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J. ČERNEVIČIŪTĖ

Benedetas Kr.očė ir jo "laisvė.s filosofija"
Benedetas Kročė (Benedetto Croce; "croce" lietuviškai, reiškia, "k1y
žius") - žymiausias XX amžiaus italų filosofas, pirmoje šio amžiaus pusėje
intelektualiai dominavęs pasaulietinėje l talijos humanitarinėje kultūroje.
Tada jis buvo vadinamas "kritikos Garibaldžiu''1' ir net "pasaulietiniu popie
žiumi"2. Jis yra vienas plačiausiai. žinomų. ir labiausiai verčiamų
kalbas Italijos mąstytojų. Šiuo atžvilgiu.E. Kročę galima pastatyti

į užsienio
į vieną gre

tą su N. Makiaveliu (N. Machiavelli), Dž. Viku (G. Vico), V. Paretu (V. Pa

reto). Tačiau jis nusipelno Lietuvos filosofinės publikos dėmesio ne vien dėl
to. Kitados B. Kročė buvo bene žymiausias liberalizmo ideologas Italijoje. Jo
dėstoma liberalizmo samprata yra kur kas platesnė �r, pasak-ytume, dialektiš

kesnė už tą, kuri dabar, iš anglosaksų šalių pasiekia Lietuvą. Su šia samprata·
skaitytoj as ir. galės susipažinti žemiau skelbiamose ištraukose iš B. Kročės

veil:lalo "Istorija kaip mintis ir kaip veiksmas" (La storia come pensiero e co•
11\Q azione), pirmą kartą išleisto 1938 m3.

Kadangi B. Kročė yra palyginti nauja Lietuvos skaitytojui ir kartu reto

lQūąbingumo asmenybė, kiek plačiau nušviesime jo gyvenimo bei kūrybos

l<itilią.. Būsimasis filosofas gimė 1866 m. vasario 25 d. Pietų Italijoje, Peskase
rolio (Pescasseroli) mieste, dvarininko šeimoje, priklausiusioje senai bajorų

giminei, kuri Neapalio, o vėliau Italijos karalystei davė daug "laisvajų profe
sijų" speciali5tų. Vienas jo pusbrolių buvo žymus XIX amžiaus Italijos filoso
fas hėgelininkas, Neapolia universiteto profesorius Bertranas Spaventa
(B. Spaventa, 1817-1883), kitas - politinis veikėjas Silvijus Spa'venta (S. Spa
venta, 1822-1893). B. Kročė mokėsi Neapolyje (1876-1883) katalikiškame li
cėjuje, iš uolaus kataliko netrukdamas tapti antiklerlkalu. 1882 m Romos
žurnalo "Nuomonė" (VOpinione) literatūriniame pried.e buvo išspausdinti
piimieji fl Kročės r8šiniai apie Italijos ir antikinės . literatūros istoriją.
'

.

l Žr. TonypubJe E. H. 3CTeTHKI lieae11erro Kpoąe. -T6nnncn, 1967. e. 184.
2 Žt. I'paMUIV ..4. H16p.aaawe npoa11e11ean. -M., 1957. -T. 2. -C. 165.
3 Anglų kalba šis veikalas išleistas t 941 m. kitu pavadinimu: History as the Story of Ll"berty.
-
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1883 m po licėjaus baigimo vasar.:>jant Kazamičioloje (Casamicciola) įvyko.
žemės drebėjimas, kuriame žuvo B. Kročės tėvai ir sesuo, o jis pats buvo su
žeistas. Po to t�ejus metus (1883-1886) jis gyveno Romoje savo pusbrolio
globėjo Silvijaus Spaventos šeimoje. Pusbrolis norėjo, kad B. Kročė pasirink„.
tų diplomato karjerą, ir įrašė jį į Romos universiteto teisės fakultetą. Tačiau
būsimasis filosofas beveik nelankė paskaitų - klausė tik Antonijaus Labrio
los (A Labriola; 1843-1904), dėsčiusio Romos universitete moralinę filosofi
ją. Su būsimuoju marksizmo ltalijoje pradininku B. Kročė netruko susipažin
ti ir &Smeniškai S. Spaventos salone, kur A Labriola buvo dažnas svečias.
B. Kročė taip ir neprisivertė išlaikyti nors vieną egzaminą, galiausiai visai
numojo ranka į perspektyvą įgyti universiteto baigimo diplomą. Paveldėjęs
nemenką' palikimą1 jis buvo visam gyvenimui pakankamai materialiai aprū
pintas ii: galėjo atsidėti savišvietai bei literatūrinei kūrybai.
Romoje B. Kročė tęsė dar licėjuje pradėtus Italijos kultūros istorijos ty
rinėjimus, kurių rezultatas buvo keletas apybraižų. Vėliau šios apybraižos
buvo paskelbtos rinktinėje "Juvenilia"4. Galutinai B. Kročės gyvenimo būdas
nusistovėjo 1886 m grįžus į Neapolį. Tai, ką jis darė 188�1892 m, geriau
siai tiktų pavadinti Neapolio, tiksliau, buvusios Neapolio kąralystės, krašto
tyros tyrįnėjimais. Šių tyrinėjimų rezultątus jis skelbė daugybėje str&psnių,
išspausdintų įvairiuose žurnaluose, pirmiausiai tuose, kuriuos leido dvi tuo
metu Neapolyje veikusios mokslo draugijoss. Tai, pirma, Tėvynės istorijos
draugija (Socleta di storis patria), kuri leido metrutį "Neapolio provincijų
istorinis arcbyvąs" (Archivio storico per le provincie napoletane) bei žurnalą
"Kilniausias Neapolis" (Napoli nobilissime). Antra, tai Pontano akademija
(Accadėmia Pontaniana; pagal pirmojo šios draugijos, įkurtos 1443 m, vado
vo Džiovani Pontano pavardę), leidusi "Pontaoo akademijos aktus" {Atti
dell'Academia Pontaliiana). B. Kročė buvo aktyvus abiejų šių draugijų narys,
yra ėjęs jose įvaii:ias svarbias pareigas, 1899-1919 m. jis buvo Tėvynės istori
jos draugijos sekretorius.
Maždaug apie 1892 m B. Kročė ėmė vis labiau jausti nepasitenkinimą
tuo, ką ir k&p jis ligi tol rašė. Savo kraštotyros darbus ėmė vertinti kaip ap
rėpiančius tik išorinę istorijos pusę. Tad iškėlė sau uždavinį parą.šyli "vidinę",
.

.
·

ictrice B. Juvenil� (1S83-1887).-Bari, 1914; perspausdinta: jo paties, Pagine sparse.-

Napol\ 1934. -T. l.

.
Šiuos savo.kraštot)TOS t)Tinėjimus, kuriuos jis, beje, tęsė ir vėliau, B, Kročė surinko ir iš
leido atskii:omis knygomis: Teatri del Napoli-Setoli XV-XVIII.-Napoli, 189li Storie e leggen
de napŪletanė. Bari, 1919; Uomini erose della Vecėhia It8lia. - Bari, 1927. -T. 1-2; Saggi sulla
letterature it;,liana del seiccn:o.-Bari, 1911; Storia dell'eta baroa:a in Italia.-Elari, 19 29; Anedo
ti e: profili settecenteschi. -Napoli, 1914; L.a Rivoliuzione riapoletana del 1799. NaPoli, 1899 ;
Curiosita storiche. -Napoli, 1919.
.
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"moralinę", "sintetinę" Italijos istoriją, pradedant Renesanso laikais ir bai
giant nūdiena. Metodologinių apmąstymų, kaip galima būtų įgyvendinti tokį
projektą, horizontas vis platėjo, kol pagaliau iškilo fundamentalus, jau filoso
finis klausimas: kokia istoriografijos prigimtis apskritai? Kokie jos santykiai
su menu ir mokslu? Taip Kročė eruditas virto Kroče filosofu. Pirmieji filoso
finiai jo tyrinėjimai :.... tai metodologinės apybraižos "Istorija, pajungta meno
sąvokai" (La storia ridotta sotto il concetto generab dell'arte, 1893), "Litera
tūros kritika. Teorinės problemos" (La critica letteraria. Questioni teoriche,
1894)6. Šie tyrinėjimai sukėlė diskusiją; B. Kročė tampa pastebima figūra
Italijos filosofijoje. Mėginant nustatyti pirmųjų B. Kročės filosofinių tyrinėji
mų "teorines ištakas'', t. y. tuos mąstytojus, kurių svarstytos problemos ir są
vokos buvo italų filosofo mąstymo sklaidos terpė, pirmiausia tenka paminėti
italų filosofus F. De Sanktisą (De Sanctis; 1817-1883), Dž. Viką ir A Lab
riolą, taip pat G. Hėgelį bei istoriografijos metodologus J. G. Droizeną
(J. G. Droysen), E. Bernheimą (E: Bemheim; nepainioti su garsiuoju "mark
sizmo revizijos'' pradininku!), V. Diltėjų (W. Dilthey), G. Zimelį (G. Simmel).
XIX amžia�s pabaigoje Italijoje vyraujančia intelektualine mada (kaip
ir Rusijoje -"legaliojo marksizmo" pavidalu) kuriam laikui tampa marksiz
mas, tada gyvenęs, anot L. Kolakovskio (L. Kolakowski), savo "aukso am
žių". Marksistu tapo ir B. Kročės bičiulis A Labriola, nuo i890 m pradėjęs
aktyviai susirašinėti su F. Engelsu ir skelbti marksizmą propaguojančius dar
bus, vėliau išleistus "Materialistinio istorijos supratimo apybraižų"7 pavidalu.
Bičiulio paskatintas, 1895 m B. Kročė irgi įsigilino į marksizmo studijas. Jų
rezultatas buvo keletas apybraižų, kuriose netruko išryškėti žymūs skirtumai
tarp to, kaip marksizmą suprato A Labriola (su tam tikromis išlygomis jį ga
lima priskirti prie 11 Internacionalo "ortodoksų") ir B. Kročė. A Labriola is
torinio materializmo pažintine verte laikė tai, kad jame atskleidžiamas isto
rinis dėsnis, įgalinantis numatyti žmonijos ateitį; kitaip sakant, jam istorinis
materializmas buvo tikroji istorijos filosofija. B. Kročė istorinį materializmą
kvalifikavo (iš pradžių manė, kad ir A Labriola yra tos pačios nuomonės)
kaip istorijos interpretacijos kanoną, akcentuojantį ekonominilĮ faktų reikš
mę. Šis kanonas "daugeliu atvejų gali būti naudingas, kitais - nenaudingas, ir
teisingas bei vaisingas jo taikymas priklauso nuo paties kritiko įžvalgos"8.
Taį, ką čia B. Kročė turi omenyje, turbūt geriau suprasime, "interpretacijos
·

.

6 Abi šios apybraižos perspausdintos B. Kročės raštlĮ rinktinėje: Primi saggi. - Bari, 1919.

. 1 Jų fra1!ffientas skelbtas lietuviškai;

h. Filosofijos istorijos daestomatija. XIX ir XX a. Va

karų Europos ir Amerikos fdosofija. -V., 1974.

8 Kpoųe

-

P. 151-162.

5. llcTOp11ųec1rn11M•TepnamnM11 �iapKCllCTCKa 3KOHOMll.
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kanono" vaidmenį palyginę su įrankio funkcijomis amatuose. Kaip nėra uni
versalaus įrankio, kuriuo.būtų galima vienodai gerai dirbti visus darbus, taip
nėra ir universaliai tinkamo istorijos interpretacijos kanono. Vinis galime
kalti ir plaktuku,· ir peiliu, tačiau vis delto tam geriau tinka plaktukas. Paga
liau gavę dovanų staliaus įrankių komplektą, dar netampame staliais: ką gali
me padaryti tam tikrais įrankiais, priklauso nuo mūsų pačių meistriškumo.
Šiaip ar taip, geras stalius sten�is turėti kuo daugiau ir kuo įvairesnių įran
kių, kiekvienu atveju rinkdamasis tą, kuris čia geriausiai tinka. Skeptiškai
B. Kročė žiūrėjo ir į prognostines istorinio materializmo galimybes: "jeigu is
toriją visada sąlygoja aplinkybės, tP.i kodėl Vakarų Europoje dėl nenumatytų
aplinkybių negali nelauktai prasidėti nauja barbarybės epocha?"9. Pagaliau
jis nematė, kaip iš istorinio materializmo gali būti kildinamas socializmas,
kaip socialinis-etinis idealas: idealai iš faktų neplaukia. Kadangi mokslo
kompetencija apsiriboja faktais, .o socializmas yra idealas, tai "mokslinis so
cializmas" galimas tiek pat, kiek ir "karštas ledas". Pačiame svarbiausiame sa
vo "marksologiniame" tyrinėjime - apybraižoje "Dėl kai kurių marksizmo są
vokų interpretacijos ir kritikos" (Per ta interpretazione e Ia critica di alcuni
concetti del marxismo)
B. Kročė metodologiškai išnagrinėjo K. Markso
"Kapitalą", prieidamas išvadą; kad "Kapitalas" yra ne ekonomikos, bet lygi
namosios ekonominės sociologijos traktatas. K. Marksas neatrandąs jokių
ekonomikos dėsnių; tai, kas "Kapitale" pateikiama kaip "ekonominiai dės
niai", tėra tik postulatai, kurių visuma aprioriškai apibrėžia tam tikrą tipišką
konstrukciją, atliekančią mato funkciją tiriant empiriškai konkrečią tikrovę.
Tikrųjų ekonomikos dėsnių reikia ieškoti "grynoje ekonomikoje", kurios pa
grindus padėjo V. Paretas, V. S. Dževonsas (W. S. Jevons) bei austriškoji
mokykla: O. Bėm Bavetkas (E. Bohm-Bawerk), K. Mengeris (C. Menger} ir
-

-

t. t.

Marksizmas nebuvo vienintelis B. Kročės interesų objektas 1895-1900
tyrinėjimus (1899 m išėjo jau minėta "Neapo
lia revoliucija 1799 m.") bei estetikos studijas. Pastarųjų vaisius buvo trakta
tas "Pagrindinės estetikos, kaip išraiškos mokslo ir kaip bendrosios lingvisti
metais, jis tęsė savo istorinius

kos, tezės•lO, iš kurių išsirutuliojo "Estetika kaip išraiškos mokslas ir bendro
ji lingvistika"11. Šis veikalas yra labiausiai žinomas, daugiausiai verstas i už
sienio kalbas12 italų filosofo ktlrinys. Jame padėti B. Kročės "dvasios filosofi9 TaM Jl(e. e. 23.
to Tesi fondamentall-di una Estetiėa co.'ne scienza dell'espressione e lin�istica generale /l
Att! dell'Accademia Pontaniana. 1900. Voi. 30.
11 Estetica come scient.a dell'espressione e linguistica generale. - Napoli, 1902.
12 Dalis šio veikalo išversta ir i rusų kalbą: Kpoųe Ji. 3<:Tennca icaic iuyica o u1paJl(eHHH n
"aic o6maR _ąnHrBncrnica. M., 1920.
-

-

-
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jos" pagrindai Jų išskleidimas į filosofinę sistemą ir tapo pagrindiniu B. Kro
čės darbo baru pirmajame XX amžiaus dešimtmetyje. Šio darbo vaisius - fi
losofinė tetralogija "Dvasios filosofija''. Jos pirmoji dalis yra.minėtoji "Esteti
ka... "
1905 m italų filosofas paskelbė "Logikos, kaip grynosjos sąvokos moks
lo, apybraižą"ll, 1907 m - "Teisės filo!!ofijos redukciją į ekonomikos filosofi
ją"l4. Iš šių traktatų išaugo atitinkamai antroji B. Kročės filosofinės tetralo
gijos dalis - "Logika kaip grynosios sąvokos mokslas"15 ir trečioji - "Prakti
kos filosofija. Ekonomika ir etika"16. Paskutinioji dalis - "lstoriografijos te
orija ir istorija" - išėjo 1915 m Vokietijojel7. Kaip šalutiniai filosofinės siste
mos konstravimo rezultatai, dienos šviesą išvydo pora filosofijos istorijos ty
rinėjimų - "Gyva ir negyva Hėgelio filosofijoje" bei ;'Džambatisto Viko filo
sofija11•8, kuriuose B. Kročė aiškinosi savo pažiūrų specifiką artimiausių jam
filosofų atžvilgiu. Bebaigiant "Dvasios filosofiją", iškilo reikalas patikslinti
keletą jos pirmosios dalies - estetikos - teiginių19. "lstoriografijos teoriją ir
istoriją" pratęsia bei papildo parašyta 1915 m. ir išleista 1921 m. dviejų tomų
"19 amžiaus Italijos istoriografijos istorija"20. Tuo pačiu metu B. Kročė tęsė
Italijos kultūros ir literatūros tyrinėjimus21.
Savo filosofinę sistemą B. Kročė kūrė, palaikydamas intelektualinį dia
logą su kita kylančia italų filosofijos žvaigžde - Džovaniu Džentile (Giovanni
Gentile; 1875-1944). Šis dialogas užsimėzgė 1896 m., ėmus blogėti B. Į<ročės
ir A Labriolos santykiarm; širsdamas dėl marksizmo kritikos, A Labriola iš
vadino Neapalio filosofą "koatempliuojančiu epikūriečiu", kuriam ginčai dėl
idėjų rūpi tik kaip vaistas nuo nuobodulio ir pan. Kartu su Dž. Džentile
B. Kročė vadovavo filosofinių veikalų serijos "Šiuolaikinės filosofijos klasi
kaių (Qassici della Fiiosofia moderna) leidimui. Šią seriją nuo 1906 m pra
dėjo lekti: leidėjas Dž. Laterca (G. Laterza) Bario mieste; jis išleido ir abso11Lilleamenli di una l.oMica come scienza del concetto puro// Ali dell'Accademia P ontan ia 
l90S. - Vol. 35.
14 Ridwiooe delta filosolia dd dii itt o alla filoilofia dell'economia // Atti dell'Academia Pontaniana. - 1907. - Vol ll
l.S Logica oome scienza del coocėt10 puro. - Bari, 1909.
16
Fdosofia dela Pratk:a. Economia ed E1ica. -·Bari, 1909.
.
17 Zur TbeOJie und Geschichte der Historiogaphie. -Tubilig�n. 191 5 I t al ų kalba šis veikal as išleista s po dw:jit111etų: Teoria e storia delkl sl oriogafi a. - Bari, 1917.
.
.
18 Cio cite e vivo e cio che e morto delta filosofia di Hegel. - Bari, 1905; l.a filosofia di
Giambattista Vico. - &r� 1911.
19 Ptoblellli di ęstetica e contributi alla storia dell'estetica it aliana. - Bar� 1 910; Breviario

na. -

di estetica. Quattro lezioni. - Bari,
20

191 3.

Storia delta storiografią italiana nel seoolo decimonono - Bar i, 1921. - Vol. 1-2
21 La �a neita vila italiana durante Ia Rinascenza. - Bari, 1917; La leneratma della nu·

ova ltalfa. - Bari, 191.t-15. -Vol.1-IV.
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liučią daugumą B. Kročės veikalų. Pats B. Kročė šiai serijai išvertė G. Hėge
lio "Filosofinių mokslų enciklopediją". Dvidešimt metų Dž. Džentilė bendra
darbiavo B. Kročės leidžiamame žurnale "Kritika" (La Critica), kurio pirmas
numei;is išėjo 1903 m. sausio 20 d. Šį žurnalą, išeinantį šešis kartus per me
tus, B. Kročė leido iki 1944 m. Vėliau tlėl karo sunkumų jį pakeitė neregulia
riai išeinantys "Kritikos sąsiuviniai" (Quademi della Critica). "Kritika" netru
ko išpopuliarėti tarp Italijos inteligentų. Šiuo žurnalu B. Kročė darė didžiau
sią poveikį šalies dvasiniam gyvenimui. "Pirmasis "Dvasios filosofijos" tomas
ir pirmasis "Kritikos" numeris pradeda patį vaisingiausią penkiolikos metų
laikotarpį visame ilgame Kročės gyvenime, kai neįtikėtinai uoliai kurdamas
ir poptlliarindamas savo kūrybą, jis sugebėjo tapti šalies intelektualiniu lyde
riu"22. 1910 m. B. Kročė paskiriamas senatoriumi.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Italijoje įsiplieskė kova tarp
"intervencionistų" ·(Italijos įstojimo karan Antantės pusėje šalininkų) ir
"neutralistų"; B. Kročė rėmė pastaruosius. Kadangi B. Kročė buvo germano
filas, ''intervencionistų" pergalė buvo jam skaudus smūgis, tačiau Italijai įsi
traukus į karą 1915 m„ jis laikė pareiga moraliai remti savo šalj: "jei karas
prasidėjo (o tai, ar jis prasidėjo, ar ne, yra tiek pat moralus ar amoralus daly
kas, kaip žemės drebėjimas ar kitas tektoninis reiškinys), tai skirtingų tauti
nių grupių sudėtinės dalys turi tik vieną pareigą: stoti ginti savo grupę, tėvy
nę, kad pajungtų priešą arba pažabotų jo jėgą arba garbingai žūtų, pasėdami
būsimo keršto grūdus"23.
Po karo Italijoje prasidėjo gili ekonominė bei politinė krizė; ja pasinau
dodami, valdžią bandė paimti komunistai. Kaip atsakomoji reakcija kilo fa
šistinis sąjūdis. B. Kročė turėjo progą pats įsitikinti, kad parlamentinė sis!e
ma paraližuota. Nuo 1920 m. birželio iki 1921 m. liepos mėnesio jis buvo
švietimo ministras Dž. Džioličio (G. Giolitti) vyriausybėje. B. Kročė parengė
vidurinio ir universitetinio mokymo reformos projektą, tačiau jis nebuvo pri
imtas parlamente. 1922 m. komunistų ir fašistų kovai pasibaigus pastarųjų
pergale, italų filosofui buvo pasiūlyta vėl užimti švietimo ministro postą.
B. Kročė atsisakė, tačiau rekomendavo į šį postą Dž. Džentilę, kuris jį už
ėmė 1922-1924 metais ir įvykdė švietimo reformą, daugmaž atitinkančią
B. Kročės projektą. Iš pradžių B. Kročė vylėsi, kad fašistai, "įvedę tvarką",
vėl leis funkcionuoti konstituciniams-demokratiniams institutams. Kai totali
tarinio režimo kontūrai pasidarė aiškesni, jis (nuo 1925 m.) užėmė griežtai
·

22

Krzemien-Ojak S. Benedetto Croce i marksizm. - Warszava, 1975. - S. 1311-139.
Cit. pagal A66ame M. cJ>1rnocū<j>11R lienenerro Kpoųe 11 i.:p11mc 11Ta.%R�c1<oro o6mecTBa.
, M., 1959. C. 186. B. Kr9Čės karo laikmečio publicistika išleista rinktine: Pagine sparse. - Napoli,
23

-

1919. - Vol. 2 Pagine sulla guerra.
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antifašistinę poziciją. Kartu nutrūko jau ir taip pablogėję dėl vis gilėjančių

fi

losofinių nesutarimų ryšiai su Dt. Dtentile, kuris stojo profašistiškai nusilei�
kusių intelektualų priešakyje. Buvęs B. Kročės draugas retimui liko ištikimas

1944 m. pavasarį jį nušovė).
1915-1925 metais B. Kročės kūryboje išsiskiria trys pagrindinės kryptys:

iki galo (partizanai komunistai

"etinė-politinė" istorija24, politikos filosofija25, ir ypač meno istorija26, kurią
jis uoliai tyrinėjo karo metais. Meno istorijoje B. Kročė taikė savo estetikos
principus, įkandin juos patikslindamas27.

1925-1943 metais B. Kročė faktiškai buvo intelektualinės liberaliosios

antifašistinės opozicijos galva, o jo turnalas "Kritika" - bene vienintelė šios

1926 m bu
1934 m švietimo ministro įsakymu jis buvo pašalin

opozicijos legali tribūna. Fašistinis retimas B. Kročę persekiojo:
vo nusiaubti jo namai, o

tas iš visų tų mokslinių bei kultūrinių draugijų, kuriose iki tol aktyviai dirbo
(įskaitant Pontano akademiją bei Tėvynės istorijos draugiją). Tačiau dėl di

džiulio tarptautinio B. Kročės autoriteto griežtesnių priemonių prieš disi

dentą griebtis režimas nesiryto. Italų filosofas ir toliau galėjo Dt. Latercos
leidykloje skelbti savo "etinės-politinės" istorijos2 8, meno istorijos29 , filosofi
jos3 0, estetikos31 veikalus, taip pat jau paskelbtų "Kritikoje" straipsnių rinkti
nes3 2.

1944 m., kaip ministras

Fašistiniam režimui l talijoje žlugus, B. Kročė

be portfelio, įėjo į paskutinę P. Badoljo (P. Badoglio) ir į pirmąją L Bono

mio

(l. Bonomi) vyriausybę. Aktyviai bendradarbiavo atkuriant liberalų par
1947 m. buvo jos lyderis. Kaip moralinis ir intelektualinis autorite

tiją ir iki

tas, aktyviai reiškėsi politinėje publicistilwje33 ir buvo tarp tų, kurie padėjo
pokarinės Italijos politinės santvarkos pagrindus. Liberalų partijai nepavyko

24 Storia del Regno di Napol i - Bari, 1925.
25 Bementi di politica. - Bari, 1925.
26 Goethe. - Bari, 1919; Ariosto, Shakespeare e Corneille. Bari, 19 20; L.a poesia di Dan·
te. Bari, 1921; Poesia e non poesia. Noie sulla lelleratura europea del secolo decimonono
Ba·
ri, 1923.
27 Nuovi saggi di estetica. - Bari, 1920.
28 Storia d'ltalia dal l 871 ai 1915. - Bari, 1928; Storia dell'e1a baiocca in ltalia. - Baii,
1929; Storia d'Eutopa nel secolo decimorw. B ari, l 932. ,
Bari, 1934.
29 Nuovi saggi sul Goethe.
JO Etica e politica. - Bari, 19 1; L.a storia come pensiero e com e azione.
Bari, 19 11; 11 ca3
3
rattere della filosofia moderna. Bari, t 941.
31 La poesia. fotroduzione alla critica e storia delta poesia e della letteratura
Bari, l 936.
32 Cultura e vita morale. 2-a ed. radoppiata - Bari, l 926; l Jltimi sa(Ųli. - BarL l 935
33 Šio lalkotarpio B. Kročės politmė publicistika paskelbta rinktinėse: Per Ia nuova vi1 � del!'
ltafia. Scrit i e dikorsi 19H-J944. Napoli, 1944; Pensiero polirico ė politica attu alt' 'kritti r dis·
corsi l 945. Bari, 1946; Due anni di vila politica it aliana l <l46 194 7 Bari. l 'HR
.

-

-

-

-

-

-

-

·

·

J.

ČERNEVIČIŪTĖ. Benedetas Kročė irjo "laisvės filosofija"

105

įgyti kiek plą,tesnės įtakos, ir B. Kročė atsidėjo mokslinei veiklai34• Italų filo
sofas mirė

1952 m lapkričio 20 d. Neapolyje.

B. Kročė savo filosofiją vadino "dvasios filosofija", vėliau - dar ir "abso

liučiuoju istorizmu". Filosofijos istorikai ją kvalifikuoja kaip neohėgelizmQ
atmainą. Priimant šią kvalifikaciją, būtina padaryti išlygą, kad pagrindinius
savo filosofijos principus jis suformulavo prieš užsiimdamas nuodugnesnėmis
G. Hėgelio filosofijos studijomis, "Dvasios filosofija" yra mąstymas apie dva
sią, kuri yra vienintelė "metafizinė" realybė, kadangi viskas, kas, atrodytų,
nėra dvasia, "iš tikrųjų'' tėra tik šios dvasios objektyvacija. Dvasia objekty
vuojasi, t. y. kuria, keturiomis fo1momis: intuicija, mąstymu, utilitariniu ir
etiniu veiksmu. Intuicija bei mąstymas yra teorinės dvasios formos, utilitari

nis ir etinis veiksmas - pi::aktinės dvasios formos. Intuicijos objektyvacijos yra

kalba ir menas, mąstymo objektyvacijos - istoriografija ir filosofija. Utilitari
niu veiksinu siekiama individualių tikslų, etiniu veiksmu - visuotinių tikslų.
Utilitarinių veiksmų produktai yra ekonomika, teisė ir valstybė. Dėl pastarų
jų utilitarinės prigimties gali kilti abejonių, tačiau kad jas išsklaidytume, pa
kanka atsižvelgti į tai, kad nė vienos valstybės tikslai nėra tikrai visuotiniai ir
kad įstatymams vertinti geriausiai tinka jų naudingumo kriterijus. Kitaip sa
kant, jie vertintini pagal realias savo veikimo pasekmes, o ne pagal atitikimą
ar neatitikimą tam tikram etiniam idealui. Utilitarinio veiksmo produktai
yra ir gamtos mokslai bei matematika.. Gamtotyrinės ir matematinės teorijos
nei teisingos, nei klaidingos, jos tik naudingos ar nenaudingos. Tad B. Kročė

asimiliuoja savo "dvasios filosofijoje" populiarią XIX amžiaus pradžioje in

strumentalistinę mokslo sampratą, kurią plėtojo

A Puankarė (A Poincare),

V. Džeimsas

E. Machas (E. Mach),

(W. James)

ir kt. Tačiau jis šios

sampratos netaiko istoriografijai bei filosofijai, kurią italų filosofas galiausi· ai
paskelbė istoriografijos metodologija. Tikrovė esanti konkreti, ir ją pažinti
galįs tik konkretus mąstymas, operuojantis vieniniais sprendiniais, kurie ir
būdingi istoriografijai. Abstraktaus mąstymo geriau iš viso nevadinti mąsty
mu; tai esąs pseudomąstymas. Gamtos mokslininkai ne mąsto, bet klasifi
kuoja vieninių sprendinių predikatus, ir šios veiklos produktai yra klasifika
cinės sąvokos. Matematikai ne mąsto, bet skaičiuoja ir matuoja; šios veiklos
produktai·- abstrakčios sąvokos. Konkrečių ·sąvokų, tiesą sakant, yra labai
nedaug - tai pati dvasios sąvoka, taip pat keturių jos raiškos formų sąvokos.
Kaip konkreti sąvoka, "dvasios sąvoka yra "skirtybių vienybė". Šios skirtybės
ir yra jau minėtos dvasios formos. Jų santykį dvasios sąvokoje B. Kročė nusa34 Paslrutini�ji filosofiniai B. Kročės darbai išleisti trimis rinktinėmis: Filosofia e stori<>gĮa

fia. - Bari,

1949; Storiografia e idealita morale. - Bar� 1950; lndagini su Hegel e schiarimenti filo
1952.

sofici. - Bari,
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ko hierarchiškų "realybės laipsnių" santykiu: intuicija gali reikštis atskirai
nuo mąstymo, tačiau mąstymas negalimas be intuicijos, nes jis yra "antstatas•
virš jos. Tada nors menas ir kalba yra žt'mesnioji pažinimo forma, tačiau tai
tokia forma, be kurios negalima "aukštesnioji'' - istoriografija ir filosofija.
Savo ruožtu abi pažintinės "dvasios formos"' yra praktinių dvasios formų pa
matas. Utilitarinis (ėkonor.oinis) veiksmas yra "žemesnioji", etinis - "aukštes
nioji" praktinė dvasios forma. Etikos ir ekonomikos santykis analogiškas me
no (kalbos) ir istoriografijos santykiui: ne visi naudingi veiksmai etiški, ta
čiau etišku negali būti pripažintas žalingas, "priešiškas gyvenimui" veiksmas,
pvz., asketiškas kūno marinimas. Ilgainiui B. Kročė, Dž. Džentilės kritikos
veikiamas (pastarasis B. Kročės dvasios formų teoriją laikė perdėm empiriš
ka ir akcentavo "dvasios vienybę"), pradėjo aiškinti, kad teorinių ir praktinių
dvasios formų sąiyšis esąs "žiedinis": vien"a, pažinimas yra praktikos pagrin
das, kita vertus, praktika yra pažinimo pagrindas. Taigi tikrovė, ka�Įmnkre
taus istorinio sprendinio objektas, yra konkretį kaip tam tikro veiksmo��tua�
cija.
Jeigu dvasios sąvoka yra "skirtybių", "realybės laipsnių" vienybė, tai
kiekvienos atskiros dvasios formos sąvoka yra "priešybių v�enybė". Jeigu
"skirtybių vienybėje" "tezės", t. y. "žemesniosios" sąvokos objektas, gali egzis
tuoti nepriklausomai nuo "antitezės'' - "aukštesniosios" sąvokos objekto, tai
"priešybių vienybėje" reali yra tik "sintezė". "Tezė" ir "antitezė" čia tėra abst
rakcijos, kurios neturi objekto, galinčio savarankiškai egzistuoti. Toks, pvz.,
yra "būties" (tezė), "nebūties" (antitezė) ir tapsmo (sintezė) santykis. Taip ir
meninę kūrybą (kalbą, išraišką) galima apibūdinti "grožio" ir "bjaurasties"
priešybėmis. Tačiau grožis ir bjaurastis nėra atskirai viena nuo kitos galin
čios egzistuoti realybės. Meno kūryba "gyvuoja" kaip kova "už" gėrį "prieš"
bjaurastį, pažinimas - kova "už'' tiesą "prieš" paklydimą, ekonominė veikla
"už" naudą "prieš" žalą, moralinė veikla - "už" gėrį "prieš" blogį. Tiesa sakant,
"realus" kiekvienoje šių priešybių yra tik poz�tyvusis momentas, nes, pvz.,
"klaida" yra ne kas kita kaip tai, kas dar vakar buvo laikoma "tiesa", "blogis" tai "mažesnis gėris" ir t. t Dvasia (kūiyba) - tai ne kas kita kaip nuolatinis
kovos su savimi, savęs įveikimo procesas, kuriame dvasia be paliovos turtėja.
Kitais šios savikūros per kovą su savimi pavadinimais gali būti "istorija" bei
"laisvė". Perfrazuodamas vieną marksizr.10-leninizmo klasikų, B. Kročė galė
tų pasakyti "nereikia keturių žodžių: "dvasia", "kūryba", "istorija'', "laisvė" yra
tik vienas ir tas pats dalykas". Dėl šios tapatybės nėra prasminga kalbėti apie
"istorijos tikslą" ar "pabaigą", nes tokia pabaiga būtų tolygi dvasios mirčiai - .
kūiybos pabaigai. Nėra prasminga kalbėti apie istoriją ir kaip "kovą už žmo
nijos laimę" bei laimę kaip tokios kovos tikslą, nes kūiyba yra ne tik laimė,
-
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bet ir kančia. "Progreso" ("gerėjimo") sąvoką istorijai apil>ūdinti taikyti gali"
ma, tačiau dėl "istorijos" ii' "kūrybos" esminio tapatumo progreso sąvokos 1u
rinys dialektiškas: amžinas dvas10s progresas "nesisieja su vulg:triomis malo
numų ir laimės paieškomis tiek, kad

jį panorėjus būtų galima apibrėžti kaip

progresą vis tauresnėje ir sudėlingesnęje žmogaus kančioje (un progreso nel
sempre piu alto e piu complesso umano dolore)".

Pagrindine G. Hėgelio filosofijos klaida B. K.ročė laikė "skirtybių vieny

bės" santykio sutapatinimą su ''priešybių vienybės" santykiu. Dėl to G. Hėge
liui, viena vertus, "absoliučios dvasios" teorijoje tenka laikyti filosofiją sinte
zuojančia meno ir religijos įveika hei skelbti "meno mirtį".
ir filosofija yra ne priešybės, bet skirtybės (religiją

B.

O iš tikrųjų menas

Kročė laikė "klaidinga

filosofija'' kaip ir, beje, filosofi.ią - "tikrąja religija"). Kita vertus, dėl šio tapa
tumo G. Hėgelis paverčia autonomiškomis realybėmis tai, kas tėra abstrakci
jos, būtent: Gamtą ir Idėją, taip ir neįveikdamas "transcendencijos'' ir ''dua
lizmo", kurie B. Kročei yra pagrindiniai paklydimai filosofijoje35·

Kadangi "laisvė" ir "istorija" yra tapatūs dalykai, tai ir "liberalizmas" nė
ra viena iš daugeiio politinių partijų. "Liberalizmas" - tai tiesiog kitas dvasios
filosofijos pavadinimas; ji juk ne kas kita kaip "laisvės filosofija". Liberaliz

mas B. Kročeicyra ''metapolitinė" kategorija, nes ji skiriasi nuo grynų politi

nių kategorijų ir yra ne vien utilitarinė, bet ir etinė. Grynomis politinėmis
kategorijomis gali būti apibūdintos politinės partijos griežtąja prasme: jos
yra tam tikrų, ypatingų, t. y. ekonominių, interesų atstovės. Prie jų priklauso
ir vadinamasis ''liberizmas•, kaip tam tikra ekonominės politikos (laissez fai
re, laissez passer) doktrina. Liberalizmas, kaip metapolitinė, t. y. politinė
etinė kategorija, yra antiautoritarizmas, kova prieš vism mėginimus likviduc
ti laisvą skirtingų dvasinių jėgų žaismą vardan vieningos ir visiems privalo
mos pasaulėžiūros ir kartu sunaikinti kūrybą bei dvasią. Tai iš esmės dvasios
kova prieš inerciją, kylančią iš jos pačios; ta kcva pasireiškia siekimu absoE'.·
tizuoti, paskelbti absoliučia tiesa, galutiniu istorijos pavidalu vieną iš istoriš
kai laikinų dvasios objektyvacijų. Šia liberalizmo samprata yra paremti

B. Kročės istoriniai veikalai - "Italijos istorija 1871-1915 metais" bei "Euro

pos istorija devynioliktame amžiuje".

B. K.ročė, kaip mąstytojas, originalus (ir ko gero unikalus) savo siekimu

išmušti iš totalitarizmo ideologų rankų jų tradicinius ginklus

istorizmą it
ginčytis, kiek B. Kroooi
pavyksta išspręsti pozityviąją šio uždavinio daij, bet su negatyviąja (kritine)
dialektikos ir istorizmo panaudojimu totalitarizmo kritikai - jis susidoroja
-

dialektiką bei apginkluoti jais liberalizmą. Galima

-

35 Smulkiau apie G. Hėgelio dialektikos kritiką B. Kročk filosofijoje b. Kuuiw M: A·.
Y'<eHi:e o nna.,enm:e B 6ypJKya1noA <j>n!loco4ltm XX BeKa. !1., 1910. -C. 37-46.
•
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sėkmingai36. Įdomus ir jo bandymas klasikinę ''vertybių" triadą, kurią sudaro
Tiesa, Grožis ir Gėris, papildyti Nauda. Skaitytojui humanitarui gali impo
nuoti filosofinis istoriografijos išaukštinimas ir jos autonomijos įteisinimas
gamtotyros atžvilgiu. Kita vertus, būtent čia slypėjo 8. Kročės filosofijos
"Achilo kulnas": kai penktojo ir šeštojo dešimtmečių sar�iiroje Italijoje pra
sidėjo "ekonominis stebuklas", vis labiau populiarėjo neopozityvizmas ir ki
tos scientistinio pobūdžio filosofinės srovės. B. Kročės filosofija buvo apkal

tinta, kad ji izoliuoja italų filosofinę minti nuo pagrindinio Vakarų filosofijos

srauto ir pasmerkia ją provincializmui, sudaro nepalankią atmosferą gamto
tyrai vystytis ir nestimuliuoja tiksliųjų metodų taikymo socialiniuose bei hu
manitariniuose moksluose ir t. t. "Kročės laikai" italų filosofijoje pasibaigė.

Pabaigoje keletas žodžių apie lietuviškąją "kročeaną". Ją sudaro pirmie
ji du skyriai iš "Estetikos, kaip išraiškos mokslo ir kaip bendrosios lingvisti

kos", paskelbti "Grožio kontūruose"37, bei fragmentas iš B. Kročės darbo
"Aesthetica in nuce'' ("Ėstetika glaustai"; tai kitas, parašyto 14-jam "Encyclo
pedia Britanica'' leidimui 1929

m

straipsnio "Estetika" pavadiniml:ls). Šis

fragmentas paskelbtas chrestomatijos "Poetika ir literatūros estetika" 2-je
dalyje38. B. Kročės estetika rėmėsi V. Mykolaitis-Putinas39, besiginčydamas

su A Jakštu; jos šalininkas buvo J. Lindė-Dobilas40; savo "Estetikoje" ją ana
lizavo ir V. Sezemanas.

36 Galimas daik)as, B. Kročė paTomo Mano romano "Užburtas. kalnas' herojaus

Setembrinio prototipas.

Lodoviko

37 Žr. Grožio kontūrai. Iš XX amžiaus užsienio estetikos. V., 1980 . P. 32 49.
38 Žr. Poetika ir literatūros estetika. V., 1989. 2-a d. - P. 227-·235.
39 Žr. Myko"laitis-Putinas V. Raštai. Estetika. V., 1989 P. 167.
401.r.Iindė-DobilasJ.ArsOOf1.noscens/IVairas
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