecznym dyplomat¹
i politykiem; by³ cz³onkiem grupy, która zredagowa³a tekst „The
Declaration of Independence”. Sam wywodzi³ siê z tradycji kalwiñskiej,
próbowa³ wszak¿e sekularyzowaæ i naturalizowaæ wartoœci etyczne.
Kalwinizm postrzega³ raczej jako praktyczny kodeks ciê¿kiej pracy,
stawiaj¹c na pierwszym miejscu, przed wiar¹ – jako cel ¿ycia – szczê-
œcie cz³owieka. W ten sposób „religia objawiona pierwszych settlerów
zosta³a stopniowo zast¹piona przez religiê rozumu” (3, s. 20). B. Fran-
klin nie by³ sk³onny do intelektualizmu kontemplacyjnego, bêd¹cego
samemu dla siebie celem i to w³aœnie od niego zaczyna siê kszta³towaæ
tradycja bezwzglêdnego priorytetu dla aspektu praktycznego dzia³al-
noœci ludzkiej, co jednak nie oznacza bezdusznoœci, prostackiego prak-
tycyzmu i absolutyzacji imperatywu u¿ytecznoœci, jak to siê czêsto
i niesprawiedliwie ocenia taki sposób myœlenia i dzia³ania.

B. Franklin by³ przekonanym zwolennikiem deizmu. Bóg jest
stwórc¹ wszechœwiata, jednak pozostawia cz³owiekowi doœæ sposob-
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noœci, aby móg³ siê czynnie i twórczo objawiæ. G³osi³ œwiecki i bliski
cz³owiekowi humanizm; w purytañskich cnotach widzia³ przede
wszystkim motywacjê do dzia³alnoœci praktycznej. Ukoñczy³ jedyn¹
pracê – „Autobiography”, gdzie twierdzi, ¿e „...jest przekonany, i¿
prawda, szczeroœæ i niepodzielnoœæ s¹ najwa¿niejsze dla ludzkiego
szczêœcia” (62, s. 35). Uczynki, które nie prowadz¹ do zadowolenia
i szczêœcia s¹ same w sobie z³e. Szczêœcie mo¿emy osi¹gn¹æ poprzez
niereligijne zastosowanie purytañskich cnót – wstrzemiêŸliwoœci,
skromnoœci, umiaru, zami³owania do porz¹dku, szczeroœci, przedsiê-
biorczoœci i sprawiedliwoœci. Franklin nadaje wszak¿e tym cnotom
„funkcjê utylitarn¹”. Podobnie postêpuje równie¿ wtedy, gdy zak³ada
American Philosophical Association (1743). Sens istnienia tego stowa-
rzyszenia dostrzega nie w poznaniu spekulatywnym, lecz w badaniu
„wa¿noœci spraw”, w badaniach z zakresu medycyny, matematyki,
rolnictwa, górnictwa oraz – na ostatnim miejscu – filozofii, by dziêki
niej umocniæ „w³adzê cz³owieka nad rzeczami” oraz „pomno¿yæ
wygody ¿ycia i korzyœci z niego”. Sam osi¹gn¹³ godne uwagi wyniki
w dziedzinie badañ fizycznych nad elektronami i elektrycznoœci¹
(wysoko ocenia³ je fizyk angielski J. J. Thomson). W pogl¹dach Fran-
klina zauwa¿alna jest tendencja do pragmatyzmu. Spekulacjê filozo-
ficzn¹ odrzuca³ zw³aszcza dlatego, ¿e nie jest to praca, dzia³alnoœæ.
I na odwrót: wszystko, co prowadzi do g³êbszego poczucia szczêœcia
jest nie tylko dobre, ale tak¿e prawdziwe. Wprawdzie Bóg Stwórca
wszystko urz¹dzi³, jest jednak obojêtny na œwiat, dlatego cz³owiek jest
zdolny i powinien d¹¿yæ do szczêœcia przez w³asne dzia³anie.

Wa¿nym amerykañskim dokumentem historycznym z okresu
rewolucji s¹ tzw. „The Federalist Papers” (1787–88). Przedstawiaj¹
one amerykañsk¹ doktrynê filozoficzno-polityczn¹ i nakreœlaj¹ hory-
zonty kszta³tuj¹cej siê amerykañskiej sceny politycznej. Poruszaj¹
podstawowy problem: jak uchroniæ ludzi przed samowol¹ i tyrani¹
rz¹dz¹cych, przed bezprawn¹ ingerencj¹ w ¿ycie prywatne obywa-
teli, wolnoœæ wyznania, myœli itd. Dostateczn¹ gwarancj¹ staje siê
pryncypialne rozdzielenie i zapewnienie niezale¿noœci trzech rodza-
jów w³adzy: ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej. Do dzisiaj
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nie zosta³o wymyœlone nic bardziej niezawodnego. Jeœli nawet idee,
jakimi kierowano siê przy porz¹dkowaniu amerykañskiego ¿ycia po-
litycznego, nie by³y w pe³ni oryginalne, to prawo, jakie zrodzi³y oraz
jego praktyczne zastosowanie bezspornie ju¿ by³y oryginalne. Mo¿na
to wykazaæ na przyk³adzie myœli i dzia³alnoœci Thomasa Jeffersona,
typowego przedstawiciela amerykañskiego Oœwiecenia i czasów
rewolucji, „trzeciego i jednego z najwiêkszych amerykañskich prezy-
dentów” (8, s. 312). Jako dzia³acz pañstwowy by³ cz³owiekiem kom-
promisu, politykiem nienawidz¹cym niewolnictwa (co jednak nie
przeszkadza³o mu posiadaæ ponad 200 niewolników), reformatorem
rolnictwa, g³ównym autorem tekstu Deklaracji Niepodleg³oœci, inicja-
torem rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa.

Jefferson nie by³ systematycznym filozofem, przynajmniej nie
w takim sensie, w jakim pojêcia tego u¿ywa siê w Europie. Jego
fragmentaryczne uwagi o znaczeniu cz³owieka i spo³eczeñstwa, po-
gl¹dy etyczne, polityczne i religijne tworz¹ wszak¿e jedn¹ ca³oœæ.
Wyszed³ od newtonowskiej koncepcji przyrody. Wierzy³, ¿e w przy-
rodzie i w naturze cz³owieka istnieje okreœlona prawid³owoœæ, porz¹-
dek ustanowiony przez prawa, które jesteœmy w stanie odkryæ rozu-
mem i zgodnie z nimi postêpowaæ. Nie by³ myœlicielem spekulatywnym,
teoriê pojmowa³ wy³¹cznie jako narzêdzie udoskonalania ¿ycia ludz-
kiego i jego warunków. W³aœciwe mu by³o podejœcie oœwieceniowe
– s¹dzi³, ¿e niemo¿liwe jest osi¹gniêcie jakiegokolwiek postêpu
w nauce, w sztuce, w regulowaniu stosunków miêdzyludzkich,
w rz¹dzeniu spo³eczeñstwem itp., jeœli nie bêdziemy siê przy tym
kierowaæ zasadami rozumu. Celem ¿ycia ludzkiego s¹ wartoœci ziem-
skie, do ich zapewnienia musi s³u¿yæ wielostronna dzia³alnoœæ cz³o-
wieka z ¿yciem religijnym w³¹cznie.

Jefferson antycypuje kszta³towanie siê relatywistycznej etyki
utylitaryzmu – u¿ytecznoœæ jest atrybutem funkcjonalnym czynu ludz-
kiego. Podstaw¹ jego teorii politycznej jest pogl¹d, ¿e cz³owiek ¿yj¹cy
w spo³eczeñstwie jest z natury swej dobry i rozumny, porz¹dek
spo³eczny jest wytworem cz³owieka – powinien s³u¿yæ osi¹gniêciu
jego celów. Jeœli tak siê nie dzieje, obywatele maj¹ prawo go zburzyæ
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i zast¹piæ innym. Mo¿liwoœæ niezgody spo³ecznej i jej publicznego
g³oszenia jest „lekiem potrzebnym do utrzymania rz¹dów w zdro-
wiu”, albowiem „Bóg nie pozwala nam, byœmy co dwadzieœcia lat...
nie stawiali oporu i nie podnosili buntu” (9, s. 49). Wolnoœæ i szczê-
œcie cz³owieka s¹ œwiadectwem legalnoœci rz¹dów, s¹ naturalnym
prawem cz³owieka.

Deklaracja Niepodleg³oœci zna trzy podstawowe prawa cz³o-
wieka: prawo do ¿ycia, wolnoœci oraz prawo do ludzkiego szczêœcia.
Ka¿de z nich wszak¿e generuje ca³y szereg innych praw, na przyk³ad
prawo do wolnoœci konkretyzuje siê przez prawo do swobody
wypowiedzi, wolnoœci wyznania itd. Barier¹ dla wolnoœci osobistej
jest niedopuszczalnoœæ zamachu na wolnoœæ drugiego cz³owieka.
Jefferson nie by³ wyznawc¹ „bardzo energicznych rz¹dów”, które
wczeœniej czy póŸniej spowoduj¹ negatywn¹ ingerencjê w prawa
cz³owieka. Odrzuca³ wszak¿e i biegun przeciwny – sk³onnoœæ do
anarchizmu (na przyk³ad H. D. Thoreau w niewiele lat póŸniej za
najlepszy rz¹d uznawa³ taki, który „w ogóle nie istnieje”).

Spo³eczno-politycznym idea³em Jeffersona jest ukszta³towanie
spo³eczeñstwa demokratycznego. Z romantycznym natchnieniem
i w sprzecznoœci z tendencjami epoki idealizowa³ rolnictwo i farme-
rów jako g³ówny element pañstwotwórczy. Odrzuca³ budowanie
wielkich aglomeracji miejskich, które, jak s¹dzi³, wytwarzaj¹ atmos-
ferê antydemokratyczn¹. „Jeœli siê zgromadzimy jeden ko³o drugiego
jak w wielkich miastach Europy, bêdziemy tak ska¿eni, jak ci
w Europie, zaczniemy po¿eraæ jeden drugiego, jak to robi¹ tam”
(9, s. 54). Broni³ polityki ograniczania uprzemys³owienia, która ogra-
nicza zdrowie fizyczne spo³eczeñstwa amerykañskiego.

Spo³eczno-polityczny i filozoficzny program Jeffersona by³ prosty
i zrozumia³y – w³aœnie te cechy po¿¹dane s¹ równie¿ we wspó³cze-
snej Ameryce. Za trzy najwa¿niejsze i najbardziej znacz¹ce osi¹gniê-
cia swego ¿ycia uwa¿a³: opracowanie Deklaracji Niepodleg³oœci,
rozdzielenie Koœcio³a od pañstwa i za³o¿enie University of Virginia.
Symbolizuj¹ one wysi³ki Jeffersona w dziedzinie teoretycznego okre-
œlenia i praktycznej weryfikacji praw i wolnoœci cz³owieka w szero-
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kim znaczeniu tego pojêcia, wolnoœci sumienia i wyznania, a tak¿e
stanowi¹ wyraz przekonania, ¿e wykszta³cenie jest koniecznym,
chocia¿ samo w sobie niewystarczaj¹cym warunkiem rozwoju nowo-
czesnego spo³eczeñstwa. By³ przekonany, ¿e ¿aden cywilizowany
naród nie mo¿e jednoczeœnie byæ niewykszta³cony i wolny. Wyelimi-
nowanie niewiedzy i zapewnienie powszechnego dostêpu do
informacji uwa¿a³ za podstawy, na jakich mo¿e wyrosn¹æ wolne
spo³eczeñstwo.



EPOKA KONSERWATYZMU

Epoka rewolucji amerykañskiej by³a okresem, radykalnych prze-
mian w myœleniu ludzi, w ich pogl¹dach na religiê i naukê, okresem
politycznego rozmachu w praktyce i nowych pr¹dów w teorii. „My-
œlenie ówczesnego cz³owieka by³o nieprzyjazne tradycyjnym instytu-
cjom, czy to politycznym, czy religijnym. By³o opozycyjne wobec
autorytetów, tak królów, jak i ksiê¿y. Rewolucyjne pokolenie wierzy-
³o w wa¿noœæ ka¿dej jednostki, a ówczesna myœl spo³eczna i etyczna
opiera³a siê na radykalnie humanistycznym pogl¹dzie, ¿e ka¿dy cz³o-
wiek po prostu dlatego, ¿e jest cz³owiekiem jest wolny i w swych
prawach równy ka¿demu innemu cz³owiekowi” (9, s. 73).

Brzmi to niemal jak urywek z utopijnych powieœci. We wcze-
snych Stanach takie myœli jednak rzeczywiœcie stanowi³y t³o realnej
sceny politycznej. I zreszt¹ nie tylko wtedy. Sta³o siê jednak to, co
musia³o siê staæ. Ka¿da platforma polityczna wczeœniej czy póŸniej
zostaje wyparta przez nowe systemy ideowe. Przyczyny tego odnaj-
dziemy w stopniowo rodz¹cej siê samokrytyce danego modelu
myœlenia, ale tak¿e we wp³ywach zewnêtrznych akcentuj¹cych naj-
pierw marginalnie, a wkrótce potem coraz wyraziœciej czynniki zmian
o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Na pocz¹tku XIX wieku nastaje w USA epoka ¿ywio³owego
rozwoju i szerzenia siê konserwatyzmu w teorii politycznej i w filozofii.
Reakcja na epokê rozumu i entuzjazmu rewolucyjnego by³a stosunko-
wo szybka. Liberalne d¹¿enia Oœwiecenia s¹ stopniowo wypierane
przez pr¹dy konserwatywne. Okres miêdzy rewolucj¹ amerykañsk¹
i wojn¹ domow¹ (1776–1861), pomijaj¹c transcendentalizm, o którym
bêdzie mowa póŸniej, mo¿na scharakteryzowaæ jako okres pog³êbia-

IV
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j¹cego siê konfliktu miêdzy demokratyzmem Pó³nocy i konserwaty-
zmem Po³udnia. Problem niewolnictwa zaczyna byæ stawiany jako
otwarty problem spo³eczeñstwa amerykañskiego. Niema³¹ rolê odegra-
³y te¿ obawy o mo¿liwy negatywny wp³yw Wielkiej Rewolucji Francu-
skiej, obawy, ¿e „anarchia rewolucji francuskiej mog³aby siêgn¹æ za
Atlantyk i zniszczyæ z takim trudem zdobyte wartoœci m³odej republiki
amerykañskiej” (9, s. 73). Amerykañska scena intelektualna ulega
radykalizacji. Wiele idea³ów o rodowodzie rewolucyjnym poddano
ocenie krytycznej, wiele podano w w¹tpliwoœæ, a niektóre ca³kiem
odrzucono. Nas interesuje to dlatego, ¿e „niektóre cechy tej reakcji
nabra³y charakteru filozoficznego” (9, s. 73).

Mówi¹c najogólniej, idee Deklaracji Niepodleg³oœci zaczynaj¹
byæ postrzegane jako nazbyt odwa¿ne, przedwczesne. Podejœcie
Jeffersona do rozwi¹zywania problemów, zw³aszcza niewolnictwa,
nie zyskuje poparcia. Pog³êbia siê tendencja do powrotu na grunt
ortodoksji religijnej i tradycyjnych form religijnoœci. Tworzy siê front
przeciw „ka¿demu pogl¹dowi naukowemu, który nie jest zgodny
z wiar¹ chrzeœcijañsk¹”. W filozofii s³abn¹ tendencje antytradycjona-
listyczne. Nastêpuje zwrot ku tradycyjnym sposobom myœlenia filo-
zoficznego, zw³aszcza ku filozofii wychodz¹cej od tzw. common

sense. Je¿eli przyjmiemy zasadê, ¿e wszyscy ludzie s¹ sobie równi, to
co stanie siê z niewolnictwem i jego tradycjami? Ówczesne, zw³aszcza
pochodz¹ce z Po³udnia opinie zmierza³y raczej do akceptacji modelu
demokracji greckiej, w której mówi³o siê tylko o wolnych obywate-
lach, zaœ niewolnicy nie byli w ogóle brani pod uwagê.

Na amerykañskim Po³udniu ukszta³towa³a siê platforma tzw.
po³udniowej arystokracji rasowej. Powsta³a radykalna i wojownicza
ideologia regionalna; jej g³ównym celem by³o utrzymanie status quo,
a w szczególnoœci instytucji niewolnictwa. Stopniowo ze s³ownika
Po³udnia wypadaj¹ pojêcia demokratyzmu takie jak wolnoœæ, rów-
noœæ, prawo naturalne, demokracja, natomiast coraz czêœciej poja-
wiaj¹ siê pojêcia wy¿szoœci rasowej, prawa zwyczajowego, przemo-
cy, patosu secesji itp. Próbê przedstawienia tych pogl¹dów podjê³a
grupa autorów, któr¹ tworzyli John Taylor, Georg Tucker, Thomas
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Dew, Alexander H. Stephens, Albert Bledsoe. Jej uznanym przedsta-
wicielem by³ jednak John C. Calhoun (1782–1850).

John C. Calhoun by³ aktywnym politykiem (dwukrotnym wice-
prezydentem USA), „najwa¿niejszym pisarzem filozoficznym w tym
okresie” (3, s. 23). Potwierdza istnienie i rangê praw naturalnych,
jednak¿e uznaje je wy³¹cznie za abstrakcjê metafizyczn¹, broni nato-
miast hierarchicznej i organicystycznej koncepcji spo³eczeñstwa.
Porz¹dek i bezpieczeñstwo jako istota spo³eczeñstwa maj¹ priorytet
wzglêdem nauki i reform demokratycznych. Jako polityk by³ œwiad-
kiem szybkich zmian, g³osi³ wiêc potrzebê innowacji w systemie
rz¹dzenia. Interesowa³ siê metafizyk¹, jego zainteresowania filozo-
ficzne by³y jednak motywowane i ograniczane przez potrzeby prak-
tyki politycznej. Zna³ dzie³a Arystotelesa, Machiavellego i Locke’a
i z nich czerpa³ inspiracjê do w³asnej praktyki politycznej.

Spo³eczna i polityczna filozofia Calhouna by³a wprawdzie
prosta, ale efektywna. W organicystycznym pojmowaniu spo³eczeñ-
stwa akcentowa³ porz¹dek, podleg³oœæ funkcjonaln¹ poszczegól-
nych struktur, normatywnoœæ ³adu hierarchicznego i podzia³u pio-
nowego. W tej koncepcji nie ma miejsca na teoriê praw naturalnych
cz³owieka. Nie istniej¹, poniewa¿ ka¿de prawo i obowi¹zek jest
zawsze jedynie pochodn¹ aktualnego stanu spo³eczeñstwa. Nie
wierzy³ w stan pierwotnej naturalnoœci, który, jeœli nawet istnia³, nie
mia³ zapewne spo³ecznego znaczenia. Nie móg³ przeto oznaczaæ
wolnoœci jednostki we w³aœciwym sensie pojmowanej poza ograni-
czaj¹cym j¹ œrodowiskiem zinstytucjonalizowanej sfery spo³ecznej,
która jeszcze nie istnia³a. Nale¿y s¹dziæ, ¿e spo³eczeñstwo powsta³o
w drodze umowy spo³ecznej. Cz³owiek jest bytem spo³ecznym,
tote¿ organizacja spo³eczna jest „naturalnym œrodkiem, poprzez który
ujawnia siê spo³eczna natura cz³owieka” (10, s. 352). Organizacja
spo³eczna nie musi byæ koniecznie z³em, które ogranicza cz³owieka.
Cz³owiek nie jest posiadaczem niezbywalnych praw, które w³adza
powinna ochraniaæ. Instytucje pañstwa jako formy organizacji spo-
³ecznej nie musz¹ koniecznie poch³aniaæ jednostki i jej specyficz-
nych interesów.
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Zadaniem pañstwa jest stwarzanie warunków umo¿liwiaj¹cych
jednostce uruchomienie jej potencja³u. w odró¿nieniu od Jeffersona,
który s¹dzi³, ¿e cz³owiek jest posiadaczem praw naturalnych, które
rz¹d musi chroniæ Calhoun twierdzi³, ¿e stan taki jest raczej stanem
idealnym, jaki zaledwie mo¿e zostaæ osi¹gniêty. Okreœlony porz¹dek
spo³eczny jest dla Jeffersona z³em koniecznym, zaœ dla Calhouna
narzêdziem potrzebnym do realizacji idea³ów spo³ecznych. W sensie
politycznym Calhoun jest obroñc¹ interesów mniejszoœci; demokracjê
w jej ówczesnych formach pojmowa³ raczej jako system zabezpiecza-
j¹cy prawa mniejszoœci ni¿ jako system broni¹cy praw ogó³u. Trady-
cyjne pojmowanie demokracji jako prawa wiêkszoœci uznawa³ za
b³êdne uproszczenie, gdzie zatraca siê zró¿nicowanie interesów
i prawa mniejszoœci. W tym sensie „znaczenie Calhouna polega na
próbie uzdrowienia systemu demokratycznego poprzez jego reinter-
pretacjê z u¿yciem nowych terminów” (10, s. 355). Z tak¹ intencj¹
pisa³ dzie³o „Disquition on Goverment” („Rozprawa o rz¹dzie”).
Objaœnianie filozoficzno-politycznej myœli Calhouna jest wa¿ne dla-
tego, ¿e w³aœnie z ni¹ wi¹¿e siê pojêcie state rights, które w wolnym
t³umaczeniu stawia na pierwszym miejscu pañstwo jako sposób or-
ganizacji spo³eczeñstwa; porz¹dek spo³eczny i porz¹dek w spo³e-
czeñstwie przed ca³¹ reszt¹. „Ze wszystkich hase³, jakie zm¹ci³y potok
amerykañskiej myœli ¿adne nie mia³o takich nastêpstw jak w³aœnie to.
Oddzieli³o Po³udnie od Pó³nocy... O prawach pañstwa dyskutuje siê
w ca³ym kraju i dyskusje te stanowi¹ trwa³¹ czêœæ tradycji polityki
amerykañskiej... o ¿adnym problemie nie dyskutuje siê z wiêkszym
zapa³em i równoczeœnie z tak ma³ym zrozumieniem... problem praw
pañstwa nie jest wszak w ogóle problemem prostym. Ma wiele ró¿-
nych odmian i bezpoœrednio tyczy siê samego serca amerykañskiej
filozofii politycznej. W historii intelektualnej tego kraju nikt go tak
jasno nie poda³ jak J. C. Calhoun z Karoliny Po³udniowej” (11, s. 157).

Konserwatywna reakcja na pocz¹tku XIX wieku bynajmniej nie
odnosi³a siê wy³¹cznie do filozofii politycznej tego okresu. Nie osta³
siê nawet deistyczny duch epoki rozumu i rewolucji. Przeciwnie,
rozp³yn¹³ siê w „powszechnym podporz¹dkowaniu siê nauki religii”
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(3, s. 24), która zajmuje teraz bardziej ortodoksyjn¹ pozycjê. Rewita-
lizacja religijnoœci jak odbita fala wraca w postaci najró¿niejszych
odmian swych form: metodyœci, prezbiterianie, Koœció³ episkopalny,
baptyœci, mormoni nadchodz¹ wraz z formami tradycyjnymi, zw³asz-
cza Koœcio³ów reformowanych. Co jest w zwi¹zku z niniejszymi
rozwa¿aniami wa¿ne, wkraczaj¹ tak¿e do szkó³ œrednich i wy¿szych,
a tak¿e kszta³tuj¹ tradycje filozofii akademickiej w USA tej epoki.

Moment ten jest w historii nauczania filozofii w USA wa¿ny.
W okresie poprzednim filozofia nie by³a przedmiotem nauczania
w szko³ach, a sieæ szkó³ wy¿szych nie by³a jeszcze ukszta³towana.
Przed rokiem 1750 istnia³o w USA tylko osiem szkó³ wy¿szych.
Harvard, pierwszy i najbardziej presti¿owy uniwersytet amerykañski,
zosta³ za³o¿ony w roku 1636. Z pocz¹tkiem XIX wieku filozofia wchodzi
do programów nauczania we wszystkich typach szkó³, kszta³tuje siê
tradycja filozofii akademickiej czy te¿ szkolnej. By³a wyk³adana
w trzech oddzielnych czêœciach: jako filozofia przyrody, etyka i tzw.
mental philosophy czyli wed³ug pojêæ dzisiejszych filozofia œwiado-
moœci, ducha, poznania itd. Powstawa³y te¿ pierwsze podrêczniki
filozofii, (np. „Elements of Moral Science”, 1835); wiêkszoœæ z nich
mówi o filozofii moralnej lub filozofii religii, zasadniczo mniej
o filozofii przyrody.

W okresie tym dominuje tzw. realizm szkocki, rozwijany zw³asz-
cza przez Francisa Bowena, Josepha Javena, Noaha Portera. G³ów-
nym jego przedstawicielem jest James McCosh (1811–1874). Nazwa
tej szko³y wi¹¿e siê z faktem, i¿ inspiracj¹ dla niej byli filozofowie
szkoccy (Thomas Reed, D. Stewart i inni), którzy krytycznie zareago-
wali na sceptyczn¹ filozofiê Hume’a. Przedstawiciele realizmu szkoc-
kiego s¹dzili, ¿e z uwagi na fakt, i¿ „Yankees od innych ró¿ni¹ siê
zw³aszcza praktycznym podejœciem i inwencj¹” (3, s. 25) w³aœnie
realizm powinien byæ g³ówn¹ i charakterystyczn¹ cech¹ filozofii
amerykañskiej, ¿e common sense jest jej bli¿szy ni¿ jakiekolwiek
modele filozofii spekulatywnej. W tym duchu formuj¹ szkielet swej
filozofii: przedmioty realne rzeczywiœcie istniej¹ niezale¿nie od pod-
miotu, s¹ poznawalne i nieredukowalne do idei czy zjawisk. S¹ self-
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evident, postrzegamy je w procesie intuicji indukcyjnej. I w³aœnie ten
typ indukcji dostarcza nam wszelkich podstawowych prawd moral-
nych, naukowych, politycznych i religijnych, którymi s¹ dla nas spra-
wiedliwoœæ, prawda, istnienie Boga, nieœmiertelnoœæ duszy, obiekty
matematyczne, uniwersalia naukowe, wartoœci moralne itd.

J. McCosh, autor dzie³a „Realistic Philosophy” (1882) jest prze-
konany, ¿e nadszed³ czas budowania autentycznej filozofii amery-
kañskiej (mimo ¿e jemu samemu to siê nie uda³o), która „musi byæ
realistyczna”. Nie zadowala³ go ani Hume, ani Kant. Intuicja jest
atrybutywn¹ cech¹ rozumu ludzkiego, przy jej pomocy jesteœmy zdolni
w drodze „prostych i bezpoœrednich percepcji” postrzegaæ obiektyw-
ny porz¹dek wokó³ nas, jak i w nas samych. Intelekt opanowuje swój
przedmiot bezpoœrednio i niezale¿nie od tego, czy jest to przedmiot
postrzegalny zmys³owo czy te¿ abstrakcyjny. Prawdziwe s¹ tylko te
idee, które odpowiadaj¹ rzeczywistoœci. Intuicja jest metod¹, za po-
œrednictwem której zapewniamy myœleniu wartoœæ praktyczn¹. Tego
jednak McCosh nie przewidzia³, ile ujawni siê problemów przy
dok³adniejszej ocenie indukcji, intuicji czy „indukcji intuicyjnej”
stosowanej na poziomie common sense, w szczególnoœci zaœ na po-
ziomie realnej praktyki naukowej.
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