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Wprowadzenie 
Złoty wiek kultury hiszpańskiej (siglo de oro), trwający 

- \'l do X V I I stulecia (od początku panowania cesarza 
l*^-;.a V , do śmierci Calderona w 1681 r.), rozpoczął się 
wówczas, gdy Hiszpania stała się suwerennym państwem, 

^ na dwóch kontynentach potęgą polityczną i imperialną, 
srebrny (edad de piata), trwający wiatach 1898-1936, 

wówczas, gdy znikły ostatnie świadectwa jej politycznego 
spiendoru, a kraj pogrążył się w przygnębieniu, niepewności 
i nędzy. Dzisiaj już wiemy, że te określenia - wiek złoty 

y - są określeniami trafnymi, bardzo dobrze oddającymi 
Jtość, głębię i jakość dokonań w wymienionych epokach 

iadtury hiszpańskiej. 
Autorem wyrażenia „złoty wiek" w odniesieniu do 

hiszpańskiej kultury X V I i X V I I w. (obejmującej epoki 
Renesansu i Baroku) jest Lope de Vega, który użył go pod 
koniec X V I I I w., mając na myśli przede wszystkim swoją 
własną twórczość, jednak dzięki George'owi Ticknor, który 
posłużył się nim w pracy History of Spanisk Literaturę (Boston 
1849). zaczęto posługiwać się nim w szerokim znaczeniu. Nie 
sposób w tym krótkim wstępie wymienić wszystkich dokonań 
tej epoki, nie sposób też, oczywiście, poświęcić owym 
dokonaniom tyle uwagi, na ile one zasługują; takiemu 
wymaganiu nie sprosta żaden pojedynczy tom, także niniejsza 
praca: opisy i analizy osiągnięć hiszpańskiego „złotego wieku" 
tworzą wszak olbrzymią, stale powiększającą się bibliotekę. 
Pozostaje nam tutaj, we wprowadzeniu, jedynie proste 
uyiiczenie jego najwybitniejszych osiągnięć. 

Zacznijmy je od ogólnej konstatacji, iż w X V I i X V I I 
stuleciu Hiszpania przeżywała okres rozkwitu politycznego 
i ekonomicznego, stając się światowym imperium o olbrzymim 
prestiżu międzynarodowym, a to, co hiszpańskie, było 
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w Europie modne, chętnie przyjmowane i naśladowane. Nastąpił 
także bujny rozwój wszystkich dziedzin kultury, największy zaś 
w nauce (m.in. w ekonomii, geografii, kartografii, historii, 
lingwistyce, psychologii, fizyce, medycynie), literaturze, 
sztukach plastycznych, architekturze, filozofii (zwłaszcza 
filozofii polityki i prawa, skupionej na rozważaniach 
dotyczących prawa naturalnego, prawa ludów oraz prawa 
międzynarodowego), w twórczości mistyków i in. O niektórych 
wielkich literackich osiągnięciach i autorach „złotego wieku" 
piszą w niniejszym tomie: Beta Baczyńska, Daniel Kolibowski, 
Iwona Krupecka i Małgorzata Łukasik, rozmach i doskonałość 
jego architektury przybliża tekst Ewy Kubiak, Dorota 
Sepczyńska rozważa filozofię polityki Francisco Sućireza, 
a Ryszard Gaj wskazuje dalekosiężne oddziaływanie 
hiszpańskiej myśli politycznej i prawnej w kulturze Ameryki 
Łacińskiej. We wstępie wypada zakreślić jedynie szeroką, 
chociaż zarazem - z oczywistych powodów - bardzo ogólną 
panoramę intelektualną epoki, skupiając się przede wszystkim 
na jej filozofii, stanowiącej mentalne tło dokonań w innych 
dziedzinach kultury. 

„Złoty wiek" w kulturze Hiszpanii zaczął się od 
opublikowania w 1481 r. przez Elio Antonio Nebiiję ' 
Introductiones Jatinae, gramatyki języka łacińskiego. 
Podręczniki są ważne, ale trudno nam przyjąć, że to właśnie one 
mogą dać początek nowej epoce kultury. A jednak tak się 
właśnie stało: ,,tych pięćdziesiąt stron starannie opracowanych 
materiałów lingwistycznych i suchych norm gramatycznych 
były dla Nebrijy i jego bliskich jądrein nowego obrazu całej 
kultury; byli bowiem oni przekonani, że język łaciński 
i klasyczna eloąuentia stanowią nieuniknioną drogę do 

' Zob. M . Bataillon, Emsmo y Espana, przeł. A. Alatorre, Mexico-Buenos 
Aires, 1966-, s. 25. 
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wszelkich innych przedsięwzięć lub sztuk"' - pisze F. Rico. 
baroductiones dały początek studiom humanistycznym 
» Hiszpanii, stały się podstawą walki - jak wówczas mówiono -
ac scholastycznym barbarzyństwem. Nebrija arguinentował, że 
dobra łacina jest podstawą religii chrześcijańskiej 
ijetaześcijańskiego państwa, dobrego prawa, jak i pozostałych 

" i i ^ i i n wiedzy oraz sztuki; w sumie, według niego, język 
""'-ki jest fundamentem cywilizacji i życia prawdziwie 

łódzkiego'. Zachęta do naśladowania języka starożytnych oraz 
•dl obyczajów prowadzi do reformy studiów oraz do przemiany 

tji czy ideału życia, którego ważnym składnikiem staje się 
alenie wewnętrzne. „W ten sposób, gramatyka była 

m do całej reformy człowieka i społeczeństwa, do której 
dąż\ło"'' - można słowami A. Maravalla podsumować 

cwencje opublikowania pod koniec X V w. 50-stronico-
podręcznika Nebrijy. 

Ważnym warunkiem ukształtowania się rdzennie 
kiej kultury stało się uznanie języka hiszpańskiego za 

literacki. O przywilej wyrażania w niin tworzonych dzieł 
kastylijski zaczął rywalizować z łaciną w X V stuleciu. 

-JO, Leccion y herencia de Elio Antonio de Nebrija 1481-1981, 
> - uarcfa de la Concha (red.), Nehrija y la introducción del Renacimiento 

3. Salamanca 1996, s. 9. Zob. także tenże, El sueiio del humanismo. 
ca a Erasnw, Madrid 1993, s. 18-21. 

L . Gil. Nehrija y el menester del gramatico, w; V. Garcia de la Concha 
,op. cit., s. 58. A. Nebrija w istocie powtarza argumentację, którą jako 

• podał wybitny wioski przedstawiciel Renesansu, L. Valla (ur. 1407 
y twierdził, że w języku łacińskim zawiera się cała wiedza godna 

człowieka oraz że upadek imperium rzymskiego nastąpił wraz 
dbaniem poprawnego używania tego języka. Nebrija przebywał przez 
I czas w Italii, gdzie poznał te idee. Zob. A. Fontan, Juan Luis Vives 

$1492-1540). Humanista. Eilósofo. Politico, Yalencia 1992, s. 18-21. 
J-A_ Maravall, El prerenacimiento del siglo XV, w: V. Garcfa se la Concha 

^Dd.). op. cit., s. 22. Zob. także tenże Estudios de historia del peiisamiento 
Ofimol. Serie segunda. La epoca del Renacimiento, Madrid 1984, s. 18 i n. 
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by w ostatnim trzydziestoleciu X V I w. w tej rywalizacji 
zwyciężyć. W dziele przygotowania języka kastylijskiego 
uczestniczył także E.A. Nebrija, który w 1492 r. opublikował 
pracę pt. Gramatica Castellana i słownik łacińsko-kastyłijski. 

W owym czasie życiem religijnym kierował kardynał 
Jimenez de Cisneros - spowiednik królowej Izabeli, arcybiskup 
Toledo i prymas Hiszpanii, generał zakonu franciszkanów i od 
1507 r. Generalny Inkwizytor. Zapoczątkował on zmiany, 
mające uporządkować życie księży i zakonników, niewiele 
różniące się od życia świeckich, poddać je większym rygorom 
oraz podnieść poziom intelektualny kleru, tak, by duszpas
terstwo stało się rzeczywistą troską o życie duchowe. W tym 
celu założył uniwersytet w Aclala de Henares (formalnie 
uniwersytet ukonstytuował się w 1510 r.), mający umożliwić 
duchownym zdobycie wszystkich stopni kościelnego wykształ
cenia. Trzy katedry, na których wykładano trzy różne wersje 
teologii, można uznać za symbol pełnego otwarcia uniwersytetu 
naprawdę i jej swobodne poszukiwanie'^. Ważną rolę na tym 
uniwersytecie odgrywała także katedra retoryki. Stała się ona 
centrum studiów łacińskich; nauczano tu także innych języków: 
greckiego, hebrajskiego i syryjskiego. Największym dokona
niem Uniwersytetu (jak i samego kard. Cisnerosa) była Biblia 
Polyglota Complutensis w sześciu woluminach (pierwszy 
wyszedł spod prasy drukarskiej w 1514 r.), zawierająca jej 
grecką i łacińską (Wulgata) wersję. Jak pisze J. Belda Plans, 
Biblia Polyglota „ofiarowała tekst Bibl i i w językach oryginałów 
i tak pełne instrumentarium filologiczne, jak gramatyka hebraj
ska i słowniki języka hebrajskiego, chaldejskiego i greckiego 
(. . .) Cisneros włożył w dłonie humanistów narzędzia przez nich 

J. Belda Plans, La Escuela cle Salamanca y la renovación de la teologia en 
el siglo XVI, Madrid 2000, s. 102. 
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wa^yże} cenione: gramatykę ( . . . ) , filologię i rodzące się 
fucie sensu historycznego"''. 

Humaniści hiszpańscy coraz częściej podejmowali 
by na podstawie Ewangelii ukształtować philosophia 

ti. religię uczuciową, przeżywaną intensywnie i osobiście, 
nie na scholastycznych, sformalizowanych formułach, 

na bezpośredniej lekturze Bibli i^. Wzorem, który 
•aśiadowali hiszpańscy humaniści, był Erazm z Rotterdamu. 
Enzmim - będący nie tylko ruchem odnowy religijnej, ale także 
••chem kulturalnym, politycznym i filozoficznym** - stał się 
laakiem charakteryzującym twórczość niemal wszystkich 
hszpańskich humanistów. Jak pisze J.L. Abellan, „doniosłość 
esannizmu jest ogromna przez to, że jest ruchem ( . . . ) , który 
pzenika we wszystkie zakątki pierwszej połowy X V I wieku, 
aa*łit|ąc odcień i barwę praktycznie całej aktywności tego 

od polityki, po refleksję intelektualną"^. W latach 1522-
wokół filozofii Erazma w Hiszpanii skupiły się wszystkie 

yoóryrb celem była odnowa intelektualna i religijna kultury, 
skiemu humanizmowi przewodzili młodzi profesorowie 

Alcala de Henares, którzy w Erazmie rozpoznali swojego 
•Etrza. Dzieła Erazma (przede wszystkim Enchiridion), 
"•lekikromie w Alcala wznawiane, były podstawowym i prawie 
»*»iacznym źródłem zapoczątkowanego przez kard. Cisnerosa 
Mszpańskiego ewangelizmu, który w latach dwudziestych X V I 

przeżywa okres swojego największego rozkwitu. M . 
lon twierdzi, iż Enchiridion Erazma dał początek 

,s. 103. 
J. Perez. El erasmisino y las corrientes espirituales afines, 

Revuelła Sanudo, C. Morón Arroyo (red.), El erasmisino en Espana, 
er 1986, s. 324. 

-Abellan, El Erasmismo espatlol, Madrid 1976, s. 51. 
iMie i i t $.61. 



prawdziwej rewolucji duchowej w Hiszpanii , której prota-
gonistami byli , według niego, przede wszystkim ci, których 
Inkwizycja obejmowała kategorią alumhrados, dejados 
0 perfectos - „olśnionych, uległych czy też doskonałych"" . 
Religijność alumhmdos odwoływała się do boskiej inspiracji, 
przeciwstawiając się formalizmowi religijnemu i rutynowej 
pobożności. W zachowaniach chrześcijan uczestniczących 
w nabożeiistwach dostrzegali oni jedynie „grę ciała", w kulcie 
obrazów i adoracji krzyża - idolatrię, w ustalonych formach 
modlitwy, w prośbach wznoszonych do Boga - objaw braku 
pobożności i niewiary we wszechwiedzę Najwyższego'". Była 
to pewna odmiana chrześcijaństwa uwewnętrznionego ' ' , 
obywającego się w zasadzie bez zewnętrznych aktów religij
ności, odrzucająca autorytet Kościoła, jego dogmaty i hierar
chię, egalitarystyczna, dostępna dla wszystkich, niezależnie od 
ich stanu społecznego, wykształcenia i płci. 

Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpań
skiego chrześcijańskiego humanizmu był Juan Luis Vives 
(1492-1540) - sławny w całej Europie myśliciel religijny, 
moralista, psycholog, teoretyk pedagogiki, myśliciel społeczny 
1 filozof. W 1519 r. został mianowany profesorem uniwersytetu 
w Louvain. Tutaj przyjaźnił się i współpracował z Erazmem 
z Rotterdamu, od którego przejął kilka ważnych idei, m.in. 
obraz Chrystusa jako nauczyciela Philosophia Christi - miłości, 
zgody, przyjaźni oraz harmonii człowieka z samym sobą 
i z BogieiTi, jako celu, do którego powinna zmierzać ludzkość. 

M. Bataillon, Emsmo y Espana, op. cit., s. 165. Zob. także J. Perez, 
El erasmismo y las corrientes espirituales afines, op. cit., s. .327. 
" Zob. A. Huerga, Erasmismo y alumhradismo, w: M . Revuelta Safiuclo, 
C. Morón Arroyo (red.), op. cit., s. 339. 

M . Bataillon, Erasnio y Espana, op. cit., .s. 173. 
' ' Zob. M . A. Martin, Corrientes culturales en tienipo de Los Reyes Católicos 
y recepción de Erasnio, w: M . Revuelta Safiudo, C. Morón Arroyo (red.), 
op. cit., s. 86. 
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Wiwóiczośc i Vivesa są obecne wszystkie charakterystyczne 
dcracnty postawy renesansowego humanisty: zainteresowanie 
-: r-siekiem i jego godnością, zainteresowanie hteraturą 
tiasiicziią jako źródłem wiedzy, dbałość o walory literackie 
Tforczości. przekonanie o pozytywnej wartości obserwacji 

jiśiriadczenia w poznaniu i ich przewadze nad racjonalną 
^ętkaiacją, krytyczny stosunek do autorytetów, ciekawość 

i . Językiem jego twórczości była łacina, k tórą uważał za 
skonałyś skarbnicę ludzkiego doświadczenia i mądrości, 
es jest wymieniany wśród klasyków myśli pedago-
Realizując sokratejskie zalecenie poznania samego 

Vives koncentrował się na badaniu duszy, którego 
ly przedstawił w dziele pt. De anima et vita, stanowiącym 

ej oryginalną część jego twórczości. Bywa nazywany 
psychologii nowożytnej. W jego pracach dostrzega się 

: początki psychologii empirycznej i asocjacjonizmu. 
nych ośrodkiem hiszpańskiej myśli na przełomie 

. U stulecia był wydział teologiczny uniwersytetu 
L-Ti^nce, poszukujący rozwiązań aktualnych zagadnień 

SKMoficznych'"^. zwłaszcza należących do praktycznych 
filozofii'^ - filozofii prawa, polityki i etyki - które 

ł>' się wraz z odkryciem Ameryki i spotkaniem z niezna-
»iz jami rzeczywistości, nieznanymi sposobami życia, 

wierzeniami etc. J.R. Flecha Andres pisze: 
fcie z Salamanki podjęli odważnie problemy ich czasu, 

w t>in kontekście jest uwaga S. Rabade Romeo: „ponieważ w owej 
E zawsze była zupełnie jasna granica między teologią a filozofią, 
debata, teologiczna u swego źródła, pokrywa się (incide) 

i filozoficznymi, jak to się np. dzieje z zagadnieniem wolności, 
•m w sposób teologiczny, który siłą rzeczy musiał być podjęty 

Hozofię" (S. Rabade Romeo, Sudrez (1548-J6I7), Madrid 1997, s. 13). 
CL Flórez Miguel, La Escuela de Salamanca y los origenes de la 

w; E. Lluch (red.), El peiisamiento económico en la Escuela de 
Salamanca 1998, s. 127. 
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jak te dotyczące praw jednostki ( . . . ) , relacji między społe
czeństwem narodowym i międzynarodowym, etycznego uzasad
nienia wojny i warunków sprawiedliwego pokoju, moralnej 
słuszności konkwisty niedawno odkrytego po drugiej stronie 
Atlantyku nowego świata, etyki przedsiębiorczości, pożyczek 
i interesów, (. . .) kwestii moralnych związanych z ja łmużną 
i odpowiedzialnością obywateli i rządów wobec nędzy 
i żebractwa"'^. J. Barrientos Garcia dodaje: „Nic z tego, czym są 
przejęci ówcześni ludzie, nie pozostało bez realistycznego 
i odważnego komentarza z katedry i w pismach naszych 
teologów"'^. 

Za początek Szkoły Salamantyńskiej, nazywanej 
Hiszpańską Szkołą Pokoju (Escuela Espańola de la Paz) oraz 
Hiszpańską Szkołą Prawa Międzynarodowego (Escuela 
Espańola de Derecho Internacional) uznaje się moment, 
w którym do Salamanki przybywa Francisco Yitoria (1492-
1546), by na uniwersytecie objąć katedrę teologii, t j . rok 1526. 
Yitoria jest uznawany za twórcę nowożytnego prawa między
narodowego, za jednego z pierwszych, którzy sformułowali 
teorię podstawowych praw ludzkich. Dzięki niemu - jak pisze 
L . Pereńa - „świat nauczył się być bardziej uniwersalnym 
i bardziej ludzkim pomimo własnej agresywności i własnych 
zbrodni"'^. Działalność pierwszego pokolenia mistrzów 
z Salamanki, do którego należeli - oprócz Yi tor i i - Domingo de 

' J.R. Flecha Andres, Introducción, w: Europa, „mercado o comunidad" 
De la Escuela de Salamanca a la Europa del futuro, Salamanca 1999, s. 8. 

J. Barrientos Garcfa, El pensamiento económico en la perspectiva 
filosófico-teológica, w: E. Lluch (red.), op. cit., s. 93. 

L. Pereiia, La idea de justicia en la conc/uista de America, Madrid 1992, 
s. 9. Podobnie pisze J. Brufau Prats: „Tezy Yitorii otwierały drogę, czasem 
z trudnością, postępując do przodu i cofając się w praktycznym zastosowaniu 
w prawodawstwie i w rozporządzeniach władzy" (tenże, La Escuela 
de Salamanca ante el descuhrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca 1989, 
s. 123). 
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--m-1560). Bartolome Carranza (1503-1576) i Melclior 
-509-1560) - przypada na lata 1526-1560. 
Chociaż jądro Szkoły Salamantyńskiej tworzyli przede 
d m profesorowie uniwersytetu w Salamance (wywodzą-

-TiTiie z zakonu dominikanów), to jednak nie można jej 
- -Iko do tego kręgu. Zalicza się do niej także tych, 
podążali drogą salamantyńskich mistrzów. Oddziaływa-

Salamantyńskiej zaznaczyło się na wszystkich 
:h hiszpańskich, na uczelniach europejskich -
(Evora i Koimbra), Francji (Sorbona), Niemczech 

IV, Belgii (Louvain)'^. Znalazła ona także kontynuację 
rażonym w 1551 r. przez Ignacego Loyolę Kolegium 

l i (późniejszy uniwersytet „Gregoriana"). Jednym 
f- znanych teologów i filozofów, zaliczanych do 

?ntynuatorów filozofii Szkoły, był jezuita Francisco 
-"̂ -18-1617). Jego myśl wywarła znaczący wpływ na 
oowożytną, o czym może świadczyć m.in. wielka 

iw\dań jego prac w Europie, oraz fakt, że jego filozofia -
1 reprezentanta hiszpańskiej kontrreformacji - była 

na licznych uniwersytetach protestanckich Niemiec 
:. Wittemberga, Jena, Lipsk, Giessen, Tybinga, 
. Jego filozofię znał także Kartezjusz, kształcący się 

kolegium La Fleche, oraz Leibniz i Wolff. Do 
Szkoły nawiązywać będą późniejsi teoretycy prawa 

iowego z H. Grootem (1583-1645) i S. Pufendorfem 
I) waz filozofowie polityki (m.in. J. Bodin, J. Althusius). 

!znacząca była obecność Szkoły w Ameryce Łacińskiej, 
-JCJ wpływy były nawet szersze niż w Europie. Zaznaczyły 

Sanzij o ośrodkach uniwersyteckich Europy, w których idee Szkoły 
'r.nskiej były wykładane i rozwijane pisze J. Barrientos Garcfa 

Cacuces de infhiencia en Europa, w: L. Perena (red.). La ćtica en 
Jta de America, Francisco de Yitoria y la Escuela de Salamanca, 
9W .S . 457-495. 

-jde Romeo, Sudrez (1548-1617), op. cit., s. 54. 
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się one nie tylko na uczelniach, ale i w kulturze Nowego Świata, 
bowiem spośród absolwentów studiów teologicznych w Salamance 
wywodzili się zarówno profesorowie latynoamerykańskich 
uniwersytetów, jak i liczni misjonarze i przedstawiciele 
miejscowej hierarchii kościelnej (w latach 1534-1580 było tam 
ponad 30 biskupów - absolwentów studiów teologicznych na 
uniwersytecie w Salamance) oraz administracji cywilnej, filozo
fowie i artyści. 

Myśl filozoficzna, jaka była w szkole reprezentowana, 
była odnowioną myślą tomistyczną, wzbogaconą wpływami 
renesansowymi i uprawianą zgodnie z wymaganiami, jakie 
stawiano myśli naukowej i filozoficznej na początku epoki 
nowożytnej. C. Flórez Miguel jako główne wyróżniki owego 
humanizmu wskazuje „antropologię godności ludzkiej", dążenie 
do rekoncyliacji przeszłości z teraźniejszością, tradycji 
platońskiej z arystotelesowską, augustiańskiej z tomistyczną, 
klasycznej literatury humanistycznej z twórczością Ojców 
Kościoła" . Autor pisze, iż „program badawczy 'Szkoły 
Salamantyńskiej ' jest programem antropologicznym, który 
nakazuje wynosić godność osoby ludzkiej i którego realizacja 
rozpoczyna się w paradygmacie arystotelesowskim zinterpreto
wanym w świetle idei chrześcijańskich, które wyrażają elementy 
pochodzące z tradycji augustiańskiej i tomistycznej. Rezultatem 
nie jest żadna hybryda, lecz humanizm chrześcijański, 
alternatywny w stosunku do tego, jaki tworzą Bude we Francji 
i Erazm w Holandii"^^. 1 

'̂ C. Fl(3re7, Miguel, La Escuela de Salamanca y los origenes de la economia, 
op. cit., s. 125. Zob. Też J. Aranzadi del Cerro, La importancia social de los 
mercados, w. La Escuela de Salamanca y el pensamiento naturalista de 
Hugo Grocio, w: Europa, „mercado o comunldacC' De la Escuela de 
Salamanca a la Europa del futuro, op. cit., s. 157. 

Tenże, La Escuela de Salamanca y los origenes de la economia, op. cit., 
s. 126. L. Beack teologię i „politykę moralną" Szkoły nazywa natomiasi 
„humanizmem demokratycznym", zwracając uwagę na wagę, jaką j e 
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1. 

Teologowie z Salamanki podjęli wysiłki, by rozważyć 
'lEE2f^<?ść podboju Ameryki w świetle teologii, prawa i etyki 

"łmułowali program rewindykacji praw Indian. Zawierał 
- i punktów: 1) Indianie i Hiszpanie powinni być 
j n i jako ludzie sobie równi, oraz 2) są oni tak SĆUBO 

. a opóźnienie cywilizacyjne Indian wynika w wielkiej 
z braku ich edukacji i barbarzyiiskich obyczajów, 

powinni być uznani za tak samo prawdziwych 
ijaciciełi swoich dóbr, jak chrześcijanie i nie mogą być z nich 
Siiedziczani, 4) Indianie mogą zostać wzięci pod opiekę 
-izcsm»óv,\ gdy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej, 
flkopółna zgoda i wolny wybór Indian będą stanowić 

- takiej interwencji"\ Yitoria podkreślał, że ludy 
są autonomicznymi i suwerennymi wspólnotami, 

interw^encja Hiszpanów na nowoodkrytych ziemiach jest 
la tylko w obronie ich podstawowych praw. 
praw ustanowionych przez cesarza oraz działalność 

ilustracji w Nowym Świecie są prawnie uzasadnione 
takiej mierze, w jakiej sprzyjają rozwojowi 
h ludów, o ile dobrowolnie zaakceptują one taką 

c współpracy z Hiszpanami. F. Yitoria żądał ogłoszenia 
w postaci Konstytucyjnej kartv Indian. 

W s\tuacji. gdy poddawano w wątpienie fakt, że Indianie 
uzasadniając tym możliwość przekształcenia ich 
:ów. Szkoła Salamantyńska uczyniła podstawą swej 

'lezę. iż są oni ludźmi oraz że - w związku z tym - ich 
ralnym, fundamentalnym prawem jest prawo do 

osobistej, społecznej, politycznej oraz wolność od 

pfzywiązywali do autonomii politycznej i społecznej człowieka 
' afew»:ateia (L. Baeck, Monetarismo y teorias del desarrollo en la 

fherica en los slglos dieciseis y diecisiete, w: E. Lluch (red.), 
"" I n.). 

- La Escuela de Salamanca. Conciencia ciitica de America en el 
fde la reconcilación, Salamanca 1992, s. 21. 
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przemocy i represji konkwistadorów i zarządców, od niespra
wiedliwości sędziów, tyranii ich własnych wodzów oraz 
skandalicznych zachowali kapłanów. Zwłaszcza Yitoria żądał 
uznania prawa Indian do pokoju, obrony i ochrony ich 
tożsamości narodowej, do edukacji i awansu społecznego, 
wolności pracy i sprawiedliwej zapłaty, do sprawiedliwego 
i dobrego traktowania. Salamantyńscy teologowie w imię praw 
Indian domagali się ponadto, by byli oni zobligowani - przez 
fakt bycia osobami ludzkimi - do humanizowania się przez 
porzucenie swoich barbarzyńskich obyczajów, tak, aby mogli 
dołączyć do kręgu narodów cywilizowanych. J. Belda Plans 
pisze, że teologowie salamantyńscy dokonali „przewrotu 
kopernikańskiego": formułując powyższe zasady, dokonywali 
rozdzielenia władzy duchownej (kościelnej) i świeckiej (politycznej), 
określali dziedziny ich autonomicznego funkcjonowania oraz, 
wskazując, że źródłem władzy politycznej nie jest władza 
papieska, lecz że ma ona źródła w prawie naturalnym i w prawie 
ludów, inicjowali proces sekularyzacji państwa"'*. 

Ważną dziedziną refleksji mistrzów z Salamanki była 
ekonomia. Jednym z pytań, na które salamantyńscy profeso
rowie chcieli udzielić odpowiedzi, było zagadnienie funkcji 
i wartości pieniądza oraz dóbr ekonomicznych. Interesował ich 
przede wszystkim aspekt etyczny zjawisk ekonomicznych; jak 
pisze A. del Yigo - „oddali się niełatwemu wysiłkowi 
uetycznienia życia publicznego i prywatnego ich epoki""''. Nie 
tyle chcieli uprawiać ekonomię, co możliwie najlepiej poznawać 
rzeczywistość, by osądzać j ą z punktu widzenia moralności"^. 

J. Belda Plans, La Escuela de Salamanca y la renovación de la teologia en 
el siglo XVI, op. cit., s. .381. 

A. de Yigo, Economia y etica en el siglo XVL Madrid 2006, s. 449. 
^ Zob. D. Mele, La morał de los negocios en la Escuela de Salamanca: 
que puede aportar a la empresa actual, w: Europa, „mercado o comunidad" De 
la Escuela de Salamanca a la Europa del futuro, op. cit., s. 113 i n. L. Perena 
pisze: „Kwestia etyczna i moralna była perspektywą icłi analiz i studiów. 
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,Tuiąc etyczną postawę Szkoły w rozwiązywaniu 
ekonomicznych, A. de Yigo wskazuje trzy jej 

cechy: „a) teleologizm ekonomiczny, zgodnie 
moralność działania zależy nie tylko od jego obiektu, 

od jego celu i okoliczności; b) zasadę 
Biiego środka' , który należy przedsięwziąć uprawiając 

- by oszacować słuszność (licitud) swoich zysków; 
mentalny charakter dóbr ekonomicznych względem 

. wspólnoty"-^. W innym miejscu do tej ogólnej 
iykl postaw cytowany autor dodaje kolejne cechy, 

zysku nie za cel, lecz za środek służący 
potrzeb życiowych i kulturalnych, prymat dobra 

nad jednostkowym, stałe dążenie do wiązania 
Jci z miłosierdziem (caridad), głęboki humanizm, 

iwe-ł^»ini»-anie ubogimi, troskę o to, by życie ekonomiczne 
JID wymogom rozumu i moralności, wspierało ludzką 

'.akże służyło jako środek do osiągnięcia jego 

rynki widzenia był jej podporządkowany. Problemy 
e stanowiły ich zainteresowania centralnego. Moralność 

-leżała do ogólnej etyki ludzkich działań" (L. Perena, La 
.:manca. Notas de identidad, w: E. Lluch (red.), op. cit., 

hiszpańskich teologów nie powinniśmy szukać czystego 
oni przede wszystkim moralistaini i , w konsekwencji, 

czne studiują w świetle teologii moralnej i prawa. Ich 
było kierowanie umysłami (conciencias)" (J. Barrientos 
tiento económico en la perspectiva filosófico-teológica, 

L), op. cit., s. 94). Zob. także M . Grice-Hutchinson, Ensayos 
1 económico en Espana, Madrid 199.5, s. 52. 

. Etica y mercados en la Escuela de Salamanca, w: Europa, 
r De la Escuela de Salamanca a la Europa del futuro, 

A. de Yigo. Economia y etica en el siglo XVI, op. cit., 
stwierdza, że intencją przedstawicieli Szkoły nie było 

ekonomii, lecz „formułowanie zasad etycznych, które, 
powinny przesycić i kształtować życie ekonomiczne we 

Ijcso obszarach". 
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duchowej, zwłaszcza moralnej, doskonałości . Autor pisze także, 
iż „w koncepcji naszych scholastyków podmiotem ekonomii jest 
człowiek. Dlatego wartość ekonomiczna nie jest tyle relacją 
materialną między rzeczami, ile relacją między osobami, czy 
raczej między osobami i rzeczami. Problem wartości jest 
problemem samego człowieka. Za nim ukrywa się pewien 
Weltanschauung, pewna określona koncepcja osoby, rzeczy 
i życia. W tym znaczeniu scholastyczna teoria wartości jest [ . . . ] 
jednoznacznym potwierdzeniem humanizmu""'^. 

Podejmując zagadnienie wartości pieniądza i dóbr, 
salamantyńscy uczeni rozwinęli ich psychologiczną (subiektyw
ną) teorię. Za najbardziej odważną i oryginalną koncepcję 
dotyczącą pieniądza, uznawana jest teoria parytetu siły 
nabywczej pieniądza, która w X V I w. jeszcze nie funkcjonowała 
w ekonomii""'. Do idei Szkoły nawiązywał H. Grocjusz 
w traktacie De iure belli et pacis (1625), w którym rozważając 
kwestię sprawiedliwości handlowej, wymienia z nazwiska 
Martin de Azpilcueta (Doctor Navarro, 1492-1586), Dięgo de 
CovaiTubias y Leyva (1512-1577) i innych, S. Pufendorf, 
F. Hutcheson (1694-1746) w Introduction to Morał Philosophy 
oraz A. Smith (1723-1790) w Bogactwie narodów^\ W drugiej 
połowie X I X stulecia pojawiły się w ekonomii subiektywis-
tyczne koncepcje wartości ekonomicznych (Jevons, Warłas, 
Menger, J.B. Say). Do idei salamantyńskich uczonych 
nawiązywała także Szkoła Austriacka z L. von Misesem, 

'** A. del Yigo, Etica y mercados en la Escuela de Scdamanca, op. cit., s. 23. 
A. de Yigo, Economia y etica en el siglo XVI, op. cit., s. .SóS. 

"̂ M . Grice-Hutchinson, La escuela de Scdamanca. Una interpretación de la 
teoria monetaria espaiiola 1544-1605, Salamanca 2005, s. 125. 
" L. Gómez Rivas tę drogę rozwoju idei widzi następująco; Grocjusz -
Carmichael (1672-1729) - Hutcheson - Berkeley (1685-1753) - Hume -
(1711-1776) - Ferguson (1723-1816) - Smith. Zob. L. Gómez Rivas, La 
Escuela de Salamanca y el pensamiento naturalista de Hugo Grocio, 
w: Europa, "mercado o comunidad" De la Escuela cle Salamanca a la Europa 
del futuro, op. cit., s. 89. 
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^ni-Bawerkiem i F.A. Hayekiem Joseph Schumpeter, 
ijwybitniejszych ekonomistów X X w., nie tylko cenił 

Ł i poziom wiedzy ekonomicznej w szesnastowiecznej 
:ai«ii, ale także argumentował, iż w Szkole z Salamanki 

:_fflBa ukształtowała się jako nauka'̂ "'. Historycy myśli 
tfcfcziiej przekonują natomiast, iż bez salamantyiiskiej 
apdhołastyki zabrakłoby ogniwa w łańcuchu idei, łączącym 

:2ao-prawne doktryny średniowieczne z nowożytnymi 
umowy społecznej i prawa natury (Thomas Hobbes, 

- cke, Jean Jacąues Rousseau)"̂ "*, wojny (Grotius, 
-iŚmśsKfi, uniwersalnego prawa narodów (Grotius) i współ-

konceptami prawa międzynarodowego"^^ Należy także 
-wagę na wpływ obrońcy Indian, Bartolome de Las 
- ukształtowanie się koncepcji „dobrego człowieka 

-_-3B2adi de] Cerro, La importancia social de los mercados, op. cit., 

Schumpeter, History of Economic Analysis, New York-Oxford 
-•'Brien, An Essay on Mediaeval Economic Teaching, London 

ILKaafani. Catholicism, protestcmtism and capitalism, London 1935; 
Haichinson. The School of Salamanca: Readings in Spanish 
~-e^'y 1544 - 1605, New York-Oxford 1952; taż, Early Economic 

•! 1177-1740, London 1978; taż, Economic thought in Spain. 
of Marjorie Grice-Hutchinson, Laurence S. Mo.ss, 

Ryan (red.), Aldershot-Brookfield 1993; A. Chaufiien, Wiara 
:konomiczna późnych scholastyków. Warszawa 2007. 

^opleston. Historia filozofii: od Ockhama do Suareza, 
* K i a » - a 200L s. 393, 376, 373 i n., 407; tenże. Historia filozofii: 

do Leibniza, t, IV, Warszawa 2005, s. 143; .1. Majka, 
społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym-Lublin 

•. H.E. Barnes, Sudrez i Mariana, w: H. Becker, H.E. Barnes, 
»>Ł społecznej: od wiedzy ludowej do socjologii, cz. 1, Warszawa 

" Scott. The Spanish Origin of Internationcd Law. Francisco 
- . i - His Law of Nations, Oxford-London 1934; W. Buchner, 
^Łmsia. Hiszi^ańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 
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natury" JJ. Rousseau , odgrywającej ważną rolę w nowożytnej 
myśli społecznej i politycznej. 

W panoramie hiszpańskiego „złotego wieku" nie może 
zabraknąć choćby pobieżnych wzmianek o mistycyzmie. 
W dziejach hiszpańskiej umysłowości mistyka odgrywa 
szczególnie doniosłą rolę, a niekiedy bywa uznawana za 
najwyższy wzlot ducha. Okres klasycznej mistyki hiszpańskiej 
zaczyna się za panowania Królów Katolickich ( X V w.), osiąga 
szczytowy poziom rozwoju za panowania Filipa I I (w dziełach 
Św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila) i kończy się w X V I ] 
stuleciu. 

Jak już wiemy, najwybitniejszym protagonistą ruchu 
odnowy życia religijnego w Hiszpanii omawianej epoki hy\ 
kard. Cisneros. Jego inicjatywy odegrały istotną rol^ 
w powstaniu w Hiszpanii silnego nurtu religijności mistycznej 
Jedną z nich była popularyzacja zagranicznej literatura 
mistycznej, która, jak zakładał kardynał, miała sprzyjać 
uwewnętrznieniu chrześcijańskich postaw i ożywieniu życi; 
religijnego w ogóle. Na gruncie ożywienia religijnego wyrósł] 
w Hiszpanii takie zjawiska, jak religijność alumhrados, mistyk; 
ortodoksyjna (zgodna z założeniami kontrreformacji 
kontrolowana przez oficjalny Kościół) i - poza granicam 
ortodoksji - XVII-wieczny kwietyzm. 

Rodzima literatura mistyczna pojawiła się w Hiszpani 
już na przełomie X I V i X V w. Na początku X V I w. w Kastyli 
pojawił się także ludowy ruch iluministów („alumhrados' 
olśnionych), z dwoma mij ważniejszy mi jego odłamami, zwanyn: 
recogimiento i dejamiento. Jak pisze A. Marąuez, „be 
iluminizmu nie da się wyjaśnić żadne fundamentaln 

' Zob. R. Gaj, Aktualność filozofii politycznej Jose Ortegi y Gasseh 
w: M . Jagłowski (red.). Wokół Jose Ortegi y Gasseta (I883-J955 
W pięćdziesiątą rocznicę śmierci filozofia, Olsztyn 2006, s. 70; także tenj 
Hiszpańscy prekursorzy teologii wyzwolenia w perspektywie globalizacj 
Polskie interpretacje, w niniejszym tomie. 
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hiszpańskiej duchowości X V I w. ( . . . ) . Trudno 
: i saczacą postać duchowości hiszpańskiej X V I stulecia 

Mora, fundatora, heretyka czy świętego), która 
liy jakiegoś związku z ilurninizmem. (. . .) i luminizm 

sze warstwy hiszpańskiego życia""^^. 
iento było duchowością, która rozkwitała 

wśród franciszkanów Nowej Kastylii. Przyjmowano 
do Boga dusza znajduje w samej sobie, kiedy 

; porzuci świat zewnętrzny oraz odrzuci myślenie nie 
tolwiek rzeczy stworzonej, ale wyeliininuje nawet 

•śłenie dyskursywne („nie myśleć o niczym" to 
> j n y ś l e ć o wszystkim") - gdy opróżni własne 
~ 'gł je wypełnić Bóg. Spełniwszy te warunki, ma 

- -lę wysoko i otrzymać łaskę obcowania z bytami 
nowymi oraz dostąpić przyjaźni z Bogiem, 
leszcze dalej niż recogimiento wychodziło poza 

L-j,.iiHej teologii (także poza obręb klasztorów, bowiem 
: dejado może zostać każdy; był to nurt duchowości 

nurt mistycyzmu hiszpańskiego zwykło się 
według rodzaju duchowości monastycznej, 

się w systemach teologicznych poszczególnych 
o której nawiązują autorzy dzieł mistycznych, 
na tej podstawie „szkoły" mistycyzmu. M . Andres 

uje wszystkie te szkoły i doktryny mistyczne 
lanaiem recogimiento. Charakteryzując o w ą wspólną 

treść i wyrażaną przez nią postawę, pisze, 
to postawa, „która pochłania całego człowieka, 

poznanie, pamięć i wolę. Nie czyni podziału na 
« , wnętrze i zewnętrze, pogardzając tym drugim, jak 

Los alumbrados, Madrid 1972, s. 18. Autor stawia tezę 
r̂ MCJszą. pisząc, iż „iluminizm był herezją; alumbrados byli 

.jdzy nimi. Yaldes, i przez zbliżenie do nich, Carranza i nasi 
(Ibidem, s. 179). 
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to czynili olśnieni i erazmianie. Nie rozdziela jako niespójnych 
ćwiczeń ascetycznych i mistycznych, życia aktywnego 
i kontemplatywnego, teologii scholastycznej czy badawczej 
i mistycznej czy ukrytej. Przyjmuje, że powinniśiny naśladować 
Chrystusa całym naszym bytein, ciałem i duszą, osobą 
i duchem. Zjednoczyć scholastykę i mistykę to mieć dwie prawe 
ręce ( . . . ) . Podążać za Chrystusem tylko intelektem, to używać 
do latania tylko jednego skrzydła, wiosłować tylko jednym 
wiosłem, chodzić tylko na jednej nodze. Afirmacja integracji 
człowieka w nim samym, aby zjednoczyć się z Bogiem, jest 
podwaliną hiszpańskiej mistyki złotego wieku""'^. 

W opinii tego autora, o w ą integrację i skupienie 
(recogimiento) wszyscy mistycy hiszpańscy pojmowali 
jednakowo - sprowadzając człowieka do jego istoty, centrum, 
za jakie uznali głębię nagiej duszy, w której dokonuje się unia 
człowieka z Bogiem. Najważniejszą, fundamentalną ideą 
mistyki hiszpańskiej jest przeświadczenie, iż kondycja ludzka 
pozwala na jej wewnętrzną samoogranizację, integrującą 
wszystkie rozproszone porządki i funkcje ludzkiego bytu 
w pewną wyższą całość, tak iż staje się on zdolny do 
przekroczenia siebie w poszukiwaniu swojego ostatecznego 
zakorzenienia, do transcendowania siebie w kierunku spotkania 
i integracji z Bytem Najwyższym jako światłem prawdy 
dotyczącej człowieka samego. „Ostatecznym celem recogimiento 
jest zbudowanie człowieka wewnętrznego od strony istotnego 
i prostego ośrodka ludzkiego bytu - pisze M . Andres Martin. 
Wszystko jest podporządkowane temu celowi" . Istotnym 
rysem mistyki hiszpańskiej jest postawa afektywna, 
wyróżniająca miłość i wolę jako czynniki istotnie warunkujące 
doświadczenie unii człowieka z Bogiem. 

M.A. Martin, Los recogidos. Nueva visión de la mistica espaFiola (1500-
J700), Madńd 1975, s. 13 i n. 
-^'ibidem, s. 15. 
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•yiMtniejsze osiągnięcia mistyki hiszpańskiej wiążą 
r « a jej szkołami - jezuicką i karmelitańską. Ducha 
;załckiej określił św. Ignacy Loyola (1491-1556), 
«iefe z reguły św. Benedykta. Jest to mistyka 
_ ODarta na ściśle określonych regułach praktycznych 

w znacznie mniejszym zaś stopniu na intelektu-
ii oraz silnie związana z zasadami posłuszeństwa 

"rzemięźliwości. W większym stopniu niż mistyka 
respektuje autorytet Kościoła. Ejercicios 

.f to wprawdzie dzieło, które nie traktuje o doświad-
aycznym, jednak proponuje pewien szczegółowo 

model kontemplacji, która, nie będąc wprawdzie 
i>TO doświadczeniem zjednoczenia z Bogiem, 

może prowadzić. 
- karmelitaiiska, bliska duchowości franciszkańskiej, 

• iiszpanii najwybitniejszych przedstawicieli w osobach 
Krzyża i św. Teresy od Jezusa, których dzieła 
do szczytowych, klasycznych osiągnięć mistyki 
y. Podstawowym i stałym założeniem wszystkich 

Jana od Krzyża jest przekonanie, iż każdy człowiek 
dem Boga, stworzonym nie tylko na Jego obraz 

pastwo, ale także do stałej łączności z Nim. Zakłada 
owa łączność (komunia) z Bogiem nie zawsze jest 

y ĉia. Dlatego jednym z najważniejszych celów 
ci jest niesienie pomocy czytelnikom w odkry-

zkającego w ich duszach Boga. Owo odkrycie 
nawiązanie unii z Bogiem jest, według niego, 

pełnej realizacji człowieczeństwa we wszystkich 
bach. 
viyka reprezentowana przez Teresę z Avi la jest 
'"^ści. W Los moradas pisze ona, iż nie chodzi o to, 

: ć . lecz by bardzo kochać. Miłość uznaje ona za 
Alzaj poznania i rozumienia, chociaż nie potrafi 
aa czym owo rozumienie polega. Oczywiście, chodzi 
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0 miłowanie Boga, Ictóre jest zarazem mądrością, Ictórą On 
napełnia duszę w taki sposób, iż ona sama tego pojąć nie potrafi. 
Warunkiem wejścia na drogę miłości i uzyskania mądrości jest 
recogimiento - skupienie wszystkicłi sił i zdolności i ukierun
kowanie ich ku Bogu. Temu właśnie służy oczyszczająca duszę 
1 dająca skupienie modlitwa. Obecność Boga w tak przygoto
wanej duszy (Teresa pisze o niej jako obecności płomienia czy 
światła, ale także głosu) jest tylko Jego łaską. A kiedy już Bóg 
pojawia się w duszy, wychodzi ona ponad siebie, zapominając 
0 sobie i o zewnętrznym świecie, chociaż w tym stanie nie 
dochodzi do pełnej utraty świadomości. Mistyczne doświad
czenie Teresy rozpoczyna się w 1554 r. wizją Chrystusa. Ściślej 
ujmując, kiedy Go po raz pierwszy doświadczyła, nie widziała 
ona samego Chrystusa, lecz czuła jedynie Jego obecność. 
Próbując wyjaśnić, na czym tego rodzaju doświadczenie polega, 
pisała, iż jest ono podobne do takiego doświadczenia obecności 
innej osoby, jakie ma niewidomy. Kiedy indziej zjawiał się On 
w bardziej cielesnej - by tak rzec - postaci, chociaż, ściślej, 
nie były to wizje Jego cielesności - widziała Jego rękę, twarz 
1 wreszcie całą postać. Tym, co j ą najbardziej poruszało, było 
doświadczenie nie dającego się opisać ani zobaczyć „cielesnymi 
oczami" białego światła, jakie w takich chwilach emanowało 
z Chrystusa. W Las Moradas i w Ccmiino de perfección duszę 
symbolizuje pałac (czy też zamek) ze złota i szlachetnych 
kamieni. Im szlachetniejsza dusza, tym wspanialszy blask 
zamku. 

*** 
W X V I I w. nadzwyczajna kreatywność hiszpańskiego 

„złotego wieku" zaczęła wygasać, chociaż i w tej epoce, 
trwającej niemal do końca wieku X I X , pojawiały się dzieła 
o wyjątkowym znaczeniu (w niniejszym tomie piszą o nich 
m.in. dr Alicja Bączyk-Tomaszewska oraz prof. Jose Marta 
Garcia Gómez-Heras). Ten dość poważny spadek formy 
twórczej, a później jej odrodzenie się w epoce zwanej „wiekiem 
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różnie bywa tłumaczony. Niekiedy autorzy tego 
wyjaśnieii odwołują się do katolicyzmu jako „stałej" 
hiszpańskiej'*", która decydowała o powrotach do 

łizmu, o nieufności wobec (pobudzających i zapład-
- powiedzieliby niektórzy) wpływów zewnętrznych, 
/stycznej dla kultury hiszpańskiej sekwencji długich 
"i wobec nich oraz krótkotrwałych okresów otwarcia 

lążą oni owe okresy kulturalnego zastoju z pragnie-
"wania czystości wartości narodowych i katolickich 
Ortega y Gasset powiadał, że były to okresy 

łiiszpaiiskiej kultury"*'. Drugie natomiast miały 
się dążeniami odnowicielskimi, skłonnością do 

otw-arciem na wpływy zewnętrzne. 
:wiadając na pytanie o źródło owego falowania 

kreatywności, Hiszpanie dość często odwoływali 
lśnień psychologicznych, wskazując na stałe cechy 
ego charakteru. Skłonność do tego rodzaju wyjaś-

historycznych i kulturowych jest w hiszpańskiej 
stycznej obecna przynajmniej od początków 

- Jeszcze w X X wieku np. R. Menendez Pidal'*" 
^•zlotów i upadków rodzimej kultury tłumaczył 
dumą" i „hiszpańskiin mesjanizmem" oraz rodzącą 

pasję łiiszpańską przesadną popędliwością. Według 
lyczna psychika Hiszpanów, oscylująca między 
ości a kompleksem niższości, odzwierciedla się 
yinej l in i i rozwoju kultury narodowej. Inne 

-e tego zjawiska znajdujemy u J.L. Abellana. Nie 
:3\Tiników psychicznych za mające znaczenie dla 

TŁ Historia critica del pensamiento espatlol, t. 1, Madrid 1979. 

La idea de principia en Leibniz, Buenos Aires 1958, 

•\moles en la historia. Cimas y depresiones en la curva de 
jcnos Aires 1959. 
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wyjaśnienia zmieniającej się kreatywności i odwołuje się do 
czynników społecznycti, ekonomicznycłi, ideologicznych 
i zwłaszcza politycznych'*''. 

Aż do połowy wieku X I X w filozofii hiszpańskiej 
niewiele się dzieje. Jej odrodzenie, zbiegające się z szerszym 
odrodzeniem kulturalnym kraju, będącym w istocie jego 
europeizacją i modernizacją, rozpoczęło się w drugiej połowie 
X I X wieku i trwało niemal do połowy X X stulecia'*'*. Dokonało 
się ono w trzech etapach; pierwszy z nich, nie zaliczany do 
epoki ,,srebrnego wieku", wiąże się z działalnością krauzystów, 
następny z grupą określaną mianem „pokolenia 98"; trzeci, 
w którym następuje zbliżenie intelektualnego poziomu hiszpań
skiej filozofii do poziomu właściwego filozofii europejskiej -
z J. Or tegąy Gassetem. 

Krauzyzm był kierunkiem filozoficznym mającym 
źródło w poglądach niemieckiego filozofa K.Ch.F. Krause 
(1781-1832). Rozwijał się on początkowo w Niemczech, 
następnie w Belgii oraz w Hiszpanii, gdzie w ciągu ok. 80 lat 
był dominującym nurtem filozoficznym i wpływowym, 
obejmującym wiele dziedzin życia, ruchein społecznym. 
Recepcja krauzyzmu w Hiszpanii zaczęła się w latach 30. X I X 
w., ajej główną postacią był Julian Sanz del Rio (1814-1869), 
który opublikował w 1860 r. pracę Krausego Das Urbild der 
Menschheit jako Idecd de la Humanidad para la vida^^. 
Obecność wpływów krauzyzmu zauważa się w Hiszpanii do 
wybuchu wojny domowej w 1936 r., a nawet do pol. X X w. 

Zob. J.L. Abellan, Historia critica del pensamiento espafiol, t. 1, op. cit., 
,s. 108. 

Zob. E. Diaz, La filosofia social del krausismo espaFiol, Madrid 1989, 
s. 159. 

Zob. E.M. Uretia, Introducción, w: E.M. Urena, J.L. Fernandez Fernandez, 
J. Siedl, El Idecd de la Humanidad' de Sanz del Rio y original alenian, 
Madrid 1992, s. X. 
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*jmxyim hiszpański nie był zwartą i nie podlegającą 
a i n i ą filozoficznego myślenia. Był to raczej ruch 

icUgijny. społeczny i polityczny liberalnego 
- b ó r e znalazło w nim filozoficzne ugruntowanie 
własnych aspiracji ideologicznych i politycznych, 
m mniej zainteresowany samą filozofią, bardziej 

fE| konsekwencjami praktycznymi - racjonalizacją 
iuchową (zwłaszcza moralną) reformą 
.atego płodność hiszpańskiego krauzyzinu 

\iżniej w dziedzinach związanych z praktyką, 
etyka i pedagogika, niż w dokonaniach ściśle 

' Szczególnie atrakcyjna dla liberalnego odłamu 
była krauzystowska koncepcja państwa, 

zakres jego interwencji w życie indywidualne 
której towarzyszy wizja szerokiego zakresu 

gujących jednostkom i autonomii wszystkich 
:i społecznej. Praktycystyczny i reformis-

kiauzyzmu wynikał nie tylko z dążeń animatorów 
«io ustanowienia ogólnoludzkiej harmonii, ale 
-reświadczenia, iż każda jednostka ludzka ma 
jodność oraz nienaruszalne, absolutne prawa do: 

pracy, wolności, równości, własności i stowa-
; Tezy te prowadziły wprost do postulatów doma-

iTftolucyjnej, pozbawionej przemocy transformacji 
iryt? zmian dyktuje szacunek dla wszystkich ludzi) 

życia ekonomicznego w kierunku poszerzenia 
lualnej wolności religijnej, politycznej, ekono-

lej etc.'* .̂ 

z późnych przedstawicieli tego nurtu myśli, 
S60-1944), pisze: „krauzyzm nie był (. . .) ani 

L L- -'kremem, ani zamkniętą i , bynajmniej, tajemniczą 

- ,:iafia social del krausismo espanol, op. cit., s. 144. 
IfflBira- -. 144 i n. 
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szkołą" , lecz ruchem intelektualno-etycznym, ograniczającym 
się do pewnego specyficenego ukierunkowania myślenia, 
pewnego specyficznego ujmowania problemów i pewnego 
sposobu czy stylu życia'*''*. Nie była to filozofia w ścisłym sensie 
teoretyczna, lecz raczej propozycja „filozoficznego", opartego 
na dyscyplinie moralnej i doskonaleniu intelektualnym stylu 
życia. Jako zasadniczy i fundamentalny warunek tego stylu 
krauzyści wskazywali wolność jednostki, zwłaszcza w dziedzi
nie dociekań naukowych, wolność sumienia oraz wolność 
polityczną^". Odrzucili autorytet tradycji, uznając, iż nie może 
ona być gwarancją prawdy. Według nich, w dociekaniu prawdy 
liczy się tylko indywidualny wysiłek i naukowy dowód. To 
przeświadczenie rodziło wręcz przesadny entuzjazm, jaki żywili 
wobec badań naukowych. Jedną z konsekwencji działalności 
krauzystów była sekularyzacja niektórych sfer myślenia. 

Reforma ekonomiczna i społeczna miały być 
zrealizowane na drodze reformy etycznej - zniesienia egoizmu, 
chciwości, niedostatku miłości bliźniego. Dlatego też wielką 
wagę krauzyści przykładali do edukacji moralnej społe
czeństwa, zmierzającej do zminimalizowania konfliktów 
i ustanowienia podstawy harmonijnej egzystencji różnych grup 
i sił społecznych przez wzbudzenie poczucia obowiązku, umiaru 
w użytkowaniu dóbr, udzielania pomocy potrzebującym przez 
bogatych, społecznej lojalności i solidarności. Proponowana 
przez krauzystów etyka ma charakter stoicki, surowy, prawie 
purytański, ale zarazem liberalny i tolerancyjny"'''. 

Krauzyści byli przekonani, iż reforma polityczni 
i społeczna Hiszpanii powinna być poprzedzona ucywilizowa
niem społeczeństwa, przygotowaniem go do życia w wolności 
a jego narzędziem powinna być powszechna edukacja 

A. Posada, Breve historia del krausismo espafiol, Oviedo 1981, s. 108. 
Zob. E. Diaz, La filosofia social del krausismo espaFiol, op. cit., s. 47. 
Zob. Ibidem, s. 46-48.' 

'̂ Ibidem, s. 219. 
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ołwwatelach nie tylko cnoty publiczne, 
ifcbokiej etycznej przemiany człowieka (według 

' Alem Hiszpanii to przede wszystkim problem 
-•c pisze A. Posada, Sanz del Rio „uczynił 
^ fcc , a z nauczania kapłaiistwo"'^"'). Nowatorskie, 
oko w wiek X X , dokonania krauzystów 
-iasogiki są oceniane bardzo wysoko. Ich wizja 
!a przez nich realizowana w założonej w 1876 
a l ibrę de Ensehanza (Wolnej Wszechnicy 
Łiziałcącej aż do roku 1936 elity zdolne do 

alcB^. Głównym inspiratorem tego przedsięwzięcia 
'c- de los Rios, ale uczestniczyli w nim także 

- O . Cossio. Montero Rios, Gonzalez de Linares 
JtssiBición Librę de Ensenanza była neutralna 
-dmuo'' i politycznie. Kształcenie, pojmowane tutaj 
-raiae ksztahowanie nowego, „harmonijnego", 
iowieka. było praktyczną realizacją programu 
:d0o«r\- społeczeństwa hiszpańskiego''^'. Wbrew 

i^HEasi n^ówczas przekonaniu przyjęto, że uczeń nie jest 
• A i o r G ą wiedzy, lecz wolną osobą, której szkoła ma 
" ~ V w dziele rozwijania jej duchowych i cielesnych 

- zaano. że kreatywność i spontaniczność ucznia 
• pifcjdza metoda sokratejska oraz bezpośredni kontakt 

: usTorw del krausismo espafioL op. cit., s. 62. 
- i założyli inne instytucje kulturalne i badawcze, takie jak 

ifMución de Estudios, Residencia de Estudiantes, Centro de 

jnie domowej Wolną Wszechnicę oskarżono o dechrys-
'jego społeczeństwa (E. Otero Urtaza, La Insdtución Librę 
uicisnio escolar Belga, w: E.M. Urefia, P. Alvarez Lazaro 

mtamśsdad del krausismo en su contexto europeo, Madrid 1999, 

• leii KRiat: J. López-Morillas, Hacia el 98: literatura, sociedad, 
-rslooa 1972. s. 83 i n. 
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z tym, co oferuje życie: z przyrodą, sztuką, przemysłem, ludźmi, 
etc, dlatego organizowano mnóstwo wycieczek. Tym sposobem 
zrywano z intelektualizmem, jaki dominował w tradycyjnycli 
szkołach, w których przekazywano wiedzę abstrakcyjną, często 
bardzo szczegółową, ale nie dbano o jej praktyczny związek 
z rzeczywistością'' ' '. Wykluczono zupełnie kary cielesne 
(przyjęto tu jako podstawowe założenie, iż dziecko jest małym 
człowiekiem, mającym taką samą godność, jak człowiek 
dorosły), wprowadzono koedukację, uznając j ą za ważny 
czynnik edukacji moralnej, prowadzący do jednakowego 
poszanowania obu płci. 

Z filozoficznego punktu widzenia hiszpański krauzyzm 
przedstawia się, być może, dość skromnie, jednak bez tych 
skroinnych dokonań dalszy rozwój kultury hiszpańskiej byłby 
dość trudny, a z pewnością nie tak bogaty, by można było 
określić go mianem „srebrnego wieku". 

„Srebrny wiek" kultury hiszpańskiej rozpoczął się około 
roku 1898. Dla Hiszpanów była to data symboliczna, 
wyznaczająca ważną cezurę w dziejach politycznych i mental
nych ich kraju. Oznaczała wszak koniec jej kolonialnej potęgi, 
którą de facto nie była już od dość dawna, chociaż większość 
Hiszpanów nie chciała przyjąć tego do wiadomości, pielęgnując 
swoje ostatnie, wątłe iluzje o trwaniu Hiszpanii „złotego 
wieku", Hiszpanii Królów Katolickich, Karola V i Filipa I I . 
znajdujące pożywkę i ostatnie świadectwo w resztkach 
zamorskich terytoriów Hiszpanii - Filipin, Portoryko i Kuby. 
W 1898 r., po przegranej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, 
ta ostatnia ostoja tradycyjnej polityczno-kulturowej wyobraźni 
Hiszpanów przestała istnieć. 12 grudnia 1898 r., w dniu 
w którym Hiszpania podpisała kończący wojnę traktal 

• Zob. A. .Timenez Garcfa, lnnovaciones pedagógicas en la Institución Lihn 
de Ensenanza, w: J. López Alvarez (red.), La Insdtución Librę de Enseilanza 
su influencia en la cultura espafiola, Cadiz 1998, s. 166 i n. 
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7aczęła się dla Hiszpanów nowa epoka, 
ia gospodarczy, polityczny, moralny 

w jakim znajdowała się Hiszpania już od 
nawet znacznie dłużej - kwestia jego 

•~ stała się także przedmiotem rozważań 
•vołała wstrząs i kryzys świadomości 

\m chyba najtrafniej wyraża tytuł 
^ El Tiempo w dn. 16.08.1898 r. artykułu 

-leso przewodniczącego Partii Konserwatywnej: 

lie wyznaczył początku rozważań o hiszpań-
o kondycji narodu i jego przeznaczeniu, 

o bardziej intensywnymi i dramatycznymi, 
'e płaszczyzną rozważań była dziedzina 
i,, to z czasem część hiszpańskich intelektu-

o istotę Hiszpanii i próbujących ustalić 
iowego charakteru Hiszpanów i wartości, 

życiu narodu, podjęła zagadnienia o charak-
. zwłaszcza metafizycznym, estetycznym, 
logiczno-egzystencj alnym. 

w Internecie pod adre.sem 
aó/restaul l/silvela.htm (1.02.2007). J. López-

trzy etapy reakcji Hiszpanów na „kolonialne 
•łszy z nich miał charakter emocjonalny i raczej 

I większość wyjaśnień dotyczących przyczyn klęski 
Mędy polityczne, popełniane przez aktualne władze; 

•astępuje „częściowy powrót do rozsądku", winą obarcza 
polityków, lecz cały naród, a źródła klęski odkrywa się 

Hiszpanii; w trzecim etapie podejmuje się refleksję 
dziejami Hiszpanii oraz stawia się - zgodnie z europejską 

końca XIX w., której początkiem była klęska Francuzów, 
z Niemcami w 1870 r. - pytania o historyczno-

Hiszpanii. (tenże, Hacia el 98: literatura, sociedad, 
s. 249-253). 
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Podobnie jak w odniesieniu do „złotego wieku" kultury 
hiszpańskiej, tak też wobec jej „wieku srebrnego" jesteśmy 
zmuszeni stwierdzić, iż jego rozległość i bogactwo nie pozwala 
na jego pełniejszą - nawet bardzo ogólną - charakterystykę 
w tym wprowadzeniu. Możemy tutaj jedynie stwierdzić, iż lata 
1898-1936 w Hiszpanii cechują się nadzwyczajnym odrodze
niem kreatywności intelektualnej i artystycznej we wszystkich 
dziedzinach kultury. O niektórych z nich piszą autorzy prac 
zawartych w trzeciej części niniejszego tomu. I podobnie, jak 
w wypadku „złotego wieku", zakreślimy tutaj jedynie szeroka 
panoramę najważniejszych zjawisk na płaszczyźnie filozoficznej 
(bez wątpienia mniej bogatej, niż w złotej epoce, ale tamtt 
trwała przecież wielokrotnie dłużej, niż „wiek srebrny") 
poświęcając uwagę dwóm najważniejszym formacjom intelektu
alnym tej epoki: „Pokoleniu 98" oraz działalności Jose Ortegi 
y Basseta i początkom Szkoły Madryckiej. 

Pokolenie 98" zostało wyodrębnione w 1913 r.'''' prze2 
Antonio Azorina (pseudonim literacki J.A.T. Martineza Ruiza 
1873-1967)^'". Charakteryzując „Pokolenie 98" Azorin pisał 
iż symbolizuje ono odrodzenie hiszpańskiej literatury -
„odrodzenie mniej więcej pełne lub mniej więcej ograniczone -

W artykule pt. La Generación de 1898, opublikowanym w jednyrr 
z lutowych numerów madryckiego czasopisma „ABC". Wzmianki o „nowyn 
pokoleniu" twórców, które powstało się w Hiszpanii po 1898 r., pojawiły si( 
5 lat wcześniej. D. Shaw w pracy La generación del 98, Madrid 1997', s. 14 
wskazuje artykuł w dzienniku Faro z dn. 23 lutego 1908 r., w któryn 
o nowym pokoleniu pisze historyk i polityk G. Maura. Pojęcie Pokolenia 9i 
w hiszpańskiej kulturze utrwaliła zwłaszcza książka P. Lam Entralgo pt. U 
generación 98, opublikowana w 1945 r. 
''" Niektórzy z wymienionych przez Azorina jako tworzący „Pokolenie 98' 
zaprzeczali jego istnieniu. Już w latach 30. podjęto rewizję pojęcii 
„Pokolenie 98", próbując znaleźć lepsze - precyzyjniejsze i jaśniejsze -
określenie nurtu myśli, który był dotąd tym mianem określany. Krótki 
historię tych prób przedstawia J.L. Berna Muiioz. "lnvento o realidad" 
La generación espaFiola de 1898, Yalencia 1996, s. 17- 20. 
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chcecie - lecz, ostatecznie, odrodzenie" i - precyzując 
"le terminu „odrodzenie" - dodawał: „odrodzenie jest 
: użyźnieniem (fecundación) narodowego myślenia 
-raniczną"^'. Podając nazwiska twórców, którzy mieli 
^okolenia należeć, autor zakreślił jego granice dość 
.vłączając do niego także tych, których późniejsza 
zzy z modernizmem i dość skrupulatnie oddziela od 

..»órczości właściwej dla „Pokolenia 98". Według 
mieli do niego należeć Valle-Inclan, Unamuno, 

-. Maeztu, Dario, Baroja, Bueno oraz on sam. 
historycy idei i krytycy podają nieco inny skład 
- znikają z tego spisu nazwiska Dario (powszechnie 

się. że był modernistycznym poetą, którego niewiele 
ideami tej grupy) oraz Bueno, pojawiają się natomiast 

A. Machado i A. GaniYet*^". 
;owie pokolenia utrzymywali bezpośrednie kon-

i , uczestniczyli w tych samych spotkaniach towa-
•ydarzeniach artystycznych, publikowali w tych 
pismach. Szczególnie bliskie relacje łączyły 

:orina i Maeztu, którzy swój nieformalny związek 
-Grupą Trzech" {Grupo de los Tres). Charakteryzując 
dla tej grupy postawę Azorin w klasycznym, często 

fragmencie artykułu, pisał, iż „pokolenie 1898 
stare miasteczka i krajobrazy; chce odzyskać 

poetów (Bercero, Juan Ruiz, Santillana); tworzy 
- .luzjazmu wokół el Greca, zapoczątkowaną już 

l i , oraz publikuje jedyny numer czasopisma Mercurio, 
go kreteńskiemu malarzowi; rehabilituje Góngorę 

się jako romantyczne na bankiecie poświęconym 

Generación de 1898, w: tenże, Lc( Generación 98, A. Cruz 
jmanca-Madrid 1961, s. 24. 

torzy do Pokolenia 98 należeli, bywa u niektórych autorów 
za. Zagadnienie to wyczerpująco omawia J.L. Abellan 
1noventa v oclio, Madrid 1997, s. 29-33. 
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Pio Barosze, z okazji jego powieści „Camino de perfección"; 
odczuwa entuzjazm w stosunku do Larry i w hołdzie dla niego 
odbywa pielgrzymkę na cmentarz, gdzie leży pochowany, 
odczytuje mowę przy jego grobie oraz składa na nim wiązanki 
fiołków; wreszcie usiłując zbliżyć się do rzeczywistości, 
dekomponuje język, aby uczynić go głębszym, przywracając mu 
stare słowa, słowa plastyczne, by za ich pomocą mogli dosadniej 
i mocniej uchwycić rzeczywistość"^''. 

E.I. Fox, precyzując tę charakterystykę pisze, iż twór
czość Pokolenia 98 miała charakter głównie autobiograficzny, 
pesymistyczny i melancholijny, że interesowała je przeszłość 
Hiszpanii oraz że było ono krytyczne wobec społeczeństwa, 
w którym żyło''''. „Problem Hiszpanii" (na który składały się 
takie zagadnienia, jak określenie jej duchowej istoty, pizyczyn> 
jej złej, najszerzej rozumianej, kondycji i sposobów jej 
odrodzenia, krytyka typu psychologicznego Hiszpana, przysz
łość i przeznaczenie kraju i narodu^''') stanowił główną oi 
intelektualnych zainteresowań Pokolenia, a nawet jego obsesję, 
A, jak pisze D. Shaw: „problemy Hiszpanii po klęsce w 1898 r 

' Azonn, La Generación de 1898, w: tenże, La Generación 98, A. Crui 
Rueda (red.), Salamanca-Madrid 1961, ,s. 27-28. Zauważmy, że Azorin ni« 
wspomina nawet jednym słowem o związku twórczości Pokolenia 98 z wojnć 
o Kubę. Wydaje się, że ten fakt miał dla Pokolenia 98 mniejsze znaczenie, nii 
się tradycyjnie zwykło mu przypisywać. Autorzy nowszycłi opracowań 
dotyczących Pokolenia 98, polemizują z tym tradycyjnym ujęciem 
Na przykład F. Chueca Goitia, który zdaje się jeszcze częściowo podzielać 
tradycyjną opinię, zauważa: „Baroja czyni pewne zdawkowe aluzje do utrat} 
naszych kolonii, ale nie poświęca tej sprawie większej uwagi. Nie chce 
zagłębiać się w te tak dramatyczne wydarzenia, ani w kwestię klęski nasze 
polityki. Postawa Barojy nie różni się zbytnio od postawy innych pisarz) 
tzw. pokolenia 98, którzy zdają się być zawstydzeni tą sytuacją i boli ich j ; 
osądzać, a nawet wprost o niej wzmiankować. To samo pełne szacunki 
milczenie cechuje Azorina, Unamuna czy Yalle-Inclana" (tenże, Pio Barojc 
en el 98 y en Madrid, w: Espana, camhio de siglo, Madrid 2000, s. 33). 

E.I. Fox, La crisis intelectual del 98, Madrid 1976, s. 211. 
''•̂  J.L. Abellan, Sociologia del norenta y ocho, Madrid 1997, s. 26. 
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e w postaci biedy, niedorozwoju, niespra-
-.cznej, regionalnego separatyzmu, niewłaś-
braku przekształceń i pilnej konieczności 
•tycznej struktury władzy. Mimo to, wobec 
problemów Pokolenie 1898 przyznało pierw-
"wie duchowej!"^'', 

dalej dodaje: „ludzie Pokolenia 1989 nadal 
acli duchowego zbawienia, zamiast myśleć 

ganizacji"^'^, postulowali prymat idei i sił 
konkretnymi potrzebami społecznymi, odrzucali 
" Hiszpanii i praktyczne reformy na rzecz mitu 

którego odrodzenie Hiszpanii miało nadejść 
Jiiszpańskiej duszy"''**, 

y sposób, w jaki Pokolenie 98 podjęło 
polegał przede wszystkim na tym, że 

wymiar zarazem estetyczny, metafizyczny 
zzacznemu określeniu tej specyfiki stoi na 
ówno raczej mało naukowy, a bardziej 
icki sposób ujmowania przez nie wszelkich 

• i upodobanie do docierania do istoty 
spraw poprzez dość swobodną interpretację 

i mitów wyrażających narodową 

- - del 98, op. cit., s. 23. 

iM7r- przeciwników, co wynika z braku wspólnej dla 
"r»-«ti»y w kwestii źródła odnowienia narodowej kultury, 

rrzedstawicieli Pokolenia 98 - przynajmniej przez 
• wała pogląd, że źródeł odrodzenia Hiszpanii należy 

-aiej. Niemniej w cytowanej wyżej ctiarakterystyce 
Azorin, jest mowa o źródle zewnętrznym, jakim 

Nie można więc odmówić racji także poglądowi 
wybitnego znawcy omawianych tutaj zagadnień, 

Hiszpanii" nie jest niczym innym, niż kontliktem 
łcjonalnymi i wartościami europejskimi" (tenże, 
1978, s. 33). 
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mentalność. Podstawą tej interpretacji była daleka od jakiego
kolwiek rygoryzmu naukowego psychologia narodu, której 
centralnym pojęciem - o ile w tym kontekście można zasadnie 
tego terminu użyć - stało się pojęcie „duszy narodu." „Pojęcie 
'duszy', które dominuje w nowym ujęciu problemu Hiszpanii, 
ukute przez młodzież Pokolenia 98, powinno być interpre
towane (.. .) jako poszukiwane owej ukrytej istoty, której ściśle 
naukowe badania problemu Hiszpanii nie zdołały wydobyć na 
światło dzienne"^'''. Pokolenie poszukuje „ducha", „charakteru", 
„geniusza", „duszy hiszpańskiego narodu", chociaż trudno 
byłoby znaleźć w jego pismach definicję tych metafizycznych 
realności. Pokolenie 98 nie tyle „badało" czy odtwarzało mity 
narodowe, ile raczej samo je wytwarzało. Do wspólnego 
„mitotwórczego" dziedzictwa Pokolenia należą mity Matki-
Kastylii i innych prowincji Hiszpanii^" (boskiej Matki-Ziemi. 
Dziewicy), będące spersonalizowaną hipostazą krajobrazu 
i całej natury, mit Don Kichota i mit Hiszpanii idealnej (można 
go także nazwać mitem „intrahistorycznych" - jak to określał 
Unamuno - hiszpańskich wartości). Owe „badania", dotyczące 
ducha Hiszpanii i jej niezmiennych wartości, były podstawą 
spekulatywnych dociekań historiozoficznych, mających na celu 
określenie historycznej roli Hiszpanii i jej dziejowego przezna
czenia. 

Jedną z charakterystycznych cech twórczości „Pokolenia 
98" był subiektywizm. Jak pisze J. López-Morillas: „nikt z tych 
ludzi nie próbował rozwiązać żadnego problemu, który nie 
byłby problemem osobistym; a nawet więcej - nikt z nich nie 
zamierzał postawić jakiegokolwiek problemu w sposób 
obiektywny, pozbawiając go wcześniej związków z prywatnymi 
uczuciami, intencjami i przesądami. W rzeczywistości każdy 

'''̂  F.J. Martin, Del nieclio rikil al media histórica (Jose' Martinez Ruiz en • 
laberinto del 98), w: D. Csejtei, S. Laczkó, L. Scholz (red.), El 98 a la luz i 
la literatura y la filosofia, Szeged 1999, s. 197. 

Zob. J.L. Abellan, Socjologa del noventa y ocho, op. cit., s. 50 i n. 
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'"T«"?iał moment powszechnej udręki, aby uczynić 
--dziej godnym znaczeniu - poezję"^', 
"ifleksja poHtyczna i społeczna Pokołenia 98 

j . - - o obiektywistyczne intencje, to z upływem 
"•T*:? się na rozpatrywanie spraw ogólnych, 

z nych i narodowych w osobistych perspek-

\vpływ. jakie Pokolenie 98 wywierało na 
rąo społeczeństwa, był znaczący. Jego przed-
^śerwszymi w dziejach Hiszpanii intelektu-
po odwróceniu się od wartości tradycyjnego 

^jdL i norm i zasad mieszczaństwa, z którego się 
: liŁ' I li się niejako poza wszelkimi uwikłaniami 

co im umożliwiło ogląd całego społeczeństwa 
stwarzało warunki teoretycznego obiektywiz-
Co więcej, jak pisze F. Garcia de Cortazar, 

ẑy tiiszpańskie pokolenie - to, któremu 
ozpowszechnienie terminu intelektualista -
.adomość sprawowania przewodniej funkcji 
:x)łeczeństwa"'". Przestrzeń, która powstała po 

_-z Pokolenie 98 starych wartości, można więc 
""fnią istotnie intelektualną' ' \ Później można było 

ą zamykać, co się rzeczywiście w Hiszpanii 

•- Hacia el 98: literatura, sociedad, ideologia, op. cit., 

-JŹt. Un 98 sin llanto, w: D. Csejtei, S. Laczkó, L. Scholz 
emal identyczne stwierdzenie znajdujemy w pracy 

-•-U 1898 zawdzięczamy nie tylko przeniknięcie do 
terminu 'intelektualista', lecz także było to pierwsze 

•"ire miało jasną świadomość swojej przewodniej roli 
i] i społecznej" (E.I. Fox, lxt crisis intelectual del 

- • . el Pensamiento Politico. Una perspectiva europea, 
A. Langa (red.), Los significados del 98, Madrid 1999, s. 
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zdarzało (dyktatura Primo de Rivery, a następnie gen 
F. Franco). Jeśli życie polityczne, intelektualne i artystyczni 
może rozwijać się bez przeszkód tylko w wolnycl 
przestrzeniach, to otwarcie takiej przestrzeni przez Pokolenie 91 
należy uznać za jego największe - obiektywne, wbrew jeg( 
subiektywizmowi - dokonanie. Było ono także największyn 
wkładem Pokolenia 98 w dzieło europeizacji Hiszpanii, które 
głównym protagonistą na gruncie filozofii stał się w następnyii 
pokoleniu J. Ortega y Gasset (1883-1955). 

Ortega w 1910 r. objął katedrę metafizyki n 
Universidad Central, którą kierował do roku 1936. Bardz 
wcześnie, niemal wraz z objęciem katedry, zaczął zyskiwa 
wśród Hiszpanów pozycję autorytetu intelektualnego i poli 
tycznego, mimo że dotąd nie opublikował nawet jednej książi 
{Meditaciones del Quijote, jego pierwsza praca, ukazała si 
w 1914 r.). Wielorakie formy aktywności J. Ortegi y Gasset 
znajdują wyjaśnienie i uzasadnienie w jego trosce o polityczne 
a nade wszystko kulturowe uformowanie Hiszpanii,, przez} 
wającej, według niego, głęboki kryzys społeczny, ekonomiczna 
polityczny i kulturowy. Filozof niepokoił się zarówn 
prowincjonalną, „kacykowską" formą sprawowania władz 
kolejnych rządów, dbających jedynie o partykularne interes 
wybranych grup społecznych, jak i kulturowym zapóźnieniei 
kraju, próbami pogłębienia kulturowych różnic miedz 
Hiszpanią a resztą Europy, przejawiającymi się m.ii 
w głoszonym przez M . Unamuno haśle „afrykanizacji 
Hiszpanii (oparcia jej kultury na zasadach wyprowadzanyc 
z pism afrykańskich Ojców Kościoła, przede wszystkii 
Św. Augustyna). Nie bacząc na więzi przyjaźni z osoban 
reprezentującymi te tendencje i postawy (np. z M . Unamuno 
poddawał je ostrej publicznej krytyce, domagał się demokr; 
tyzacji Hiszpanii oraz głosił program jej europeizacji i mode 
nizacji, tzn. ugruntowania całokształtu hiszpańskiego życ: 
publicznego na podstawach, których wzorów dostarcza my 
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i filozoficzna. J.L. Mora Gairia pisze: „Młody Ortega 
w filozofii podstawę narodowej odnowy ( . . . ) . 

nauczać, trzeba było tworzyć społeczeiistwo, a to 
zarówno kształcenia, jak i filozofii. Ortega przez całe 

ie był oddany tym zasadom, których (.. .) nauczył się 
stów. Dlatego dążył do zakorzenienia filozofii 
społeczeństwie, skierowania rozważań nie tylko na 
podiniotu wewnętrznego, jak to czyniono od X V I I 
golną zaś uwagą w X V I I I stuleciu, lecz człowieka 

Dla Hiszpanii to dzieło było tak pilne, jak 

życie polityczne kraju Ortega zaangażował się w 1910 
ając w Bilbao wykład pt. La pedagogia social como 
politico, w którym twierdził, iż Hiszpania jako naród 

i że należy j ą tworzyć na nowo, a podstawą tego 
la być „pedagogika społeczna"^''. Celem owego 
być europeizacja Hiszpanii. Ortega odwoływał się 

>'em P. Natorpa, jego mistrza z Marburga) do idei 
-ych. które postrzegał jako ideał głębokiej reformy 
Uważał, że idee socjalizmu (które, jak twierdził, 

sr naukowy i nie podlegające dyskusji podstawy) 
"lać postawę polityczną i moralną każdego, że kto 
'stą, ma moralny obowiązek wytłumaczenia się ze 

W 1913 r. założył stowarzyszenie-partię pn. 

jarcia. Decdlogo para una aproximación a la persona u el 
: Jose Ortega y Gasset, w: M . .Tagłow,ski (red.), op. cit., s. 1 i . 
j k zauważa J. Sanchez-Gey Yenegas, „tak jak Unatnuno, 

— wał przede wszystkim misję edukacyjną: przekształcić i pod
ł am kulturalny Hiszpanii, ponieważ pojinował problem Hiszpanii 

•X działań edukacyjnych, ściśle związanych z polityką" 
- -ey. Pensamiento Educativo en Ortega. Jose Ortega y Gasset: 

'•"Ęlmmdón. w: M . Jagłowski (red.), op. cit., s. 96. 
Ckcho Viu. Los intelectuales y la politica. Perfil publico de Ortega 

2000. s. 83 i 91. Jose Ortega y Gasset bliższy był w swej 
ej prawemu skrzydłu liberałów hiszpańskich, zwanemu 
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Liga de Educación Politica, które iniało realizować zadai i i ł 
polityki społecznej. Dążąc do tego celu, m.in. założył także 
dziennik El Sol, czasopismo Revista de Occidente (1923) oraz 
związane z nim wydawnictwo, które zapoznawały Hiszpanów 
z najnowszymi osiągnięciami europejskiej nauki, filozofii 
i literatury (podczas swej działalności wydawnictwo opubliko
wało 225 książek). Temu samemu celowi podporządkowana 
była także przebogata tematycznie, doskonała stylistycznie 
eseistyka Ortegi, którą w latach 1916-1934 uprawiał 
systematycznie na łamach czasopisma El Espectador. Wybór 
prasowego eseju jako formy intelektualnego oddziaływania nie 
był przypadkowy - uważał on, iż tylko w ten sposób treści 
naukowe i filozoficzne mogą trafić do nienawykłych do 
intelektualnej dyscypliny umysłów jego rodaków. Europeizacja 
i demokratyzacja Hiszpanii były także celem jego innych 
przedsięwzięć politycznych, do których należy m.in. założenie 
w 1930 r. (wraz z G. Maraiiónem y P. de Ayalaj Agrupación al 

moderados („umiarkowani"), które ścierało się z exaltados („radykałowie"). 
Światową sławę przyniosła mu krytyka demokracji („plebeizmu" -
zrównania z płebsem we wszystkim, nie tylko w prawacłi. ale i w gustach c/\ 
talentach) oraz próba zjednoczenia w jednym systemie liberalizmu 
(autonomia, melioryzm, pluralizm, tolerancja, zasada rozdziału Kościoła od 
państwa) z arystokratyzmem w greckim znaczeniu tego słowa (zasada 
przywództwa najlepszych, pozytywna koncepcja wolności jako 
samorządzenia). W swoim osądzie demokracji Ortega nie był ani oryginalny, 
ani osamotniony. Przywiązanie do idei elity i wolności jako autonomii 
zawdzięczał Nietzschemu. Podobne uwagi padały ze strony liberałów 
konserwatywnych w Wielkiej Brytanii (Thomas Macaulay, Lord Acton). 
Francji (Alexis de TocueviIle, Ernst Renan), Niemczech (Rudolf von Gneist. 
Heinrich von Tri.sche, Paul Laband, Georg Jellinek i Max Weber) i Italii 
(Benedetto Croce). Zob. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX 
wieku. Warszawa 2000, s. 87-98. Mniej znanym faktem jest to, że Ortega byi 
zwolennikiem nie tylko łączenia idei liberalnych z konserwatywnymi, ale 
również liberalnych z socjalistycznymi (bezpłatne studia dla mtodzieżj 
robotniczej, powszechny obowiązek pracy, udział robotników w zarządzanii 
przedsiębiorstwem). 
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-a Repiiblica oraz udział w pracach parlamentu 
:e deputowanego w latach 1931-1932. J. Ortega 

rozczarował się jednak tą drogą wpływania na życie 
— rozwiązując w 1932 Agrupación, ostatecznie 
działalności politycznej. W 1936 r., po wybuchu 

ej, Ortega wyemigrował z Eliszpanii. Od 1945 r. 
ojczyznę nieoficjalnie. Większe sukcesy niż we 

kraju Ortega odnosił za granicą, będąc już w owym 
fem cieszącym się między-narodowym prestiżem. 

:ą, uznawaną - także przez J. Ortegę y Gasseta -
yszy wyraz jego filozofii, jest krótkie zdanie 
•s del Quijote, podkreślające związek indywidu-

lotu z tym fragmentem rzeczywistości, w którym 
em mną i moimi okolicznościami i jeśli ich nie 

ocalę i siebie"^''. Formułę tę wyprowadził on 
niemieckiego biologa J. Uexkula, dotyczących 
y zwierzęciem a jego otoczeniem, nadając jej 

treść'''*. Ortega rozwijał j ą w wielu aspektach -
antropologicznym, epistemologicznym, estetycznym, 

, historycznym, politycznym i in. 
_.'w J. Ortegi y Gasseta na filozofię hiszpańską 

lej mierze na myśl latynoamerykańską) był 
••} połowie X X w. ogromny i wieloaspektowy. 

ał on w Hiszpanii odrodzenie refleksji 
j , długo odizolowanej od myśli europejskiej. Jak 
Marias, ,,od Ortegi zaczyna się prawdziwa filozofia 

klei filozofii zob. M . Konarzewska, Jose Ortegi y Gasseta 
ni na podstawie Ewolucji teorii dedukcyjnej, w: M. Jagłowski 
.5.25-30. 

3enLi\'ides Lucas, De la ameba al monstruo propicio. Raiccs 
. c , pensamiento de Ortega. y Gasset, Madrid 1988, zwłaszcza 
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w Hiszpanii" . Jego działalność edukacyjna, do której, poz; 
jego osobistym wpływem jako nauczyciela akademickieg( 
i świetnego wykładowcy, należy zaliczyć także inicjatyw; 
translatorskie i publicystyczne, pokazała Hiszpanom, czyn 
naprawdę jest filozofia, przyniosła szersze i głębszi 
zainteresowanie myślą europejską oraz spowodowała stopniowa 
wzrost poziomu rodzimej twórczości filozoficznej. J.L. Abellai 
pisze, iż znaczenie Ortegi y Gasseta polega na tym, że „po ra; 
pierwszy w epoce nowożytnej filozofia myślana w języki 
hiszpaiiskim uzyskała wyraz tworzący dla przyszłość 
autentyczną możliwość filozoficznego myślenia w języki 

80 
hiszpańskim" . Zauważa on, że znaczenie ortegiańskiej myśl 
nie sprowadza się jedynie do samej filozofii, lecz że jej efekterr 
jest „przekształcenie panoramy kultury hiszpańskiej"^'. Płodny 
długotrwały, bo sięgający ostatnich dziesięcioleci X X w., a na
wet chwil i obecnej, wpływ ortegizmu na hiszpańską - a także 
latynoamerykańską - filozofię i całą kulturę odbywał się 
i dokonuje poprzez uczniów Ortegi y Gasseta, tworzących 
Szkołę Madrycką oraz poprzez kolejne pokolenia intelektualis
tów wykształconych przez nich. Nie możemy omawiać tutaj ich 
myśli, ani nawet wymienić ich wszystkich, ograniczając się do 

O T 

wskazania najważniejszych Wśród nich szczególnym prestiżem 

J. Marfas, La escuela de Madrid, Buenos Aires 1956. s. 1 1. W tym samym 
duchu pisze on np., że ,.u niego i przez niego (te słowa brzmią niemal jak 
słowa Ewangelii - M.J.) filozofia została włączona do naszej rzeczywistości 
historycznej" (Ibidem, s. 250) i że „Ortega zainicjował pewną istotną 
możliwość hispanistyczną (hispdnica); nasz historyczny ingres do Hlozotii 
(...) dokonał się w sposób absolutnie skonkretyzowany: u Ortegi. Inni 
Hiszpanie mieli dostęp do filozofii wcześniej niż on, kto by w to wątpił; lecz 
pełnia tego dostępu czy jego hiszpańskość nie były wystarczające, by mógł 
on oznaczać hiszpańską wersję filozofowania" (Ibidem). 
**" J.L. Abellan, Ortega y Gasset en la filosofia espańola, Madrid 1966, s. 23. 

Ibidem, s. 18. 
' Myśl Ortegi y Gasseta wywarła także ogromny wpływ na formułowanie 

programów rozwoju i określanie tożsamości krajów Ameryki Łacińskiej. 
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i nadal się cieszą tacy filozofowie, jak Julian Marfas 
>), Xavier Zubiri (1898-1983), Luis" Recasens Siches 

Jose Gaos (1900-1969), czy Maria Zambrano 
H), o której J.L. Mora Garcia zaledwie kilka lat temu 

' i ż „trudno znaleźć w dzisiejszej panoramie filozofii 
ej innego filozofa, z którym wiązano by większe 
. Słowa te, chociaż odnoszące się do zaledwie jednej 
3y intelektualistów, przytaczamy jako świadectwo 

cej aktualności dokonań „srebrnego wieku" 
iriskiej. 

zaznaczyliśmy na początku niniejszego wprowa-
sząc się wówczas do hiszpańskich dokonań 

:ku", tak też i teraz musimy powtórzyć: bogactwo 
(ć dokonań „srebrnego wieku" kultury hiszpańskiej nie 

ich szczegółowe przedstawienie w jednej książce, 
rozdziały trzeciej części niniejszej pracy 

zakresie prezentują to obfite dzieło. Rozpoczyna się 
Nelsona Orringera, który zakreśla szeroką wizję 

artystycznych „srebrnego wieku". Urszula Aszyk 
1 Kumor analizują jego sztukę dramatyczną, Stephanie 

o poetyckim dziele Pedro Salinasa, zaś literacka 
M. de Unamuno jest kanwą rozważań Mari i 

Anity Frankowiak oraz Magdaleny Uzarewicz. 
Skrobas w swoim tekście także poświęca uwagę 
ideom filozoficznym M . Unamuno, odnoszą je -

F. Nietzschego - do koncepcji J. Ortegi y Gasseta. 
część pracy poświęciliśmy omówieniom 

ostatnio opublikowanych w Polsce książek, 
- chociaż w niektórych przypadkach nie 

io - związanych z podjętą w tomie problematyką. 

j Meksyku (Samuel Ramos, Leopoldo Zea, Justino Fernandez, 
lan). 

I Garcfa, Mana Zambrano. Al finał de un centenario, Republica 
t2005, nr 89, s. 210. 
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Sądzimy bowiem, że warto poinformować czytelnika nini 
szego tomu o rodzimych publikacjach, mieszczących się w t; 
nurcie badań i rozważań, w który wpisuje się także nasza prac 

Redaktorzy to, 
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