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zminimalizować zagrożenie militarne tylko wtedy, gdy poszczególni obywatele państwa będą gotowi do poświęceń dla obrony dobra wspólnego. Był on
przekonany, że ojczyzna w jego czasach potrzebuje wszystkich możliwych
środków, aby „natchnąć obywatela duchem prawdziwej wojny”46. W ten sposób odchodzi on od swojego wcześniejszego zainteresowania głównie duchowo-intelektualnymi potrzebami jednostki w kierunku teorii, w której priorytet
stanowi bezpieczeństwo publiczne. Również w tym kontekście kształcenie
zachowuje swoją wagę, gdyż może służyć społecznemu celowi zapewnienia
harmonii między obywatelami, co umożliwi im wspólną obronę ojczyzny,
kiedy zajdzie taka potrzeba.
Pojęcie kształcenia ma jednak jeszcze jeden wymiar, który odgrywa kluczową rolę w koncepcji Humboldta. Zauważa on, że pojęcie to może odnosić
się zarówno do rzeczywistości zewnętrznej, jak i do wnętrza jednostki. Co
interesujące, dwubiegunowość ta wiąże się z inną, wspomnianą wcześniej
dwoistością: kształcenie można ujmować zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i wspólnoty. We fragmencie zatytułowanym Theorie der Bildung des
Menschen47 [„Teoria kształcenia człowieka”] z lat 1793-1794 przypisuje on
relacjom międzyosobowym większą wagę niż własnemu „ja”, długoterminowe
skutki działań jednostek nabierają więc dla niego dużo większego znaczenia:
„Człowiek [...] niezmierzający do żadnego konkretnego celu pragnie tylko
wzmocnić i powiększyć swoje naturalne siły, i nadać swojemu bytowi wartość
i trwałość”48. Chociaż kształcenie nadal uważane jest za autoformację, jego
powodzenie nie jest niezależne od długotrwałego społecznego uznania.
Posługując się arystotelesowskim rozróżnieniem materii i formy, Humboldt włącza się w główny nurt klasycznej filozofii niemieckiej, gdy pisze, że
działająca w człowieku siła, jego zdolność rozumowania, jest „czystą formą”,
która „potrzebuje materii, aby się w niej wyrazić, i w ten sposób przetrwać” 49.
Rozum, aby znaleźć tworzywo, przez które będzie się mógł wyrazić, zwraca
się ku światu zewnętrznemu, co pozwala mu zdobyć wiedzę i podjąć działanie. Wyjaśnia to, dlaczego dla indywiduum ważne jest nie to, co od świata
uzyskuje, ani jakie skutki przynosi jego działanie na zewnątrz, lecz odbudowa jego wewnętrznej świątyni. Chodzi mu właśnie o „wewnętrzną poprawę
i uszlachetnienie, a przynajmniej o ukojenie wewnętrznego niepokoju, który
go zjada”50. Dowiadując się bowiem więcej o świecie, lepiej rozumie tylko sie47
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bie. Przez swoją aktywność w świecie zewnętrznym pragnie jedynie uczynić
swoje wewnętrzne „ja” wolnym i niezależnym.
Należy oczywiście zauważyć, że za tymi ideami stoi bardziej wyszukana
postać Kantowskiej doktryny o człowieku poznającym samego siebie i w ten
sposób ukazującym zarówno sobie, jak i światu swoją godność i analogiczność do Boga. Ujawnia się to w pewnym szczególe jego doktryny: w tezie, że
jednostka stanie się częścią całej ludzkości poprzez poznanie swojej jednostkowości. Rasę ludzką charakteryzują wartości, do których jednostki dążą w ten
refleksyjny sposób: wykształcenie (niem. Bildung), mądrość (niem. Weisheit)
i cnota (niem. Tugend).
Wraz z tą ideą Humboldta powracamy do tradycji starożytnej, grecko-rzymskiej, oraz do wielkiej tradycji chrześcijańsko-katolickiej, od których
rozpoczęliśmy nasz przegląd, przeprowadzając wpierw narrację przez idee
Cycerona do poglądów Arystotelesa. Ten ostatni wywarł decydujący wpływ
na średniowieczne chrześcijaństwo, częściowo ze względu na swoją etykę,
w której przedstawia cnotę jako konieczny element udanego życia jednostki.
W Arystotelesa filozofii praktycznej owocne życie pozostaje w ścisłym związku z filozofią, a raczej z czymś więcej – z mądrością (gr. sophia). Głoszona
przez Arystotelesa – zgodnie z nauczaniem jego mistrzów, Sokratesa i Platona
– teza o związku spełnionego ludzkiego życia i mądrości została w poglądach
posępnych stoików przefiltrowana przez doktrynę ataraksji. Afirmację tego
związku wzmocniło chrześcijaństwo, wyjaśniając zbieżność mądrości i samokształcenia z egzystencjalną walką prowadzoną w ziemskim życiu przez
człowieka obciążonego grzechem pierworodnym i predestynacją, zbawionego
jednak przez naukę o życiu wiecznym. Zachodzenie owego związku zostało
ponownie potwierdzone w humanistycznych ideach okresu wczesnonowożytnego.
Według Humboldta rozumienia tej długiej tradycji europejskiej, jednostka,
zwracając się ku światu zewnętrznemu, podejmuje wysiłek utrwalenia wartości
zawartych w strukturze jej mikrokosmosu. Przez akty twórcze chce ona przekroczyć swoją przemijająca naturę. Narodziny stworzonego przez nią dzieła
sztuki budzą w niej „kojące myśli o pewnej ciągłości doskonalenia i kształcenia”51. Aktywna osobowość dąży do przekazania innym (jako pewnego rodzaju
dziedzictwa) wartości, które pielęgnowała w swoim wnętrzu – kultura jako
zjawisko społeczne jest w tym znaczeniu duchowym zwycięstwem nad fizycznym rozkładem, zwycięstwem zmaterializowanym w fizycznej formie.
W tym miejscu możemy dostrzec doniosłość, jaką Humboldt przypisywał
sztuce w swojej teorii kształcenia. Jednostka stara się przedstawić duchowe
owoce swojego wewnętrznego świata, by „nie zagubiła samej siebie w tym
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