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Stanisław Jedynak urodził się 12 kwietnia 1939 roku w Charszcznicy koło Miecho-

wa, kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. W. Miechowie uzyskał maturę w Liceum 

Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki. Od roku 1958 studiował filozofię na Uniwersy-

tecie Warszawskim, gdzie zetknął się z takimi osobowościami, jak Stanisław Ossowski, 

Kazimierz Ajdukiewicz, Leszek Kołakowski, Marek Fritzhand, Adam Schaff. Później, 

po latach, S. Jedynak wspominał, iŜ szczególnie zafascynowała go postać profesora 

Ossowskiego, jego wszechstronne zainteresowania, erudycja, inspirujący, barwny spo-

sób wykładu. Ale kaŜdy z tych wykładowców był pod jakimś względem inspirujący. 

Ajdukiewicz pobudzał rzetelnym sposobem analizy filozoficznej. Kołakowski szeroką 

erudycją – swoje związane z L. Kołakowskim wspomnienia z okresu studiów opisał 

S. Jedynak (1994) w artykule Leszek Kołakowski na Uniwersytecie Warszawskim. 

Uwagi studenta z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, opublikowanym 

w wręczonej L. Kołakowskiemu księdze Honorowy Radomianin Leszek Kołakowski. 

Inspiracje pochodzące od Ajdukiewcza (oraz metaetycznych seminariów prowadzonych 

przez M. Fritzhanda) zaowocowały z kolei zainteresowaniami, jakie Profesor skierował 

w stronę filozofii anglosaskiej1. Studia filozoficzne na UW S. Jedynak ukończył w roku 

1963 pracą Znaczenie emotywne a znaczenie deskryptywne, którą promował 

M. Fritzhand, a recenzowała M. Ossowska. W latach 1963-1968 pracował na Uniwersy-

tecie Warszawskim, w roku 1968 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Spór o natu-

ralizm w etyce, jej promotorem był M. Fritzhand, a recenzentami I. Lazari-Pawłowska i 

H. Jankowski. W latach 1969-1975 S. Jedynak był jednym z redaktorów Studiów Filo-

zoficznych oraz Dialectics and Humanism. W Studiach Filozoficznych przygotował 

                                                           
1  A. Drabarek, Stanisław Jedynak, in: Polska filozofia powojenna, pod red. W. Mackiewicza, t. 3, Warszawa 

2005, s. 132. 
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kilka numerów tematycznych, poświęconych m.in. filozofii staroindyjskiej oraz jugo-

słowiańskiej. Od roku 1968 do 1971 był zawodowo związany z Politechniką Warszaw-

ską, gdzie pracował w Instytucie Nauk Społecznych. Od roku 1971 zawodowe losy 

Stanisława Jedynaka związały się z Lublinem i z Uniwersytetem Marii Curie-

Skłodowskiej, na którym w październiku rozpoczął pracę w ówczesnym Instytucie 

Filozofii i Socjologii (w roku 1973 przekształconym w Międzyuczelniany Instytut Filo-

zofii i Socjologii, a w roku 1990 w Wydział Filozofii i Socjologii). W roku 1978 uzy-

skał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Etyka polska w latach 

1863-1918. Jej recenzentami byli: M. Fritzhand, M. Michalik oraz A. Nowicki. W paź-

dzierniku 1979 roku przyjął funkcję kierownika nowopowstałego Zakładu Historii My-

śli Społecznej, którą pełnik do roku 2009.. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora nad-

zwyczajnego, a w roku 1994 – profesora zwyczajnego. Przez kilka lat pełnił funkcję 

kierownika pracowni Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, był teŜ kierownikiem Stu-

dium Doktoranckiego. W latach 1984-1990 oraz 1996-2002 był członkiem Komitetu 

Nauk Filozoficznych PAN. W latach 1997-2009 sprawował funkcję dyrektora Instytutu 

Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. W roku 1989 został odznaczony 

KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem ZasłuŜony dla Lublina, 

zaś w roku 1996 – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Cieszy się powszechnie 

opinią człowieka nadzwyczaj Ŝyczliwego i przyjaznego dla innych, zarówno dla współ-

pracowników, jak i dla studentów. 

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. Jedynaka obejmuje ponad 600 pozycji, na 

które składa się m.in. kilkanaście autorskich ksiąŜek naukowych, prace redagowane 

i współredagowane, kilka ksiąŜek dotyczących problematyki niefilozoficznej, skrypty, 

opracowania słownikowe, antologie, przekłady oraz artykuły naukowe publikowane 

zarówno w periodykach specjalistycznych, jak i czasopismach popularnych. Ich pro-

blematyka odzwierciedla szerokie spektrum zainteresowań ich autora, skupiających się 

wokół kilku tematów: (1) filozofia Wschodu; (2) historia zachodniej (głównie anglosa-

skiej) myśli społecznej i etycznej (3) polska myśl społeczna, etyczna i aksjologiczna; 

(4) historia społecznej i etycznej myśli krajów słowiańskich; (5) wybrane zagadnienia 

systematyczne filozofii społecznej i etyki; (6) kondycja współczesnego społeczeństwa, 

polityki i kultury jako takiej; (7) filozofia wychowania. 

Początki swojego zainteresowania filozofią wspomina sam Profesor: W szkole śred-

niej miałem (w prowincjonalnym liceum) trudny dostęp do dobrych ksiąŜek. Z filozofii 

natknąłem się na Kanta, który mnie raczej zniechęcił. Potem dotarłem do tekstów pozy-

tywistów, ewolucjonistów i marksistów (były to teksty po polsku i po rosyjsku - przedre-

wolucyjne). Pozytywizm i nurt pozytywizujący zafascynował mnie. Czytałem teŜ chętnie 

dobrze napisane studia społeczne Engelsa, Darwina i Spencera, a takŜe po rosyjsku 
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Pisariewa. Później dotarłem do esejów Bacona i Hume`a. Na powaŜniejsze lektury 

przyszedł jednak czas na studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 

miałem szczęście spotkać duŜej klasy nauczycieli z róŜnych orientacji2.  

RównieŜ zainteresowanie problematyką kultury krajów słowiańskich i ich filozofią 

miało poniekąd swoje korzenie jeszcze w specyficznych doświadczeniach z okresu 

przedwarszawskiego, gdy jako chłopak zetknął się z tekstami w językach słowiańskich, 

dzięki tzw. „akcji balonowej”: Od czasów szkolnych – wspomina Profesor – stykałem 

się z literaturą w językach słowiańskich, głównie rosyjskim i czeskim. Teksty czeskie 

zbierałem ... z okolicznych wzgórz w czasie brawurowej akcji balonowej Stanów Zjed-

noczonych [...]. Chcąc nie chcąc, ale raczej chcąc, wciągnąłem się w lekturę róŜnorod-

nych (nie tylko politycznych) tekstów czeskich i słowackich. Miałem teŜ do dyspozycji 

(gdy zmieniał się wiatr) druki węgierskie, ale to zdecydowanie i na zawsze przerosło 

moje zdolności lingwistyczne3. To były jedne z pierwszych, dość specyficzne formy 

kontaktu z tekstami w językach słowiańskich. JuŜ jako rozpoczynający studia na UW, 

S. Jedynak miał sprecyzowane humanistyczne zainteresowania światem słowiańskim i 

kulturą kresów, głównie ukrainnych. Doświadczenie dzieciństwa stanowiły teŜ źródło 

sympatii do kultury Ŝydowskiej. Gdy idzie o zainteresowanie filozofią słowiańską, 

inspirującą rolę – jak wspomina sam Profesor – odegrała teŜ postać K. Ajdukiewicza, 

jak i lektura tekstów K. Twardowskiego, poprzez których zetknął się z poglądami Ma-

saryka oraz Dwornikowiča. K. Ajdukiewicz napisał tekst (nie jest on uwzględniony 

w Ŝadnej bibliografii jego prac) pt. O T. Masaryku. Teksty Twardowskiego pośredni-

czyły, gdy idzie o filozofię Dwornikowiča. Słowiańska była zresztą w ogóle pierwsza 

publikacji S. Jedynaka w Studiach Filozoficznych, dotycząca aksjologii czeskiej myśli-

cielki I. Popelovej. To zainteresowanie kultura i filozofią słowiańską stanowi jeden 

z kilku motywów przewijających się w całej twórczości i działalności Profesora. Widać 

to zarówno w podejmowanej przez niego problematyce (dotyczącej filozofii czeskiej, 

słowackiej, serbsko-chorwackiej, bułgarskiej, rosyjskiej, ukraińskiej), jak i w jego dzia-

łalności organizacyjnej. S. Jedynak utrzymuje Ŝywe kontakty ze słowiańskimi ośrodka-

mi filozoficznymi, współpracuje z Akademią Mohylańską w Kijowie, z Uniwersytetem 

Lwowskim, z Armeńską Akademią Nauk. W roku 1998 wygłosił w Akademii Mohy-

lańskiej cykl wykładów na temat polskiej filozofii dwudziestowiecznej i jej związków z 

filozofią światową. W roku 2001 był jednym ze współtwórców wydawanego w Rze-

szowie pisma Sofia, poświęconego w całości problematyce filozoficznej krajów sło-

wiańskich. Napisał teŜ wstęp do pierwszego na Ukrainie wydania pracy K. Ajdukiewi-

                                                           
2  Filozofia w Lublinie, pod red. W. Pycki i J. Mizaka, Lublin 1996, s. 86. 
3  S. Jedynak, Moje spotkanie z filozofią w Warszawie, in: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 13; 

2/2004, s. 145. 
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cza Kierunki i zagadnienia filozofi (ksiąŜka powinna juŜ niedługo ukazać się drukiem). 

Na Ukrainie w roku 2007, na Uniwersytecie w Sumach, został opublikowany przekład 

skryptu S. Jedynaka Filozofia. Ontologia, teoria poznania, logika, etyka (z przedmową 

prof. W. M. Wandyszewa). Naukowa współpraca z uniwersytetami ukraińskimi jest 

stale jednym z waŜkich elementów działalności naukowej Profesora. 

W czasach studiów na UW miała teŜ swoje korzenie ksiąŜka poświęcona filozofii 

Wschodu pt. Etyka staroŜytnego Wschodu (1972). Jak wspomina Profesor, lektury, 

który studiował przygotowując się do egzaminu u prof. S. Ossowskiego z socjologii 

religii oraz dyskusje, jakie prowadził na ich temat, zainspirowały go poniekąd do napi-

sania do tej ksiąŜki4. W roku 1986 ukazała się ksiąŜka Bogowie, władcy i zwykli ludzie. 

Z historii myśli społecznej staroŜytnego Wschodu i Grecji. Później, w roku 1991, nakła-

dem KAW – Baśnie Dalekiego Wschodu. Wreszcie w roku 1995 jeszcze jedna praca 

z tego kręgu, zatytułowana Ex oriente lux. Szkice filozoficzno-antropologiczne dla miło-

śników kultur Wschodu. Ta ostatnia ksiąŜka ma trzy części. W pierwszej autor przed-

stawia wybrane aspekty filozofii i antropologii Wschodu (zarówno z czasów staroŜyt-

nych, jak i współczesnych). Część drugą stanowią szkice filozoficzno-antropologiczne 

dotyczące Azji, wreszcie część trzecia zawiera przekłady baśni tajskich, izraelskich, 

irackich i starorosyjskich oraz anegdot tureckich. 

W roku 1972 ukazała się w Warszawie, w serii Myśli i ludzie, monografia Hume, 

prezentująca poglądy Hume`a z zakresu teorii poznania, teorii uczuć, etyki, jego poglą-

dy na religię oraz tezy z estetyki. 

W połowie lat 70-tych S. Jedynak opublikował ksiąŜki Etyka i socjalizm (Warszawa 

1974) oraz Z zagadnień osobowości (Warszawa 1977), które – jak pisała A. Drabarek – 

sytuowały się w nurcie socjalizmu etycznego, inspirowanego poglądami prezentowanym 

przez M. Fritzhanda oraz H. Jankowskiego5: I chociaŜ wątki idei socjalizmu w małym 

stopniu występują w obecnej twórczości Stanisława Jedynaka, to przekonanie o potrze-

bie w miarę harmonijnego współdziałania jest przez niego nadal akceptowane. [...] 

Jedynak rozumie pojęcie konsensu jako zgodę co do podstawowych, nawet róŜnie inter-

pretowanych zasad. UmoŜliwia to wykształcenie się trwałego fundamentu demokracji, w 

której jest miejsce na rozwój i merytoryczne, Ŝyczliwe dyskusje uwzględniające godność 

człowieka. Pluralizm moŜna, zdaniem Jedynaka, nazwać dobrem wspólnym jeśli idzie 

on w parze z krytyką dogmatyzmu, fanatyzmu i eksponuje zasadę kompromisu jako ko-

nieczną w Ŝyciu publicznym6. Początkowe stanowisko etyczne zajmowane przez S. 

Jedynaka pozostawało pod wpływem inspiracji filozofii analitycznej (poprzez Marię 

                                                           
4  Filozofia w Lublinie, op. cit., s. 86. 
5  A. Drabarek, Stanisław Jedynak, op. cit., s. 138. 
6  Ibidem, s. 139. 



Profesor Stanisław Jedynak 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

11 

Ossowską). Drugą fazę stanowił etyczny socjalizm7. Fazę trzecią – reprezentowaną 

w ostatnich pracach – charakteryzuje krytyka etyk absolutystycznych, podkreślanie 

konieczności dialogu między róŜnymi moralnościami, akcentowanie potrzeby szukania 

takich rozwiązań społecznych, które umoŜliwi ą organizację Ŝycia respektującą wartość 

ludzkiej godności. Sam Profesor pisał: Mój stosunek do marksizmu (myśl socjalistyczna 

to trochę co innego) był juŜ wybiórczy, tak jak u wielu innych od czasów Krzywickiego. 

Odrzucały mnie skrajności tzw. logiki dialektycznej, z dystansem podchodziłem do »on-

tologii«, a nawet do tzw. materializmu historycznego (przez lata nie mogłem się zajmo-

wać filozofią społeczną). Ceniłem i cenię pisma historyczne Marksa, jego zaangaŜowa-

nie w sprawy polskie, a takŜe myśl »młodego Marksa«. Cenię umiejętności dobrej popu-

laryzacji Engelsa (pisma społeczne), Plechanowa (historia myśli społecznej), takŜe 

nawet pisma ekonomiczne młodego Lenina i wreszcie Labriolę, Gramsciego i Lukacsa. 

[...] Bardzo raził mnie jednak „Słownik filozofii marksistowskiej” wyprany z rzetelnych 

tradycji, np. polskiej nie tylko nieortodoksyjnej filozofii marksistowskiej8.  

Kolejnym poziomem problemów, wokół których skupia się refleksja prof. S. Jedyna-

ka, są zagadnienia związane z myślą społeczną, aksjologiczna i etyczną, zarówno za-

chodnią, jak i tą formułowaną w Polsce oraz innych krajach słowiańskich. Dorobek 

Profesora zawiera tu opracowania ksiąŜkowe, zarówno autorskie, jak i redagowane, 

artykuły naukowe – analizujące poglądy – częstokroć pioniersko – etyków i myślicieli, 

nie tylko słowiańskich, lecz teŜ zachodnich. W roku 1985 ukazała się pod redakcją 

S. Jedynaka praca Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce (Warszawa 1985) 

zawierająca autorskie rozdziały: Filozofia i myśl społeczna do połowy XIV wieku, Filo-

zofia i myśl społeczna w końcu XIV i w XV wieku, Filozofia i myśl społeczna okresu 

odrodzenia, Filozofia i myśl społeczna XVII i pierwszej połowy XVIII wieku; Filozofia 

i myśl społeczna w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku; Marksizm na zie-

miach polskich oraz Filozofia w Polsce Ludowej. Pod redakcją naukową S. Jedynaka 

w roku 1990 został (w Lublinie), opublikowany Słownik etyczny pierwsze tego typy 

opracowanie w Polsce, zawierające 700 haseł rzeczowych i osobowych, prezentujących 

główne kategorie i pojęcia etyki, a takŜe poglądy najwaŜniejszych badaczy i szkół filo-

zoficznych. W roku 1990 w Lublinie ukazał się pod redakcją Profesora tom zbiorowy 

Studia z etyki polskiej 1900-1939, zawierający autorskie rozdziały: O etyce polskiej 

w latach 1900-1939”, Etyka Kazimierza Kelles-Krauza, Etyka Władysława Witwickiego. 

W roku 1991 Profesor współredagował (wraz z L. Gaworem) opublikowaną w Lublinie 

pracę Etyka XX wieku (t. 1), w której znalazły się autorskie artykuły: Etyka XX wieku, 

Myśl etyczna Clarence’a I. Lewisa, Poglądy etyczne Ralpha Bartona Perry’ego, Myśl 

                                                           
7  Ibidem, s. 138-139. 
8  S. Jedynak, Moje spotkanie z filozofią w Warszawie, op. cit., s. 149. 
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społeczno-etyczna Morisa Ginsberga, Poglądy społeczno-etyczne Sidneya Hooka, Etyka 

Tomasza G. Masaryka. W roku 1994 ukazał się w Bydgoszczy współredagowany przez 

S. Jedynaka Mały słownik etyczny, zawierający 69 haseł autorskich. W tym samym 

roku, równieŜ w bydgoskim wydawnictwie Oficyna Wydawnicza Brania została opu-

blikowana współredagowana przez Profesora Mała encyklopedia filozofii, zawierająca 

88 haseł autorskich. S. Jedynak uczestniczył teŜ w przygotowaniu Słownika pojęć filo-

zoficznych zredagowanego przez W. Krajewskiego (Warszawa 1996), do której opra-

cował 15 haseł. 

W roku 1986 S. Jedynak opublikował ksiąŜkę Filozofia moralności, która powstała 

na podstawie wykładów, jakie wygłaszał dla studentów kierunków humanistycznych na 

UMCS. W pracy tej poruszał główne zagadnienia filozofii moralności (np. definicja 

i geneza moralności, jej tworzenie się, zmienność i postęp, kwestia jej przyszłości) oraz 

analizował jej podstawowe pojęcia (takie jak wolność i odpowiedzialność, rozumienie 

dobra, sprawiedliwość, stosunek człowieka do przyrody). Samą filozofię moralności 

rozumiał bardzo szeroko, zaliczając do niej zagadnienia działania moralnego, rzeczywi-

stości moralnej, procesów moralnych jako syntezy wartości i warunków społecznych, 

świadomości moralnej, wolności, ogólnej analizy zasad moralnych, kwestii wpływu 

czynników racjonalnych i emocjonalnych oraz róŜnorakich wpływów społecznych. 

W takim rozumieniu filozofii moralności był – jak sam przyznawał – inspirowany po-

glądami takich postaci, jak F. Battaglia oraz wpływami tradycji sięgającej do dorobku 

Durkheima, Gurvitcha oraz Ginsberga9.  

W roku 2002 pod redakcją S. Jedynaka ukazała się w języku angielskim praca Polish 

Axiology: The 20th Century and beyond, opublikowana w Waszyngtonie przez The 

Council for Research in Values and Philosophy. KsiąŜka zawiera kilkanaście rozpraw, 

przedstawiających i analizujących główne koncepcje z zakresu polskiej refleksji aksjo-

logicznej (m.in. Twardowskiego, Tatarkiewicza, Elzenberga, Ingardena i Wojtyły). 

W ksiąŜce tej moŜna dostrzec po raz kolejny charakterystyczne cechy postawy S. Jedy-

naka: zainteresowania problematyką wartości oraz polskimi ujęciami tych zagadnień. 

WaŜną pozycję przypisuje sam Profesor antologii tekstów aksjologicznych, która pod 

jego redakcją została opublikowana we Wrocławiu (Ossolineum) w 1991 pod tytułem 

Wartości: etyka i estetyka. Antologia tekstów filozoficznych. Praca ta zawiera m.in. 

przełoŜone przez S. Jedynaka fragmenty: D. Diderot Dobro jednostki i dobro społeczeń-

stwa, H. Taine Sztuka i jej znaczenie, E. Fromm Wielkie nadzieje, ich krach i nowe 

alternatywy, T. Masaryk Demokracja. 

                                                           
9  S. Jedynak, Filozofia moralności, Warszawa 1987, s. 7.  
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Z prac autorskich z zakresu tej problematyki trzeba wspomnieć takie ksiąŜki, jak 

Etyka polska w latach 1863-1918 (Warszawa 1977), Etyka w Polsce. Słownik pisarzy 

(wydana we Wrocławiu w 1986 roku), Z teorii i historii etyki (opublikowana w War-

szawie w roku 1983) oraz dwie ksiąŜki opublikowane w Lublinie: z roku 1996 pracę pt. 

Człowiek, społeczeństwo, moralność. Szkice o etyce polskiej oraz z roku 1998 Destruam 

et aedificabo: studia z filozofii i myśli społecznej Zachodu. W pracy Z teorii i historii 

etyki S. Jedynak podjął zarówno badania historyczno-filozoficzne, jak i systematyczne. 

Do pierwszych zaliczają się rozdziały traktujące o antropologii w myśli marksistow-

skiej, czy teŜ analizy stanowisk Abramowskiego, Hume`a, Ayera, Stevensona, Russela, 

Wittgensteina i Rawlsa. W drugich sytuują się zaś rozdziały poświęcone kwestii przed-

miotu etyki, aksjologicznym zagadnieniom sposobu Ŝycia i ochrony przyrody oraz 

współczesnym dyskusjom na temat metaetyki. 

Szczególnie waŜne znaczenie przypisuje Profesor swojej ostatniej opublikowanej 

ksiąŜce Naród, społeczeństwo, państwo. Studia z filozofii społecznej XIX i XX wieku 

(Warszawa 2007). Praca stanowi nie tylko historyczno-filozoficzną prezentację najwaŜ-

niejszych koncepcji z filozofii społecznej, sformułowanych w XIX i XX wieku na ob-

szarze głównie Europy środkowej i Wschodniej, lecz zawiera takŜe wiele własnych 

refleksji autora z zakresu tej problematyki. Jak pisze autor, potrzebne jest w Polsce 

odrobienie wielu zapóźnień w stosunku do Zachodu, takŜe w filozofii społecznej, gdzie 

badania naukowe były szczególnie utrudnione i w naszej części Europy dominowała 

jedna, i to dość zwulgaryzowana, szkoła filozoficzno-społeczna. Ale teŜ praca ta zmierza 

do wytropienia i przebadania swoistych mitów narodowych Europy Środkowo-

Wschodniej. Podobnie jak w wielu innych pracach, Stanisław Jedynak opowiada się po 

raz kolejny za pewnym zestawem uniwersalnych wartości, takich, jak tolerancja i aksjo-

logiczny pluralizm, podkreślając zarazem, Ŝe w dobie nowych cywilizacyjnych wyzwań 

potrzebne jest wypracowanie nowej aksjologii odpowiedzialności. W pracy tej, jak  

i w innych, daje o sobie znać zainteresowanie problemami współczesności. Zdaniem 

S. Jedynaka, zagroŜenia współczesności to narodowy partykularyzm, tendencja do ak-

sjologicznego monizmu, wyzwania globalizacji i wszystkie powiązane z nią trudności. 

Cała ksiąŜka jest zbudowana z trzech części. Pierwsza zatytułowana Konflikt i konsens 

prezentuje m.in. koncepcje zachodniej antropologii filozoficznej, nieporozumienia 

związane z wartościami, główne zagadnienia konsensu oraz rozwaŜania na temat naro-

du. Część druga Mity narodowe Europy Środkowo-Wschodniej podejmuje takie kwestię, 

jak np. specyfika rumuńska, specyfika Jugosłowian i Słowaków, a takŜe niektóre kon-

cepcje rosyjskie (faszystowska i euroazjatycka), ukraińskie (Doncow, Kowal, Rud-

nyćki) i polskie (Koneczny). Część trzecia dotyczy perspektyw filozofii społecznej 

i traktuje o dyskusjach na temat demokracji i pluralizmu. Omówione tu zostają m.in. 
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koncepcje Eugeniusza Romera, Tomasza G. Masaryka, Arthura F. Benthleya, Sidneya 

Hooka i Karla Mengera. Ostatni rozdział tej części jest poświęcony tolerancji. S. Jedy-

nak podkreśla w nim, iŜ tolerancja powinna mieć dzisiaj znaczenie nie przede wszyst-

kim negatywne (tolerowanie czegoś), lecz ma być nastawieniem pozytywnym: powinna 

bowiem oznaczać otwartość na innych, ich racje i stanowiska.  

Z zainteresowania moralnymi problemami w dobie globalizacji wyrósł artykuł Na 

drodze do etyki globalnej czyli gutta cavat lapidem (kropla toczy kamień), opublikowa-

ny w roku 1999 w pracy zbiorowej Idea etyczności globalnej, zawierającej teksty auto-

rów polskich oraz zagranicznych (z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, USA 

i Nigerii). S. Jedynak sformułował w nim pogląd, iŜ z jednej strony nie moŜemy nie 

uwzględniać pluralizmu faktycznie istniejących moralności, w konsekwencji czego 

musimy odbierać zakusy róŜnych absolutyzmów, zwłaszcza tych, które mają za sobą 

jakąś siłę, która je forsuje (czasami narzuca). Z drugiej jednak strony, widząc te pro-

blemy, jaki rodzi świat globalny, rozwój techniczny, skok demograficzny, zanieczysz-

czenie środowiska, nie moŜemy nie podejmować wysiłków zmierzających do sformu-

łowania jakiejś globalnej etyki. Z etyką mamy zdaniem Jedynaka do czynienia wtedy, 

gdy moralność staje się przedmiotem ocen i wartościowania, gdy wysuwane są wobec 

niej określone postulaty modyfikacji jej elementów, gdy proponuje się, zaleca określony 

system wartości10. Taka etykę zawierałaby rozwiązania stanowiące fundament dla reali-

zowania się ludzkiej godności. Ta właśnie wartość – ludzka godność – jest według 

S. Jedynaka centralną wartością społeczności zachodnich. Ale są teŜ inne jeszcze dobra 

wspólne, o których realizację winna się troszczyć etyka globalna: Dobro wspólne to 

przede wszystkim to cos, co łączy ludzi w społeczeństwie: w rodzinie, państwie, społecz-

ności międzynarodowej. MoŜna mówić o pewnych dobrach niezbywalnych społeczności, 

np. o godnym Ŝyciu w ludzkich warunkach. Dobro wspólne to takŜe wypracowane regu-

ły, instytucje itp.[...] I wreszcie dobro wspólne kojarzy się z przyjęciem pewnego rozu-

mienia ładu społeczno-politycznego11. Te właśnie problemy powinny stać się przedmio-

tem badań etycznych: NaleŜy wreszcie zająć się realnymi, a nie doktrynalnymi proble-

mami etyki globalnej, a naleŜą do nich kwestie praw ludzkich, a nie zagadkowych, 

„społecznych” praw natury12. Do nich zaś naleŜą głównie takie problemy jak skok 

demograficzny, kwestia stosunku do przyrody, problem niezbywalnych praw ludzkich, 

organizacja warunków dla moŜliwości godnego Ŝycia.  

Prof. S. Jedynak jest teŜ autorem kilku skryptów: Wstęp do etyki (Warszawa 1964); 

Zarys historii etyki staroŜytnej (Warszawa 1966); Wstęp do filozofii — ontologia, teoria 
                                                           
10  S. Jedynak, Na drodze do etyki globalnej czyli gutta cavat lapidem (kropla toczy kamień), in: Idea etyczno-
ści globalnej, pod red. J. Sekuły, Siedlce 1999, s. 50. 

11  Ibidem, s. 57-58. 
12  Ibidem, s. 51. 
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poznania. Materiały pomocnicze do studiowania historii filozofii i filozofii  (Radom 

1991) (wyd. II poprawione i uzupełnione Radom 1999: Filozofia: ontologia, teoria 

poznania, logika, etyka); oraz wspominany juŜ podręcznik wprowadzający do filozofii, 

opublikowany w języku ukraińskim w Sumach. 

Nie sposób wyliczyć w tym miejscu wszystkie opracowane przez S. Jedyna artykuły, 

opublikowane w naukowych czasopismach, seriach i pracach zbiorowych, w Polsce i za 

granicą, m.in.: Błąd naturalistyczny, „Etyka” 1967, nr 2; Naturalizm metaetyczny 

a marksizm, „Etyka” 1968, nr 3; Prakseologia w Czechosłowacji, „Studia Filozoficzne” 

1970, nr l; Etyka w USA w latach 1945-1969, „Studia Filozoficzne” 1970, nr 4-5; Anali-

tyczna filozofia a religia, „Euhemer Przegląd Religioznawczy” 1970, nr 3-4; Z nauk 

moralnych staroŜytnego Egiptu, „Etyka” 1971, nr 8; Współczesna filozofia szwedzka, 

„Studia Filozoficzne” 1972, nr 11-12; Aksjologia Bertranda Russella, „Studia Filozo-

ficzne” 1972, nr 5; Etyka polska od Galia Anonima do Kopernika, „Studia Filozoficz-

ne” 1973, nr l; Współczesna filozofia Indonezji, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 7; Etyka 

teoretyczna i praktyczna Juliana Ochorowicza, „Annales UMCS” vol. l, 24, sec. l, 

1976; Sto lat japońskiej filozofii, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 5; Etyka polska w kręgu 

szkoły lwowsko-warszawskiej, „Studia Filozoficzne” 1979, nr 8; Practical Philosophy of 

David the Invincible, Erevan 1980, Izdat. AN Armjanskoj SSR. Akademija Nauk Ar-

mjanskoj SSR; Pozytywizm w Czechach, „Ruch Filozoficzny” 1987, t. 44, nr l; Etyka 

Władysława Witwickiego, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 7; Moralność 

w perspektywie przyszłościowej, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 12; Myśl etyczna Karla 

Mengera (z nie znanych tekstów koła wiedeńskiego), „Folia Philosophica” t. 11, nr 

1386, pod red. J. Bańki, Katowice 1993; Spory o rumuński etos narodowy, in: Charak-

ter narodowy i religia, pod. red. K. Wilińskiego, Lublin 1997; Ukraiński nacjonalizm 

według Dmytro Doncowa i Romana Kowala, in: Idea Narodu i państwa w kulturze 

narodów słowiańskich, pod red. T. Chrobaka i Z. Stachowskiego, Warszawa 1997; Na 

drodze do etyki globalnej czyli gutta cavat lapidem / kropla toczy kamień, in: Idea 

etyczności globalnej, pod red. J. Sekuły, Siedlce 1999; Nieporozumienia w sprawie 

wartości, in: Powrót do prawa ponadustawowego, pod red. M. Szyszkowskiej, War-

szawa 1999; O banalności intuicji, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 1999 r. VIII, 

Nr 1 (29); Etyka pracownika naukowego według Jana Potočki, in: Rozprawy z etyki. 

Praca zbiorowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Soldenhoffowi 

w siedemdziesiątą rocznice jego urodzin, pod red. J. Pawlaka i W. Tyburskiego, Toruń 

1999; "Osin’ narodiv" i pol’s’ka filosofija, „Siverjans’kij Litopis: vseukrains’kij na-

ukovyj Ŝurnal”, No 5 (29), Czernihov 1999; Etyka i filozofia społeczna Bernarda Bol-

zana (próba rekonesansu), in: Poznanie – człowiek – wartości, pod red. J. Dębowskiego 

i M. Hetmańskiego, Lublin 2000; Myśl filozoficzno-społeczna Juraja Križanicia „So-
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fia”, nr 1, Rzeszów 2001; Solidaryzm społeczny, in: Polityka a moralność, pod red. M. 

Szyszkowskiej i T. Kozłowskiego, Warszawa 2001; Filozofia a słowiańska charaktero-

logia narodowa Vladimira Dvornikovicia, „Sofia”, nr 2, Rzeszów 2002; Walerian Mu-

rawiow – kosmism uduchowiony w rzeczywistości sowieckiej, „Sofia”, nr 3, Rzeszów 

2003; O duchu filozofii czeskiej, in: Duch filozofii, pod red. H. Jakuszko i J. Mizińskiej, 

Lublin 2005; Pragmatyzm i neopragmatyzm, in: Filozofia współczesna, pod red. L. 

Gawora i Z. Stachowskiego, Bydgoszcz 2006; Aksiołohiczni rozdoriŜja demohrafii ta 

demohraficznyj imperatyw, in: Zbirnik naukowych prac, t. III, Lwów 2006; Petro Mo-

hyła i pytanija jednoty cerkov, in: Aktualni problemy jewropejskoj fiłosofii i kultury, 

Charków 2008. 

Prof. S. Jedynak wypromował 20 doktorantów: A. Drabarek Etyka szkoły lwowsko-

warszawskiej (1986); E. Wesołowska Myśl społeczna i polityczna M. Zdziechowskiego 

(1988); L. Zdybel Myśl społeczno-etyczna narodowej demokracji (1989); L. Gawor 

Filozofia społeczna F. Konecznego (1989); K. Kosior Antynomie ludzkiego działania 

(1990); A. Łukowska Literatura obozowa a aksjologia (1992); M. Murat Filozofia hi-

storii kultury L. Karsawina (1998); M. Szymański Filozofia Siankary (1999); B. Mu-

szyńska Filozofia Wł. Kozłowskiego (1999); A. Goliszek Filozofia społeczna B. Lima-

nowskiego (2001); M. Mazur Estetyka M. Sobeskiego (2001); A. Korsak Filozofia spo-

łeczna K. Poppera (2001); M. Kuszyk-Bytniewska Filozofia kultury F. Znanieckiego 

(2001); E. Wójcicka-Romaniuk Od paternalizmu do praw pacjenta (2001); M. Alek-

sandrowicz Filozofia narodu S. Polakovicza (2001); J. Marx Idea samobójstwa w filozo-

fii od antyku do współczesności (2002); L. Krusiński Marsyliusza z Padwy Defensor 

pacis – wprowadzenie w główne idee (2002); M. Jamróz Bóg, świat i człowiek w pi-

smach Honoriusza Augustodunensis (2005); E. Wójcik Myśl społeczna i polityczna 

Andrzeja Niemojewskiego (2006); Oleh Kozlynets Ukraińskie teorie narodu i nacjonali-

zmu w XX wieku (2007).  

Obecne zainteresowania naukowe Profesora skupiają się w szczególności wokół za-

gadnień filozofii wychowania. W ramach tej problematyki Profesor przygotowuje 

Słownik filozofii wychowania, a we współpracy z L. Krusińskim, ksiąŜkę opatrzoną 

roboczym tytułem Z filozofii wychowania. W pracy tej S. Jedynak zamierza przedstawić 

róŜne, nowoŜytne i współczesne poglądy na wychowanie – omawiając m.in. poglądy 

Locke`a, Kanta, Bolzana, Patočki, Szczepanowskiego, Nawroczyńskiego, Mańkow-

skiego. 

Prof. S. Jedynak od lat prowadzi równieŜ bardzo aktywną współpracę z czasopisma-

mi Rota (Rota. Kwartalnik dla nauczycieli, rodziców i młodzieŜy poza granicami RP, 

a od 1993 roku Rota. Kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami RP) i Wisełka 

(Wisełka. Kwartalnik dla nauczycieli szkół polonijnych), publikując w nich teksty trak-
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tujące o osobowościach i zdarzeniach z polskiej historii i kultury oraz o stosunkach 

Polski z sąsiadami. W roku 1993 ukazała się w Lublinie ksiąŜka Niewygodne tematy, 

zawierające szkice dotyczące tej samej problematyki, uporządkowane w dwóch czę-

ściach: Zachód, Ruś, Rosja a Polska oraz W orbicie kresów czyli zderzenia cywilizacyj-

ne. 

Pytany, dlaczego warto angaŜować się w uprawianie filozofii i jaka jest jej przy-

szłość, Profesor odpowiada13: Pewne tendencje, nurty sposoby podejścia powtarzają się 

i będą się powtarzać, choć nasi następcy stworzą wiele nowych »-izmów«. Filozofia 

jako sposób podejścia do świata jest jednak niezbędna, jeŜeli to jest rzeczywiście filozo-

fia, a nie coś innego [...] . Filozofia jest niezbędna po to, aby w potoku zdarzeń i teorii 

zachować trzeźwą głowę, aby mieć dystans i być krytycznym. Z tego względu warto się 

angaŜować w filozofowanie.  
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5. Kilka uwag o symbolizmie liczb, in: Symbol w kulturze 2, pod red. Gerarda Głu-
chowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 13-19. 

6. Kosmizm w filozofii rosyjskiej, in: Rekonesanse filozoficzne: człowiek wartości 
historia: prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, pod 
red. H. Jakuszko i in., Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 137-144. 

                                                           
13  Filozofia w Lublinie, pod red. W. Pycki i J. Mizaka, Lublin 1996, s. 17. 
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7. Kronika społeczno-kulturalna wrzesień-grudzień 1998, „Rota” 1999, nr 1/2, s. 128-
132. 

8. Kronika społeczno-kulturalna styczeń-marzec 1999, „Rota” 1999, nr 3, s. 115-118. 
9. Kronika społeczno-kulturalna kwiecień-sierpień 1999, „Rota” 1999, nr 4. s. 97-99. 
10. Miasto nad Gniezną – ZbaraŜ, „Rota” 1999, nr 3. s. 53-54. 
11. Na drodze do etyki globalnej czyli gutta cavat lapidem /kropla toczy kamień, in: 

Idea etyczności globalnej, pod red. J. Sekuły, Siedlce 1999, s. 50-59. 
12. Nieporozumienia w sprawie wartości, in: Powrót do prawa ponadustawowego, pod 

red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 1999, s. 19-24. 
13. O banalności intuicji, „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria 1999 r. VIII, nr 1 (29), 

Warszawa 1999, s. 194-198. 
14. O niektórych modelach aksjologicznych człowieczeństwa, „Anthropos” - prace 

Instytutu Filozofii UMCS, nr 1, Lublin 1999, s. 63-72. "Osin’ narodiv" i pol’s’ka 
filosofija, „Siverjans’kij Litopis: vseukrains’kij naukovyj Ŝurnal”, No 5 (29). Czer-
nihov 1999, s. 137-139. 

15. Ostróg – miasto nad Wilią i Horyniem, „Rota” 1999, nr 4, s. 54-55. 
16. Polska od Mieszka II do Bolesława Krzywoustego, „Rota” 1999, nr 1/2, s. 40-45. 
17. Polskie rocznice w roku 2000, „Rota” 1999, nr 4, s. 42-43. 
18. Rzeczpospolita za panowania Wazów 1587-1668, „Rota” 1999, nr 3, s. 30-36. 
19. Skrzetuski – bohater spod ZbaraŜa, „Rota” 1999, nr 3, s. 63-64, podpis Adam Jel-

cza. 
20. Stefan Rudnyckyj o ukraińskim poczuciu narodowym, in: Wokół antropologii kul-

turowej, pod red. M. Haponiuka, M. Rajewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
1999, s. 57-63. 

21. Tarnopol – miasto Jana Tarnowskiego, „Rota” 1999, nr 1/2, s. 81-82. 
22. "Ukrains’ka skola" v pol’s’komu romantyzmi, „Mandriwec” 1999, nr 4(21), Tar-

nopol 1999, s. 56-60. 
23. śycie i twórczość Gustawa Szpieta, in: Księga pamiątkowa na 60-lecie Zbigniewa 

Hulla, pod red. W. Tulibackiego, Wydaw. Art. Akademia Rolniczo-Techniczna, 
Olsztyn 1999, s. 308-313. 

24. Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Principia: 
ekspres filozoficzny” 1999, nr 21. s. 39-43 (współautorstwo z S. Symotuikiem). 

25. Przekład: Wola wszechświata, Konstanty Ciołkowski, in: Rekonesanse filozoficz-
ne: człowiek wartości historia: prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu 
Czarneckiemu, pod red. H. Jakuszko i in., Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 
145-150. 

 
2000 

1. Etyka i filozofia społeczna Bernarda Bolzana (próba rekonesansu), in: Poznanie – 
człowiek – wartości, pod red. J. Dębowskiego, M. Hetmańskiego, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2000, s. 290-297. 

2. Jawaharlal Nehru Nehru historii świata w listach więziennych, in: Z Indyj – ku jedno-
ści: filozoficzna i społeczna myśl współczesnych Indyj, pod red. L. Borowskiego, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 29-38. 
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3. Kilka uwag o intuicji moralnej, in: Intuicja w filozofii i etyce, pod red. A. Drabarek, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 29-34. 

4. Jedynak Stanisław, Konflikty, próby ich przezwycięŜania i perspektywy konsensusu 
społecznego: przyczynek do relacji między etyką a polityką, in: Materiały z konfe-
rencji: Dylematy etyczne dnia dzisiejszego i przyszłości. Komitet Prognoz „Polska 
2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000, s. 1-10. 

5. Kronika społeczno-kulturowa wrzesień-grudzień 1999, „Rota” 2000, nr 1/2, s. 126-
129, podpis S.J. 

6. Kronika społeczno-kulturowa styczeń-maj 2000, „Rota” 2000, nr 3. s. 117-119. 
7. Kronika społeczno-kulturowa czerwiec-wrzesień 2000, „Rota” 2000, nr 4, s. 93-95. 
8. Recenzja: Myśl społeczna Jamesa Harringtona, Antoni Krawczyń, Lublin 1997, in: 

Res Historia: Z dziejów stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVII 
wieku, 2000, z. 10, s. 235-236. 

9. Wieki średnie w historii i kulturze Słowian – cz. 1, „Rota” 2000, nr 3, s. 50-53. 
10. Wieki średnie w historii i kulturze Słowian – cz. 2, „Rota” 2000, nr 4, s. 45-47. 
11. Za króla „Piasta”, „Rota” 2000, nr 3, s. 27-30. 
12. Za Sasów, ”Rota” 2000, nr 4, s. 18-22. 
13. Zygmuntowskie czasy: Stefan Batory, „Rota” 2000, nr 1/2, s. 26-34. 
14. Recenzja: Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy do 1939 roku, Józef 

Duda, Ryszard Orłowski, Lublin 1999, „Rota” 2000, nr 1/2, s. 112. Tyt. rec.: Histo-
ria Gospodarcza Polski na tle europejskim.  

15. Recenzja: Na syberyjskim trakcie: Polacy w kraju tiumeńskim, Sergiusz Fiel, War-
szawa 1999, „Rota” 2000, nr 1/2, s. 125. Tyt. rec.: Polacy na zachodniej Syberii, 
podpis S.J. 

16. Recenzja: Walka o zwrot kościoła w Drohobyczu 1988-1989, Adolf Bulkiewicz, 
Warszawa 1999, „Rota” 2000, nr 1/2, s. 125. Tyt. rec.: Walka o kościół w Droh-
obyczu u schyłku ZSRR, podpis S.J. 

  
2001 

1. Cmentarz Orląt Lwowskich, „Rota” 2001, nr 3, s. 87, podpis S.J. 
2. Dwa rozumienia Boga w Chasydyzmie, „Kultura i Edukacja”, nr 3-4, Wydaw-

nictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 8-10. 
3. Informacja dlja Meždunarodnogo slavjanskogo sjezda, in: Materiały z konfe-

rencji: Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija „Slavjastvo: nacio-
nal’nyj i regional’nyj aspekty” 3 aprelja 2001, Moskwa 2001, s. 4-5. 

4. Jak miał na imię Anty-Dühring: o koncepcji aksjologicznej Eugeniusza Dühri-
nga, in: Księga pamiątkowa na 45-lecie pracy prof. Bohdana Dziemidoka, pod 
red. H. Szabały i W. Pelplińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2001, s. 100-109. 

5. Kronika społeczno-kulturowa październik-grudzień 2000, „Rota” 2001, nr 1/2, 
s. 115-117, podpis S.J. 

6. Kronika społeczno-kulturowa styczeń-marzec 2001, „Rota” 2001, nr 3, s. 95-
96, podpis S.J. 

7. Kronika społeczno-kulturowa kwiecień-wrzesień 2001, „Rota” 2001, nr 4, s. 
97-99, podpis S.J. 
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8. Kultura Oświecenia na Bałkanach, „Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska”, sectio I, 2001 vol. XIV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 
310-316. 

9. Ludwik Zamenhof – twórca języka Esperanto, „Rota” 2001, nr 1/2, s. 94-95, 
podpis Józef Uniejowski. 

10. Myśl filozoficzno-społeczna Juraja Križanicia, „Sofia” 2001, nr 1, Rzeszów 
2001, s. 84-94. 

11. Recenzja: Polaki w Buriatti t. 3, oprac. Wacław Sokołowski, Ułan-Ude 2000, 
„Rota” 2001, nr 3, s. 92, tyt. rec.: Polacy w Buriacji. 

12. O filozofii słowackiej, in: Colloquia Communia: Szkice ze współczesnej filo-
zofii słowackiej, pod red. J. Mizińskiej i H. Rarot, nr 4, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2001, s. 11-15. 

13. Recenzja: Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie: tradycja i współcze-
sność, Lublin-Wilno 2001, „Rota” 2001, nr 4, s. 96. 

14. Renesans i Barok w Czechach i na Słowacji, „Rota” 2001, nr 4, s. 58-59. 
15. Solidaryzm społeczny, in: Polityka a moralność, pod red. M. Szyszkowskiej i 

T. Kozłowskiego, Warszawa 2001, 18-24. 
16. Stanisław Przybyszewski o specyfice kultury polskiej, „Rota” 2001, nr 1/2, s. 

64, podpis Józef Uniejowski. 
17. Wedle słowiańskiej wzajemności, „Sofia” 2001, nr 1, s. 205-206. 
18. Województwo małopolskie, „Rota” 2001, nr 4, s. 24-25, podpis Adam Jelcza. 
19. Województwo wielkopolskie, „Rota” 2001, nr 3, s. 26-27, podpis Adam Jelcza.  
20. Ziemie południowosłowiańskie w okresie Renesansu i Baroku, „Rota” 2001, nr 

3, s. 42-44. 
21. Z historii i kultury Słowian: wieki średnie w historii i kulturze Słowian cz. 3, 

„Rota” 2001, nr 1/2, s. 67-69. 
 

2002 
1. Co to jest kultura, „Rota” 2002, nr 3, s. 28-31. 
2. Geneza kultury, „Rota” 2002, nr 4, s. 40-42. 
3. Filozofia a słowiańska charakterologia narodowa Vladimira Dvornikovicia, 

„Sofia” 2002, nr 2, s. 60-66. 
4. Kronika społeczno-kulturowa październik 2001 – styczeń 2002, „Rota” 2002, 

nr 1/2, s. 110-112, podpis S.J. 
5. Kronika społeczno-kulturowa luty-czerwiec 2002, „Rota” 2002, nr 3, s. 98-99. 
6. Kronika społeczno-kulturowa lipiec-październik 2002, „Rota” 2002, nr 4, s. 

82-83, podpis S.J. 
7. Naród, społeczeństwo, państwo, in: Studia z filozofii społecznej XIX i XX 

wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, s. 225. 
8. Recenzja: Blaustein: koncepcja odbioru mediów, Zofia Rosińska, Warszawa 

2001, „Rota” 2002, nr 3, s. 97, tyt. rec.: O Lwowskim filozofie Leopoldzie 
Blausteinie, podpis j. 

9. Recenzja: Dni silne kochaniem, Tomasz Cieszyński, Wrocław 2000, „Rota” 
2002, nr 1/2, s. 108, tyt. rec.: Lwowskie lata młodości, podpis J. 
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10.  Recenzja: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu (1939-
2000), Andrzej Kwiczyła, Biały Dunajec–Ostróg 2001, „Rota” 2002, nr 3, s. 
96, tyt. rec.: Parafia w Ostrogu. podpis S. 

11.  Recenzja: Galicja, Zbigniew Fras, Wrocław 2002, „Rota” 2002, nr 4, s. 80, 
tyt. rec.: W królestwie Galicji, podpis j. 

12.  Recenzja: Gimnazjalne miraŜe. Wspomnienia, Stanisław Waliszewski, Ro-
goźno 2001, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 106, tyt. rec.: Zielone mundurki, podpis j. 

13.  Recenzja: Józef Deskur (1861-1915), Fantazji tysiąc i jedna: katalog, przygot. 
Małgorzata Gorzelak, Kielce 2001, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 109, tyt. rec.: Orien-
talne fascynacje Józefa Deskura, podpis j. 

14. Recenzja: Józef Siemiradzki: przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Połu-
dniowej, Zbigniew Wójcik, Wrocław 2000, „Rota” 2002, nr 3, s. 96, tyt. rec.: 
O lwowskim profesorze geologii Józefie Siemiradzkim, podpis j. 

15. Recenzja: Katedralni sporudy Łucka, Bohdan Kołosok, Biały Dunajec-Ostróg 
2002, „Rota” 2002, nr 4, s. 80, tyt. rec.: Katedra w Łucku, podpis j. 

16.  Recenzja: Krzysztof Arciszewski: admirał wojsk holenderskich w Brazylii, 
Maria Paradowska, Wrocław 2001, „Rota” 2002, nr 3, s. 96, tyt. rec.: Krzysz-
tof Arciszewski, podpis j. 

17.  Recenzja: Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach 
Polskich, Tadeusz Kukiz, Warszawa 2002, „Rota” 2002, nr 4, s. 80, tyt. rec.: 
Madonny Kresowe, podpis S. 

18.  Recenzja: Miasto Kremenec w istorii oświty, nauky i kultury, Kremenec 2002, 
„Rota” 2002, nr 4. s. 80, tyt. rec.: Krzemieniec w dziejach oświaty i nauki, 
podpis j. 

19. Recenzja: Przejdziem Wartę. Wielkopolskimi śladami Józefa Wybickiego i Ja-
na Henryka Dąbrowskiego, Jerzy Sobczak, Poznań 1996, „Rota” 2002, nr 1/2, 
s. 109, tyt. rec.: Cenny tom Wielkopolskiej Biblioteki Krajoznawczej, podpis 
je. 

20. Recenzja: Przywracanie pamięci, Adam Wierciński, Opole 1997, „Rota” 2002, 
nr 1/2, s. 109, tyt. rec.: Na pograniczu kultur, podpis j. 

21.  Recenzja: Wileńskie Łukiszki na tle wydarzeń z lat wojny 1939-1944, Helena 
Pasierbska, Gdańsk 2002, „Rota” 2002, nr 3, s. 97, tyt. rec.: Więzienie na Łu-
kiszkach w Wilnie, podpis S.J. 

22.  Recenzja: „Zesłaniec”, Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków, Wrocław 2002, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 108, tyt. rec.: „Zesłaniec”, 
podpis S.J. 

23. Recenzja: Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś, pod red. 
Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 2002, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 106, tyt. rec.: 
Tam gdzie płynie Lena, podpis S. Je. 

24. O perypetiach socjalizmu i marksizmu w Polsce, in: Zrozumieć świat i czło-
wieka, pod red. W. Słomskiego, Kielce 2002, s. 419-424. 

25. Przekład: Panin Bułgar (Wzgórze Panińskie) w Tobolsku (nowe spojrzenie na 
etymologię nazwy) Sergiusz Fiel, „Rota” 2002, nr 4, s. 91-92, przekład skró-
cony – S.J. 

26. Rocznice w roku 2002, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 52-53, podpis S.J. 
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27. Solidaryzm społeczny Karola Adamieckiego w aspekcie analizy pracy inŜynie-
ra i jej jakości, in: Materiały z konferencji: Rola towaroznawstwa w zarządza-
niu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, pod red. J. śuchow-
skiego, Radom 2002, s. 94-97.  

28. Tadeusz Czacki i szkoły krzemienieckie, in: Miasto Kremeneĉ w istorii oswity 
nauky i kultury: MiŜnarodna naukowa konferencija Kremeneĉ, 23-24.IV.2002, 
s. 19-21. 

29.  Z historii i kultury Słowian: Oświecenie na Bałkanach, „Rota” 2002, nr 3, s. 
43-45. 

30.  Z historii i kultury Słowian: Oświecenie w Czechach oraz na Słowacji, „Rota” 
2002, nr 4, s. 43-44. 

31. Z historii i kultury Słowian: Rosja, Ukraina i Białoruś w okresie Renesansu i 
Baroku, „Rota” 2002, nr 1/2, s. 57-60. 

 
2003 

1. John Morley – zapomniany filozof liberalizmu o kompromisie, „Kultura i Edu-
kacja” 2003, nr 2. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 141-144. 

2. Maria Skłodowska-Curie: W 100 rocznicę Nagrody Nobla dla Marii i Piotra 
Curie, „Rota” 2003, nr 3/4, s. 47-49. 

3. Nowe nietradycyjne religie i ruchy mistyczne na Ukrainie, „Przegląd Religio-
znawczy” 2003, nr 3, s. 231-237.  

4. O duchu českie filozofie očima Polăka: pamătce prof. Lubomira Novĕho, in: 
Sbornik Praci Filozofickĕ Fakultety Brnĕnskĕ Univerzity. Studia Minora Fac-
ultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, B 50, Studia Philosophica, Brno 
2003, s. 38-41.  

5. Rozmowy o moralności, „Rota” 2003, nr 3/4, s. 119. 
6. Tolerancja i jej kształtowanie się w społeczeństwach demokratycznych, in: To-

lerancja, pod red. Marii Szyszkowskiej, Tomasza Kozłowskiego, Spółdzielnia 
Wydawnicza ANAGRAM, Warszawa 2003, s. 11-14. 

7. Walerian Murawiow – kosmism uduchowiony w rzeczywistości sowieckiej, 
„Sofia” 2003, nr 3, Rzeszów 2003, s. 121-129.  

8. Z historii i kultury Słowian w okresie Oświecenia, „Rota” 2003, nr 1/2, s. 63-
64. 

 
2004 

1. Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie, „Rota” 2004, nr 2/3, s. 78-79. 
2. Czego wymagać od samego siebie, „Rota” 2004, nr 2/3, s. 104. 
3. Democratic Order of the West and Non-dogmatic Education, in: European In-

tegration through Education: Traditions the present and the future, pod red. R. 
Kuchy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 179-181. 

4. Filozofia ducha Juliusza Słowackiego i jej recepcja w XX wieku, in: Colloquia 
Communia: Idee i ludzie demokracji: nauka i mądrość, pod red. P. Bytniew-
skiego, M. Kuszyk-Bytniewskiej, J. Mizińskiej, nr 1, Lublin 2004, s. 115-120. 
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5. Filozofia kultury Bogdana Nawroczyńskiego, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”, sectio I, 2004, vol. 29, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2004, s. 111-119. 

6. Josef Tvrdy, „Anthropos”, Prace Instytutu Filozofii UMCS, pod red. Stanisła-
wa Jedynaka i in., Lublin 2004, s. 183. 

7. Moje spotkanie z filozofią w Warszawie, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria, 
R. 13, 2004, nr 2. Warszawa 2004, s. 145-150.  

8. Mykoła Szlemkewycz – uczeń Moritza Schlicka, „Sofia” 2004, nr 4, Rzeszów 
2004, s. 87-94. 

9. Wartości i antywartości u Słowian, „Sofia” 2004, nr 4, Rzeszów 2004, s. 295-
298. 

10. Na szlakach polskości – Sławuta, „Rota” 2004, nr 4, s. 50. 
11. O ideałach moralnych, „Rota” 2004, nr 2/3, s. 72. 
12.  Recenzja: Problemy istorii, tieorii i mietodologii poznania, Ali Abasow, Baku 

2001, „Ruch Filozoficzny”, t. 61, nr 1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 
133-134. 

13. RozdroŜa aksjologiczne demografii a imperatyw demograficzny, in: Veritas 
Una Sed Doctrina Multiplex: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Józefa 
Jaronia, pod red. W. Słomskiego i M. Ciszka, Siedlce 2004, s. 215-219. 

14. Ukraina w literaturze polskiej: od Jana Długosza do Włodzimierza Odojew-
skiego, „Rota” 2004, nr 1, s. 45-47. 

15.  Wartość a ideologizacja nauki, in: O braku wolności światopoglądowej w Pol-
sce, pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 2004, s. 5-10. 

 
2005 

1. Filozofia rosyjska ostatniego sześćdziesięciolecia (1944-2004), in: Rozprawy 
filozoficzne: Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, 
pod red. W. Tyburskiego i R. Wiśniewskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 
2005, s. 95-102. 

2. Kantowska filozofia wychowania, in: Filozofia Kanta w XXI wieku, pod red. 
M. Szyszkowskiej, Warszawa 2005, s. 28-36. 

3. Kolebka Ŝycia a pulsy wszechświata według Aleksandra CzyŜewskiego, in: 
Między recentywizmem a etyką prostomyślności: księga jubileuszowa z okazji 
70. rocznicy urodzin Józefa Bańki, pod red. P. Skudrzyka i współpracy G. Mi-
trowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 330-
340. 

4. Kościół Katedralny w Kielcach, „Nasza Rota” 2005, nr 3/4, s. 70-71. 
5. Kultura a poznanie, in: Filozofia i czas przeszły: Profesorowi Czesławowi 
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Summary 

Stanislaw Jedynak was born in 1939 in Charszcznica (tens kilometres from Cracow). 

He studied philosophy at the University of Warsaw (1958-1963). At this university he 

taught from 1963 to 1968 and in 1968 received his doctorate (The Dispute for the Natu-

ralism in the Ethics). From 1968 to 1971 he taught at the Warsaw Polytechnic. From 

1971 he teaches at the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. In 1978 he re-

ceived his habilitation (Polish Ethics 1963-1818) at the University of Warsaw. In 1988 

he became associate professor in Lublin, and in 1994 the full professor. From 1979 to 



Leszek Kopciuch 

Lumen Poloniae – NR 1/2009 

26 

2009 he directed the History of Social Thought Department. From 1997 to 2009 he was 

director of Institute of Philosophy. He holds since a hold time the relations with the 

Slavonic philosophical centres, especially Ukrainian, among other things with the Uni-

versity of Lvov and the University of Sumy. He publishes also in the periodicals of the 

Polish community Rota" and "Wiselka. 

Stanislaw Jedynak is author more than 600 works. There are the books, lexical elabo-

rations, anthologies, translations and articles published in the specialist and popular 

periodicals. Their problems concentrates around several themes: (1) the philosophy of 

Orient; (2) the history of the western social philosophy and ethics (mainly Anglo-

Saxon); (3) the Polish ethics, axiology and social philosophy; (4) the history of the so-

cial philosophy and ethics in the Slavonic countries; (5) the systematical problems of 

the social philosophy and the ethics; (6) the contemporary society, policy and the cul-

ture as such; (7) the philosophy of education. 

His selected books: The Ethics of Ancient Orient (Warsaw 1972); Hume (Warsaw 

1972); Ethics and Socialism (Warsaw 1974); Polish Ethics 1863-1918 (Warsaw 1977); 

Gods, Princes and Common Men. About the History of the Social Thoughts of Ancient 

Orient and Greece (Warsaw 1986); The Philosophy of the Morality (Warsaw 1986); 

About the Theory and the History of Ethics (Warsaw 1983); Ethics in Poland. The Dic-

tionary of Writers (Wroclaw 1986); Destruam et aedificabo: Studies about Western 

Philosophy and Social Thoughts (Lublin, 1998); Man, Society, Morality. The Essays 

about Polish Ethics (Lublin 1999); Nation, Society, State. The Studies about Social 

Thoughts of the 19th and 20th Century (Warsaw 2007). 

Present interests of S. Jedynak concentrate especially around the problems of the phi-

losophy of education. 
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Tworzę, więc jestem. 

Henryk Kamieński 

 

Przełomową rolę w dziejach pojęcia twórczości odegrało stanowisko Kazimierza 

Macieja Sarbiewskiego (1595-1640). Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań 

była poezja, którą uwaŜał za najznakomitszą ze wszystkich sztuk.  

Poezja zatem będzie sztuką, która naśladuje byty w materiale słownym nie według 

tego, jak istnieją, lecz jak powinny czy teŜ mogą istnieć, względnie prawdopodobnie 

istnieją, istniały lub istnieć będą1.  

Poeta nie ignoruje doświadczeń, ale mocą wyobraźni i przewodnich idei wyłania 

słowem doskonalszą rzeczywistość, kreuje świat moŜliwości i powinności. Fantazja 

poety stwarzając poŜądane wzory sprzyja doskonaleniu się człowieka, prezentuje mu 

atrakcyjne aksjologicznie stany rzeczy.  

Władysław Tatarkiewicz podkreśla, Ŝe najistotniejszym novum, jakie wprowadził 

Sarbiewski, było twierdzenie, Ŝe poeta na nowo tworzy (de novo creat) [...] Był tym, 

który odwaŜył się na uŜycie tego wyrazu. Nawet dodał, Ŝe poeta tworzy – na podobień-

stwo Boga (instar Dei)2. Sarbiewski wykazał się tu nie tylko odwagą, ale zaprezentował 

                                                           
1  M. K. Sarbiewski, [Najznakomitszą ze wszystkich sztuk jest poezja], in: Filozofia i myśl społeczna XVII 

wieku, red. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 59. 
2  W. Tatarkiewicz, Twórczość: Dzieje pojęcia, in: id., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 292. 
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teŜ rozbudowaną teorię poezji, nie tylko pomysłem, ale i wytrwałością.  

Tym samym Sarbiewski stał się prekursorem wobec romantycznego pojmowania 

twórczości artystycznej. Dopiero w XX wieku pojęciem twórczości objęto całą kulturę. 

Władysław Tatarkiewicz wyróŜnił trzy pojęcia twórczości: 

− pojmowanie twórczości jako czynności boskiej (chrześcijaństwo), 

− wiązanie twórczości tylko ze sztuką upowszechnione przez romantyzm, 

− traktowanie jako twórczości kaŜdej ludzkiej aktywności, w której przejawia się 

nowość i energia umysłowa (XX w.). 

Zasadniczą odmienność pomiędzy XIX a XX wiekiem Tatarkiewicz dostrzega 

w tym, Ŝe w wieku XIX za twórcę uwaŜano tylko artystę, zaś w wieku XX za twórcę 

uznano kaŜdego, kto wnosi istotny wkład do kultury3. 

Badania nad polską filozofią pierwszej połowy XIX wieku prowadzą jednak do mo-

dyfikacji dziejów pojęcia twórczości. Polscy filozofowie tego okresu wykroczyli poza 

odnoszenie kreacji wyłącznie do sztuki. Dorobkowi filozoficznemu metafizyków XIX 

wieku poświęcone były m. in. prace Andrzeja Walickiego4 i Adama Sikory5. Przy cało-

ściowym omawianiu dokonań filozofów autorzy ci podejmowali teŜ zagadnienia twór-

czości. Prezentowany artykuł ma charakter przyczynkarski6 i tylko aspektowo przybliŜa 

filozofię pierwszej połowy XIX wieku. Obficie korzystam z cytatów, aby uzasadnić, Ŝe 

nie zamykano twórczości w obszarze sztuki.  

Pomimo róŜnic w określaniu twórczości przez poszczególnych filozofów a nawet to-

czonych przez nich między sobą polemik dotyczących tego tematu, rysują się dwa za-

sadnicze stanowiska: 

− jedni traktowali człowieka jako istotę stworzoną przez Boga a w ludzkiej twór-

czości widzieli niejako kontynuację kreatywności boskiej (człowiek był twórczy, 

bo był obrazem Boga: Hoene-Wroński, Cieszkowski, Libelt, Kremer, Trentow-

ski); 

− drudzy nie uwzględniali problematyki religijnej przy omawianiu ludzkiej twór-

czości: Kamieński, Dembowski. 

                                                           
3  Por. ibid., s. 295-311. 
4  Por. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu 

polskiego, Warszawa 1970; id., Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. 
Próba rewaloryzacji, in: Wybrane zagadnienia z historii filozofii polskiej na tle filozoficznej umysłowości 
europejskiej, Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin, 20-23 VI 1977, red. J. Legowicz, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979; Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, 1831 – 1863, red. 
A. Walicki, Warszawa 1973.  

5  Por. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967; id., Hoene-
Wroński, Warszawa 1995. 

6  Trudno tu zatem byłoby zaprezentować bogatą literaturę przedmiotową. Chciałabym wymienić pracę S. 
Jedynaka, Człowiek. Społeczeństwo. Moralność. Szkice o etyce polskiej, Lublin 1996. Odniesienia do filo-
zofów I poł. XIX w., s. 133, 321-323. 
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Reprezentanci obu stanowisk z rozwojem filozofii wiązali nadzieje na przekształca-

nie świata w poŜądanym kierunku.  

Jeden z głównych metafizyków – Józef Maria Hoene-Wroński (1776-1853) – pod-

kreślał, Ŝe dotychczas tworzona filozofia (niemiecka od czasu Immanuela Kanta – 

1724-1804) korzystała z drogi genetycznej, filozofia ta poruszała się w obrębie rzeczy-

wistości stworzonej (chrematycznej) i mogła postępować jedynie „regresywnie”, wzno-

sząc się stopniowo od tych rzeczy stworzonych aŜ do ich zasady nieuwarunkowanej, to 

znaczy do Absolutu, do Boga...7. Obecnie filozofia będzie achrematyczna, odkrywa-

jąc istotę Absolutu i sytuując się w ten sposób poza sferą rzeczy stworzonych, w nieuwa-

runkowanym świecie zasad stwórczych, pójdzie drogą „progresywną” , zstępując od 

zasady absolutnej, czyli nieuwarunkowanej, do wszystkich rzeczy stworzonych, aŜ po 

ogniwo ostatnie, to znaczy aŜ do isto ty rozumnej, do człowieka, który jest ukoro-

nowaniem stworzenia8.  

Człowiek jest istotą stworzoną, ale posiada teŜ moc kreacyjną. Ta wzniosła funkcja 

człowieka umieszcza go ponad własną jego naturą. Jako istota fizyczna, przynaleŜna do 

globu ziemskiego, człowiek podlega warunkom inercyjnym swojej natury cielesnej. 

Jako istota rozumna, dla której ziemski dom staje się obcy, człowiek korzysta z warun-

ków spontanicznych swojej wolności duchowej. W ten sposób człowiek łączy w swo-

im aktualnym istnieniu dwa stany bardzo odmienne: z jednej strony, jako niezaleŜny od 

niego warunek własnego stworzenia, ma stan fizyczny, gdzie wskutek bezwładu z tym 

stanem związanego posłuszny jest obcym mu prawom przyrody, z drugiej zaś strony, 

jako warunek autokreacji, ma stan racjonalny, gdzie wskutek spontaniczności z tym 

wyŜszym stanem związanej posłuszny jest tylko prawom wolności, które są jego wła-

snym dziełem. I właśnie dzięki owej spontaniczności swych działań, która obdarzając go 

władzą tworzenia odróŜnia go od innych istot tego globu, człowiek musi brać udział 

w tworzeniu ziemi, dopełniając owego wzniosłego dzieła swą autokreacją, która jest 

celem rozumnym istnienia świata doczesnego9. 

Absolut pojmowany jest przez Wrońskiego jako rozumny i twórczy, działa zgodnie 

z prawem tworzenia, spontanicznie rodząc wszelką rzeczywistość. Człowiek moŜe 

poznać Absolut, ludzki rozum istotowo nie róŜni się od rozumu boskiego, jest tylko 

słabszy pod względem stopnia:  

...władza, która moŜe samorzutnie, to znaczy sama przez się, ustalić zasady, czyli 

źródło wszelkiej rzeczywistości, jest, rzecz oczywista, zdolnośc ią  twórczą ; jako taka 

                                                           
7  J. M. Hoene-Wroński, [Przedmiot i zadania mesjanizmu], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-

1864, red. A. Walicki, A. Sikora, J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 154. 
8  Ibid. 
9  J. M. Hoene-Wroński, Mesjaniczne objawienie powołania ludzkości, in: Filozofia i myśl społeczna w 

latach 1831-1864, op. cit., s. 137. 
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zaś nie moŜe niczym innym, jak tylko stopniem intensywności róŜnić się od pierwotnej 

władzy twórczej, która (...) jest po prostu spontanicznością absolutną najwyŜszego ro-

zumu Stwórcy10. 

Moc twórcza człowieka jest pochodną kreacji boskiej, w ludzkiej rozumności i twór-

czości Wroński dostrzega podobieństwo do Boga: 

...przed wszelkim storzeniem Słowo było w Bogu i tak samo w człowieku, który obda-

rzony jest rozumem absolutnym i dzięki temu dostojnemu darowi przeznaczony jest do 

tego, aby samemu dopełnić autokreacji11. 

Wroński określał swoje stanowisko mianem mesjanizmu, filozofii absolutnej, filozo-

fii achrematycznej. Zasadniczą róŜnicę pomiędzy filozofią a naukami szczegółowymi 

widział w tym, Ŝe nauki mają do czynienia z gotowym przedmiotem, natomiast filozofia 

musi swój przedmiot wytworzyć:  

...spontaniczne wytwarzanie prawdy przez człowieka, czyli „wykrywanie Absolutu” – 

jedyne, co moŜe nie tylko zapewnić, ale przede wszystkim wytworzyć nieśmiertelność 

istot rozumnych – jest aktem autokreacji człowieka, aktem, dla którego, i tylko dla nie-

go, istnieje wszechświat12.  

Działanie człowiek jako istoty spontanicznej, twórczej przebiega zgodnie z prawem 

postępu. Ta specjalna kreatywność człowieka dopełni boskie stworzenie świata, stanie 

się przedmiotem filozofii praktycznej. Filozofia ta obejmuje prawo moralne jako twór 

boski i prawo mesjaniczne jako twór ludzki. Człowiek w charakterze nowego stworzy-

ciela ustala absolutne cele istot rozumnych i powinien je osiągnąć, aby stworzyć dobro 

absolu tne na ziemi13.  

August Cieszkowski (1814-1894) znany jest jako polemista Georga W. F. Hegla 

(1770-1831). Historiozofia (zawierająca mądrość płynącą z historii) Cieszkowskiego 

była odpowiedzią na Heglowską filozofię dziejów. Zasadnicze znaczenie miała dla 

niego przyszłość. RozróŜniając praktykę przedteoretyczną (fakty) i praktykę poteore-

tyczną, wprowadził kategorię czynu. Czyn jest syntezą myśli i bytu: „substancjalnie” 

jako „afirmatywne nowe ukształtowanie”. Absolutna myśl musi zatem powrócić do 

absolutnego bytu, bez wyobcowania się wszakŜe wobec siebie samej. Ten nowo stwo-

rzony byt nie będzie owym pierwszym bytem biernym i danym, ale bytem stworzonym, 

świadomie powołanym do Ŝycia, które jest absolutnie „czynem” 14. 

U Hegla – według Cieszkowskiego – duch nie przekroczył stadiów rozwoju bytu 

w sobie (bycie sobą, samoistność) i bytu dla siebie (myślenie siebie, świadomość), nie 

                                                           
10  Ibid., s. 149. 
11  Ibid., s. 151. 
12  Id. Filozofia absolutna, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 167. 
13  Ibid., s. 155. 
14  A. Cieszkowski, [Byt, myśl i czyn], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 291. 
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stał się bytem z siebie (samoczyn, wolna czynność). Duch jest syntezą, konkretną toŜ-

samością idei i natury, ogólności i jednostkowości, duszy i ciała15. Najpełniejszym 

wyrazem ducha jest wolne twórcze działanie, dlatego Cieszkowski postulował, aby 

wola (rozumna, bo czyn jest praktyką poteoretyczną) znalazła takie zainteresowanie 

u filozofów, jakim darzyli oni rozum. Nadzieje wiązał z filozofią słowiańską, która 

syntetycznie miała wykorzystać osiągnięcia dotychczasowego rozwoju filozoficznego: 

„Słowiańszczyzna” jest reprezentatem przyszłości historycznej...16. Wykonawcy historii 

kierujący się rozumną wolą mieli tworzyć poŜądaną przyszłość historyczną. 

Wierny początkowo myśli Heglowskiej Józef Kremer (1806-1875) wiązał Ŝywioł  

i istotę filozofii z przezwycięŜeniem indywidualności. Kto wiedzenia tego dosięgnąć 

pragnie, zzuć z siebie winien osobowość swoją, uwolnić się od wszystkiego, co go czyni 

tym, czym jest, tym oznaczonym pewnym człowiekiem; powinien się uogólnić, ofiarować 

siebie za prawdę, umorzyć w sobie swoje osobiste i pojedyncze ‘Ja’, będące niby grze-

chem pierworodnym człowieka, a rozdzielające go od myśli ogólnej, wiekuistej, Ŝyjącej 

we wszelkiej bytności; a tak dopiero rozdzielenie między człowiekiem a bytnością wszel-

ką się zaciera, myśl nasza juŜ nie jest więcej monadą, jednostką samolubną. Wtedy ‘Ja’ 

staje się ogólnym jak wieczność, i wszystko sobą ogarnie, spływa z wszelkim jestestwem 

będącym w czasie i przestrzeni. „Bo najwyŜsza mądrość jest i miłością najwyŜszą” 17.  

Później Kremer polemizował z myślą Hegla, zakładającą, Ŝe wszystkie jaźnie są jed-

nakie (ja = ja), bo jedna i ta sama idea jest obecna w nich wszystkich...18. Zaczął wielką 

wagę przywiązywać do indywidualności, protestował przeciwko uznaniu jej za złudę, 

z indywidualności wypływa talent, geniusz, bo są one potęgami duchowymi. Prawie 

wszystkie dzieci są do siebie podobne, indywidualność osiągamy w wyniku rozwoju. 

Podobnie rzecz wygląda w historii, szczepy pierwotne są mało zróŜnicowane. Im zaś 

lud jakiś przebył dłuŜszą historię, im się potęŜniej rozwinął pracą wieków, tym teŜ jed-

nostki do niego naleŜące wyrobiły ze siebie dobitniejszą indywidualność, a tym samym 

wyrazistszą fizjonomię, róŜniącą ich między sobą. Z tego więc znać, iŜ nie cielesność, 

ale inny, bo nadcielesny powód jest gruntem tej indywidualności19. 

Wiele uwagi poświęcił Kremer zagadnieniom estetycznym, w sztuce widział przejaw 

indywidualności człowieka i obecności w nim pierwiastka nieskończoności:  

Sztuki piękne płyną z nieskończoności ducha człowieczego...20. 

Sztuka jest wyrazem naszej tęsknoty do nieskończoności, której nie moŜemy znaleźć 
                                                           
15  Id., O duchu w ogóle, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 295. 
16  Id., Apoftegmata do fil[ozofii] hist[orii], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 338. 
17  J. Kremer, [Stadia rozwoju ducha], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 186. 
18  Id., [Filozofia Hegla a zagadnienie ludzkiej indywidualności] , in: Filozofia i myśl społeczna w latach 

1831-1864, op. cit., s. 210. 
19  Ibid., s. 212. 
20  J. Kremer, Istota sztuki, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 187. 
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w świecie. Człowiek ...sam sobie jej obraz tworzy. Tworzy go uŜywając do tego właśnie 

tej osnowy, która mu jest najbliŜszą, najłatwiejszą dla niego; jest to świat dostępny dla 

oczu i słuchu jego, ten świat zmysłowy i staje się mistrzem, tworzy dzieła sztuki. I to jest 

sztuk pięknych zaród tajemny i powód ich najwyŜszy21.  

W przeciwieństwie do wielu filozofów tego okresu Kremer wypowiadał się za filozo-

fią uniwersalną, skoro kieruje się ona rozumem i był zdecydowanie przeciwny pomy-

słom o tworzeniu filozofii narodowej22. 

Polską filozofię narodową wprost rozwijał w tym czasie Bronisław F. Trentowski 

(1808-1869). Nazywał ją uniwersalną, poniewaŜ miała uniknąć jednostronności i połą-

czyć w róŜnojedni skrajności empiryzmu Francuzów i racjonalizmu Niemców. Posłu-

giwała się poznaniem totalnym (mysłem), przezwycięŜającym ograniczenia rozumu 

empirycznego i rozumu spekulatywnego (umysłu). Pisząc o posłannictwie narodowym 

historyka, Trentowski nakazywał odsłanianie przeszłości dla wzniecania otuchy, ale teŜ 

bezlitosne opisywanie powodów klęsk. Ten rodzaj terapii wstrząsowej, którą zastoso-

wać ma historyk musi być uzupełniony działalnością filozofa, poniewaŜ filozofia postę-

puje naprzód i roztwiera przyszłość. Do filozofii przeto podbity narodzie! [...] Gdy filo-

zofią zagórujesz nad ciemięzcami, zagórujesz nad nimi duchem i jaźnią, tą podwójną 

wszechmocą, która podnosi bezwładne ciało i wskrzesza umarłych23. Filozofia narodo-

wa przyniesie niepodległość Polsce. Filozofowie, jak niegdyś skruszyli „wszechmoc 

rzymskiej tiary”, tak dziś skruszą „wszechmoc monarszej korony”. Filozofowie zaś 

polscy połamią bagnety moskiewskie, austriackie i pruskie24.  

Filozofia zaspokoi potrzebę nowej mądrości: Tworzącej świat nowy, niosącej nie 

znane dawniej idee, wskazującej ludom dalsze posłannictwo, budzącej w nich własne 

uczucie, pokrzepiającej ich moralnie, elektryzującej boskością25. Trentowski wyróŜniał 

trzy pierwiastki w człowieku: ciało, duszę, jaźń. Ciało nasze, czyli jaźń empiryczna, jest 

przysobistością, bo leŜy przy naszej sobistości; dusz nasza, czyli jaźń metafizyczna jest 

wsobistością, bo leŜy w naszej sobistości; jaźń nasza, czyli jaźń filozoficzna, prawdziwa, 

jest dlasobistością, poniewaŜ istnieje dla siebie i tworzy świat własny26. Jaźń filozoficz-

na to czynnik najbardziej kreacyjny w człowieku, ale z Trentowskiego pojęcia róŜno-

jedni wynika, Ŝe nie moŜe ona być odseparowana od ciała i duszy. Nieprzypadkowo 

                                                           
21  Ibid., s.193. 
22  Por. id., [Uniwersalizm filozofii], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 199-200. 
23  B. F. Trentowski, [Posłannictwo narodowe historyka i filozofia], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 

1831-1864, op. cit., s. 258-259. 
24  Ibid., s. 260. 
25  Id., Ibid., s. 258. 
26  Id., [Wychowanie jaźni] , in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 246.  
Por teŜ A. Walicki, Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. Próba rewaloryza-

cji, op. cit., s. 153. 
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Trentowski stawiał zarzut Hoene-Wrońskiemu, Ŝe nie traktuje twórczości jako pełni. 

Trentowski polemizował z Karolem Libeltem (1807-1875), postulującym naukę od 

ludu. Lud ma wszędzie jądro niezmienne, a zatem nie zaszczepi filozofii narodowej, 

lecz ogólnoludową. Filozofię zbudować moŜe tylko naród, który składa się z ludu 

i steru. Pragnąc mądrość ludzkości unarodowić, patrz pilnie w istotę ducha narodu, tj. 

niezmiennego ludu i zmiennego, co chwila nowego, wedle praw postępu wyszczególnia-

jącego się zeń steru27. Trentowski nie godził się teŜ na mesjanizm (rozumiał przezeń 

przede wszystkim stanowisko Adama Mickiewicza – 1798-1855). Widział w nim co 

prawda sprzymierzeńca filozofii narodowej, poniewaŜ wychodzi on poza dualizm świa-

ta materialnego i duchowego. Mówiąc o świecie trzecim, boskim, rzeczywistym mesja-

nizm przygotowuje grunt dla filozofii narodowej, lecz nie moŜna na nim poprzestać, 

poniewaŜ jest on dziełem proroków, kierujących się uczuciem.  

Nawiązując do Mickiewicza, Libelt podkreślał: wśród ludu naszego najczystsze, 

pierwotne, narodowe, znajduje się pojęcie prawd duchowych, na których tle polska 

rozwinąć się musi filozofia28. Tym, co cechuje narodowość polską to wiara w ciągłe 

działanie świata niewidomego na widomy29. Lud co prawda nie wszystko rozumie, ale 

przeczuwa tajemniczą stronę świata, Ŝyje w bliskim związku z naturą. Libelt uwaŜał, Ŝe 

zasadnicza róŜnica pomiędzy filozofią niemiecką a słowiańską polega na pojmowaniu 

Boga. W niemieckiej traktuje się go jako ideę, której trudno przypisać indywidualność 

i przeciwstawiającą się materialności i przypadkowości. Filozofia słowiańska pojmuje 

Boga jako ducha, jako indywidualność Ŝywą, twórczą, działającą, nie neguje materii, 

ale uwaŜa ją za konieczność manifestacji ducha30.  

Wyobraźnia ludu jest tym źródłem, z którego czerpie filozofia, poniewaŜ kaŜdy lud 

ma róŜne wyobraŜenia. Odpowiadając Trentowskiemu, który specyfikę narodu dostrze-

gał w sterze, Libelt pisał: tylko w masach ludowych widzimy rzeczywiste, plemienne, 

narodowe ich róŜnice, a w oświeconych klasach niejaką juŜ narodowości amalgamację 

i zacieranie się znamion plemienno-narodowych. Narodowość leŜy naprzód w plemien-

ności, a potem dopiero w oświacie. Narodowość plemienna w ludzie jest więc Ŝywsza, 

płodniejsza, wyrazistsza niŜeli w oświeconych klasach; z czego wypada, Ŝe i w poję-

ciach i wyobraŜeniach jego musi być wyraziste, Ŝywe i płodne tejŜe narodowości zna-

mię31.  

                                                           
27  Id., Czy moŜna uczyć się filozofii narodowej od ludu..., in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, 

op. cit., s. 280. 
28  K. Libelt, [Dekalog filozofii słowiańskiej], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 

345. 
29  Ibid., s. 346. 
30  Ibid., s. 348. 
31  Id., [Wyobraźnia ludu jako źródło filozofii], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 

356. 



Zofia Majewska 

Lumen Poloniae – NR 1/2009 

Libelt wskazywał na zaleŜność narodów od natury (organizmu, ziemi, roślinności). 

Młodzieńcza siła narodu ujawnia się najpierw w ujarzmianiu natury. Kształcą się wtedy 

siły ducha narodowego (poezja, religia, prawo). Jak człowiek, tak naród dorasta na 

męŜa32. Ustaje wówczas potrzeba podbojów, a przychodzi czas reform socjalnych i poli-

tycznych. Stosując w odniesieniu do narodu metaforę Ŝycia ludzkiego (dziecięctwo, 

młodość, dojrzałość, starość), Libelt twierdzi, Ŝe rozwój ten obrazuje linia paraboliczna. 

Kulminacja dziejowa Ŝycia narodu jest kulminacją jego sił twórczych, później powoli 

przychodzi niemoc. JednakŜe narody rzadko umierają ze starości. Śmierć polityczna nie 

jest jeszcze śmiercią dziejową33. Czy naród moŜe się odrodzić, o tym decyduje jego 

posłannictwo historyczne. W psychologicznym usposobieniu narodu powołanego do 

spełnienia misji dziejowej złoŜone są tajemne włókna, wiąŜące naród ten z ideą czasu. 

Gdzie takie zachodzi powinowactwo duchowe, tam nie potrzeba poselstwa z nieba, ale 

przez samo parcie ducha lud jako materia powiąŜe się z ideą jako z duszą34. 

Libelt rozwijając filozofię wyobraźni, podkreślał, Ŝe Bóg permanentnie stwarza 

świat, co sprawia, Ŝe nie jest ograniczony przez przedmiotowość. Bóg stwarza formy 

pierwotne, w naturze formy przechodne nieustannie przeobraŜają się bez wiedzy i woli, 

człowiek tworzy formy pochodne. Źródłem wszystkich form pochodnych jest wyobraź-

nia ludu, w tym takŜe filozofii35. Wyobraźnia obleka myśl w kształt, co jak wskazuje 

Andrzej Walicki36, było nawiązaniem do Giambattisty Vica (1668-1744). O boskim 

pochodzeniu człowieka świadczą wytwory ducha ludzkiego: religia – dzieło uczucia; 

umiejętność – dzieło rozumu i sztuka – dzieło wyobraźni. Wyobraźnia jest przejściem 

od uczucia do myśli, dlatego sztuki poprzedzały wszędzie filozofię (rozwój polskiej 

filozofii nastąpił po wielkiej poezji romantycznej). Libelt odróŜniał wyobraźnię bierną 

(imaginację) i wyobraźnię czynną (fantazję, którą uwaŜał za twórczą). Będąc w filozofii 

polskiej jednym z pionierów autonomizacji estetyki, Libelt pojmował ją szeroko, wiele 

uwagi poświęcał pięknu natury, człowieka i społeczności. Wśród sztuk pięknych wyod-

rębnił: 

− sztuki formalne (plastyczne, przestrzenne, przedstawiające ideał piękna); 

− sztuki treściowe (idealne, czasowe, przedstawiające ideał prawdy); 

− sztuki społeczne (Ŝywotne, przestrzenno-czasowe, przedstawiające ideał dobra). 

Oryginalność estetyki Libelta polega na wyróŜnieniu sztuk Ŝywotnych, których roz-

wój wiązał z przyszłością. Miały one obejmować:  
                                                           
32  Id., O posłannictwie dziejowym narodów, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 

374. 
33  Ibid., s. 377. 
34  Ibid., s. 378. 
35  Por. id., [Wyobraźnia ludu jako źródło filozofii], s. 355. 
36  A. Walicki, Polska myśl filozoficzna epoki międzypowstaniowej, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 

1831-1864, op. cit., s. 35. 
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− idealizowanie natury (ogrodnictwo – upięknienie natury, strój – upięknienie cia-

ła, ozdobność – upięknienie Ŝycia, połączenie przemysłu i sztuk); 

− wychowanie estetyczne człowieka (gimnastyka i taniec – kształcenie ciała, pięk-

noznawstwo – kształcenie ducha, dramaturgia – kształcenie Ŝycia); 

− idealizowanie społeczności (kult religijny, kult polityczny, kult narodowy). 

Sztuki Ŝywotne określa Libelt jako upiękniającą się rzeczywistość37, z nich przema-

wia do nas ideał dobra będący syntezą ideału piękna i ideału prawdy, bo wprawdzie 

wszystkie sztuki są piękne, ale nie wszystkie są przedstawieniem samego piękna. 

Filozofię twórczości rozwijali Edward Dembowski (1822-1846) i Henryk Kamieński 

(1813-1865). O ile jednak wcześniej wymienieni filozofowie nawiązywali do kreatyw-

ności Boga, o tyle u tych obu myślicieli nie ma bezpośrednich nawiązań do problema-

tyki religijnej.  

Kamieński charakteryzując człowieka pod względem psychologicznym, wyróŜniał 

władzę pojmowania i władzę tworzenia. Sądził, Ŝe niewystarczająca jest powszechnie 

wyznawana toŜsamość myśli i bytu, poniewaŜ myśl jest wynikłością, nie jest zatem siłą 

twórczą. Pojmowanie cechuje się biernością i wiąŜe się z oddziaływaniem obcej myśli. 

Dzięki twórczości nie przejmujemy cudzych myśli (idei), ale samodzielnie je tworzy-

my. Tu więc duch ludzki okazuje się być sam przez się pierwiastkiem rzeczy z niego 

wynikających, zarodem świata, który jest jego dziełem. Jednym słowem „tworzy, a więc 

jest”. Na mocy tego stosunku ducha ludzkiego do myśli upatrujemy w nim absolut, to 

jest „byt”, którego myśl (idea) jest wynikłością, czyli stworzeniem koniecznym, abyśmy 

za absolut go uznali. Więc stosunek bytu a myśli jest stosunkiem absolutu i wynikłości – 

stwórcy i stworzenia38. Cielesno-duchowa dwoistość człowieka sprawia, Ŝe jest on wy-

nikłością przyrody (prawa rządzące jego ciałem nie zaleŜą od niego), ale teŜ stwórcą 

(absolutem rządzącym stwarzanym przez siebie światem). Tę dwoistość musi takŜe 

zawierać ludzki czyn – człowiek ideę musi urzeczywistnić w materii, duchowa twór-

czość przejawia się w opanowywaniu materii. 

Największą potęgę ludzkiego umysłu stanowi abstrahowanie a filozofia doprowadza 

je do najwyŜszego stopnia. Kamieński jednak uwaŜa, Ŝe metoda abstrahowania nie 

została we współczesnej filozofii sformułowana we właściwy i ostateczny sposób, po-

niewaŜ filozofia dzisiejsza nie potrafiła podać „abstrakcji rzeczywistego Ŝycia”. Zasada 

filozofii, która rozjaśni wszystkie zjawiska Ŝycia, musi być zasadą teorii praktycznej 

(teorii czynów). Tej funkcji sprostać moŜe tylko zasada: Tworzę, więc jestem, bo w niej 

wyraŜa się czynny stosunek do Ŝycia i ona będzie przyświecać przyszłemu przechodze-

                                                           
37  K. Libelt, System sztuk pięknych, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 371.  
38  H. Kamieński, Rozbiór psychologiczny człowieka, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. 

cit., s. 386. 
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niu wiedzy w świat. 

„Tworzę, więc jestem” – mamy za kamień węgielny filozofii, która się stanie wszech-

stronną teorią praktyczną, kaŜdemu bez wyjątku określeniu czasu i miejsca odpowie-

dzieć zdolną, a która cały ród ludzki ogarnie i będzie prawdziwym przejściem wiedzy 

w świat – wiedzy, która musi rzeczywistość objąć stając się jej prawdziwą abstrakcją – 

zanim w tę rzeczywistość zstąpi jako wyjaśnicielka i nauczycielka wszystkich czynów 

człowieka. 

„Tworzę, więc jestem” – jest filozofii przyszłość, „myślę, więc jestem” – jest jej prze-

szłość, która nie była „praktyczną” , bo nie ujęła „rzeczywistej abstrakcji” wszechrze-

czy39. 

Kamieński podkreślał, Ŝe oświata i postęp nie oddala człowieka od stanu natury, po-

niewaŜ do tego stanu – stanu doskonałości naszej natury – nieustannie dąŜymy. Wielką 

wagę przywiązywał do rozwoju materialnego społeczeństwa, pojmując ten rozwój nie 

jako hołdowanie materii, ale jako uświęcenia zdobywczego ducha ludzkiego: postęp 

materialny społeczeństwa nie leŜy w rozwinięciu jego zwierzęcej uŜywalności, ale  

w usamowolnieniu ducha od materii40.  

Społeczeństwo moŜe opierać się na interesie wzajemnym. Kamieński podkreśla, Ŝe 

interes pojedynczego człowieka nigdy nie jest przeciwspołeczny, lecz wówczas po-

wszechne dobro jest środkiem do uzyskania dobra osobistego. WyŜszą formę społe-

czeństwa stanowi społeczeństwo oparte na powołaniu, bo zasadza się na idei człowie-

czeństwa, obcowanie z ludzkością jest tu jedynym celem, a nie środkiem do zaspokoje-

nia interesów poszczególnych ludzi. Takie społeczeństwo byłoby bardziej szlachetne 

i doskonałe a zarazem bardziej twórcze, największą zasługa byłaby praca dla dobra 

powszechnego. Kamieński wierzył, Ŝe kiedyś moŜe nastąpić taki etap w rozwoju ludz-

kości, chociaŜ zapewne jest to odległy ideał. Wszelkie pogwałcenie interesów nawet 

nielicznych ludzi byłoby krzywdą i niesprawiedliwością, nie moŜna więc Ŝadnymi środ-

kami zewnętrznymi wobec motywacji indywidualnych budować takiego społeczeństwa. 

Inaczej sprawa przedstawia się wówczas, gdy pojedynczy człowiek dobrowolnie rezy-

gnuje z własnego interesu, kierując się powołaniem jako motywem wznioślejszym, 

wtedy: Ŝadne zewnętrzne działanie nie narusza interesu, tylko człowiek sam go się wy-

rzeka wolną i pełną wolą czerpniętą z wyŜszych pobudek, „i w ten jedynie sposób urze-

czywistnić się moŜe ów wyŜszy i doskonalszy moment”41. 

Twórczość nie wyraŜa się tylko w skierowaniu ku przyszłości, ale uwidacznia się teŜ 

w pojmowaniu przeszłych czynów ludzkości, a więc takŜe historyk jest twórcą. Ujęcie 
                                                           
39  Id., Myślę, więc jestem. Tworzę, więc jestem, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 

393.  
40  Id., [Ufilozoficznienie ekonomii], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 394. 
41  Id., Interes, powołanie, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 402. 
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minionych czynów jest stosunkiem ludzkiego ducha do przeszłości. Historia jako poj-

mowanie ubiegłych czynów ludzkości nie jest prostym i biernym wejrzeniem z tego no-

wego i Ŝywotnego stanowiska w miniętą przeszłość, ale jest rzuceniem nowego światła 

na jej kształty i postacie, ich wyraz, ducha, osnowę. Pojmowanie przeszłości jest jakoby 

jej oświetlaniem; w tym umysłowym procesie nauki nie rzecz sama przez się martwa nas 

porywa i zachwyca, ale promienie, które na nią padają42. 

Historyk oŜywia przeszłość poprzez pojmowanie czynów i ujęcie ich duchowej stro-

ny (idei), odnosi je do zasady wszelkich ludzkich rzeczy, konfrontuje z ideą postępu 

ludzkości. ...historię pisać nie jest to szukać, odgrzebywać i klecić, ale jest to światło 

własne przelewać na przeszłość, jest to tworzyć widok. Historyk jest twórcą43. 

Z pojęciem twórczości Edward Dembowski łączył radykalizm społeczny, utoŜsamiał 

interes kaŜdego ludu z jego poświęceniem się dla siebie a za cel Ŝycia ludu uznał wol-

ność. Wolność będzie moŜliwa jedynie wtedy, kiedy zniesione zostaną: przemoc fi-

zyczna, przemoc własności i przemoc umysłowa. Miłość ludu a ludzkości jednym jest44. 

Wolność i twórczość są przez Dembowskiego utoŜsamiane: aby tworzyć trzeba być 

niezaleŜnym, w twórczości człowiek indywidualny uzewnętrznia się a to jest najwięk-

szym aktem wolności. 

Stanowisko twórczości w filozofii jest przeto stanowiskiem wolności w Ŝywocie spo-

łecznym. Filozofia wskazuje więc swoim dzisiejszym stanowiskiem, Ŝe ludy na drodze 

rozwijania się umniczego i filozoficznego dojdą do „spólności bezwzględnej”, a przez to 

do wolności. Zresztą uchwycenie strony postępowej Ŝywota społecznego i wszelkiej 

dziedziny myślowej moŜe dziś się tylko pod hasłem wolności stać, a to święte miłości 

i młodości hasło, ten cel olbrzymi wszelkiego postępu jest równoznaczny z twórczo-

ścią45. 

W historii obserwujemy naprzemienne następstwo myśli i czynów, czyn jest urze-

czywistnieniem myśli, jest tworzeniem rzeczywistego przedmiotu. Tworzenie jest 

przejściem bycia w byt, Dembowski rozróŜnia zatem trzy kategorie logiczne:  

− bycie (abstrakcja bytu),  

− byt (konkretna postać bytu),  

− tworzenie (zindywidualizowanie się całości jednej w inną).  

Dembowski bardzo cenił Hegla i do niego nawiązywał, ale starał się przekroczyć je-

                                                           
42  Id., [Filozofia historiografii], in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. cit., s. 404. 
43  Ibid., s. 410. Tym samym Kamieński sformułował antypozytywistyczny program metodologiczny dla 

humanistyki. Por. A. Walicki, Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. Pró-
ba rewaloryzacji, op. cit., s. 154. 

44  E. Dembowski, Twórczość w Ŝywocie społeczności, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. 
cit., s. 421. 

45  Ibid., s. 423. 
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go filozofię: Heglowska idea jest juŜ „twórczą” , ale jeszcze nie jest „twórczością” 46. 

Twórczość nie moŜe być pojmowana jako przymiot, stanowi bezwzględny Ŝywioł 

człowieka, przewyŜszający wiedzę i wolę. Dembowski dystansował się wobec Wroń-

skiego i Kamieńskiego pojmowania twórczości, dostrzegając tylko pomiędzy ich sta-

nowiskiem i swoim zbieŜność terminologiczną, ale róŜne treści wiązane z tą samą na-

zwą. Twórczość u tych autorów w jego przekonaniu nie była pełnią, a tylko takie jej 

traktowanie wprowadza istotne novum do filozofii. 

Badania nad polską filozofią pierwszej połowy XIX wieku prowadzą zatem do mo-

dyfikacji dziejów pojęcia twórczości. Polscy filozofowie tego okresu wykroczyli poza 

odnoszenie kreacji wyłącznie do sztuki. Pojmowali człowieka jako istotę twórczą i wy-

znaczali mu rolę nowego Stworzyciela, który dopełni dzieło Boga (Józef M. Hoene-

Wroński). Wykonawcom historii przypisywali zadanie tworzenia przyszłości (August 

Cieszkowski). Widzieli potrzebę uzupełniania poznania totalnego twórczym działaniem 

(Bronisław F. Trentowski). WyróŜniali sztuki społeczne (Ŝywotne), rozumiejąc przez 

nie tworzenie form Ŝycia społecznego, które połączą piękno z poŜytkiem (Karol Libelt). 

Za najpełniejszy rodzaj twórczości uznawali twórczość społeczeńską (Edward Dem-

bowski). 

Generalnie polska filozofia tego okresu zrywała z ujmowaniem człowieka jako istoty 

kontemplatywnej, dlatego jedną z centralnych kategorii stała się kategoria czynu. My-

ślicieli tego okresu interesowała głównie przyszłość, budowali automodele filozofii ex 

ante. Najpełniejszym wyrazem poglądów filozofów tego okresu jest maksyma Henryka 

Kamieńskiego: Tworzę, więc jestem. 

Problemy twórczości podejmą w filozofii polskiej na początku XX wieku, m. in.:  

− Stanisław Brzozowski (1878-1911), zrywający z przekonaniem, Ŝe człowiek Ŝy-

je w gotowym świecie;  

− Jan Łukasiewicz (1878-1956), Twórczość w nauce, podkreślający, Ŝe w rozu-

mowaniach tkwią pierwiastki twórcze – najbardziej wyraźne w tłumaczeniu; 

− Florian Znaniecki (1882-1958), rozpoczynający swą działalność naukową jako 

filozof twórczości, tłumacz Ewolucji twórczej Henryka Bergsona (1859-1941). 

Pięknym dopełnieniem tej polskiej tradycji będą ksiąŜki Homo creator Janusza Ku-

czyńskiego (1976) i Dialektyka twórczości Władysława StróŜewskiego (1982). Kuczyń-

ski w sposób zapośredniczony, bo poprzez marksizm, nawiąŜe do Hegla, StróŜewski 

takŜe przywoła Hegla w kontekście tradycji filozofii klasycznej i fenomenologicznej. 

Myśliciel, wobec którego filozofowie polscy pierwszej połowy XIX zajmowali bardzo 

zróŜnicowane postawy, jeszcze raz okaŜe się źródłem inspiracji.  

                                                           
46  Id., O postępach w filozoficznym pojmowaniu bytu, in: Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, op. 

cit., s. 431. 



Przyczynek do dziejów pojęcia twórczości w filozofii polskiej  

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

Największą zasługą filozofii polskiej było rozszerzenie zakresu pojęcia twórczości, 

Dzisiaj raŜą nas zapewne nadmierna spekulacja, wybujały maksymalizm filozoficzny, 

motywy teologiczne. Trzeba jednak docenić to, Ŝe filozofowie polscy antycypowali 

tendencje, które pojawiły się znacznie później a nawet są dyskutowane do dzisiaj 

(choćby problem estetyzacji Ŝycia). 

Summary 

The article refers to the history of the notion of creativity presented by Władysław 

Tatarkiewicz. The first thinker who defined a poet's activities as creation was Kazimierz 

M. Sarbiewski (17th century) and he was also brave enough to add that a poet creates in 

the likeness of God. Thus, he became a precursor of the romantic understanding of 

artistic work. As late as in the 20th century the notion of creativity spread on the whole 

culture. 

The research on Polish philosophy of the first half of the 19th century, however, leads 

to a modification of the history of the notion of creativity. Polish philosophers of the 

period went further than just to refer creativity to art. They perceived man as a creative 

being and they appointed him a part of the new Creator who will complement God's 

work (Józef M. Hoene-Wroński). They assigned the task of creating the future to the 

executors of history (August Cieszkowski). They saw a need to complement the total 

cognition with creative actvity (Bronisław F. Trentowski). They distinguished social 

arts (lively), meaning creating forms of social life which will combine beauty and bene-

fit (Karol Libelt). They considered society creativity to be the fullest type of creativity 

(Edward Dembowski). 

In general, Polish philosophy from this period rejected contemplativism and that is 

why one of the central categories became the category of a deed. The best expression of 

the views of the philosophers from the period is Henryk Kamieński's maxim I create so 

I exist. 

At the beginning of the 20th century the issues of creativity were dealt with in Polish 

philosophy by, among others: 

− Stanisław Brzozowski, giving up the belief that man lives in a ready world, 

− Jan Łukasiewicz highlighting the fact that there are creative elements in reasonings 

(the most explicit in explanation); 

− Florian Znaniecki, beginning his scientific activity as a philosopher of creativity, a 

translator of Henryk Bergson;s Creative Evolution. 

A wonderful complement to this Polish tradition are the books Homo creator by 

Janusz Kuczyński (1976) and Dialectics of Creativity by Władysław StróŜewski (1982). 

Kuczyński in an indirect way, through Marixism, referred to Hegel and Strózewski also 
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quotes Hegel in the context of the traditions of classical and phenomenological philoso-

phy. The thinker, towards whom Polish philosophers took diverse stances, once again 

proved to be a source of inspiration. 

The greatest merit of Polish philosophy of the first half of the 19th century was ex-

panding the range of the notion of creativity. Today we are probably struck by the ex-

cessive speculation, the overweening philosophical maximalism, theological motives. 

However, one must appreciate the fact that Polish philosophers made a priori assump-

tions of tendencies which appeared much later and are discussed even today.  
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Historia naszego narodu dostarcza wiele materiałów empirycznego niezbędnego do 

badania charakteru narodowego. Są wśród nich równieŜ pamiętniki i relacje opisujące 

nasz kraj oczami cudzoziemców, gdzie cudzoziemcy nie szczędzą określeń, z których 

dałoby się moŜe zbudować pewną scaloną, choć nie wiadomo w jakim stopniu prawdo-

podobną, opinię o polskim charakterze narodowym1. Teksty Galla Anonima są nie tylko 

zapisem dziejów ale takŜe próbą oceny ludzi je tworzących. Próbę opisów cech Pola-

ków znajdujemy równieŜ u Wincentego Kadłubka, w Kronice Wielkopolskiej, u Janka 

z Czarnkowa, Janka z Dąbrówki, Jana Długosza, Macieja z Miechowa czy Marcina 

Kromera.  

W dobie Odrodzenia dominowały dwie koncepcje w zakresie pojmowania roli 

i funkcji Polski – tradycyjna i modernizacyjna. Do pierwszej naleŜałoby zaliczyć Piotra 

Skargę i Stanisława Hozjusza, którzy wyznawali jedność rodziny europejskiej, uniwer-

salnego posłannictwa narodu, a takŜe słuŜby Kościołowi powszechnemu, do drugiej zaś 

Jan Ostroróg i Andrzej Frycz Modrzewski, którzy rezygnowali z jednej Rzeczypospoli-

tej chrześcijańskiej na rzecz wielości państw narodowych.2 

W okresie Oświecenia myśl charakterologiczna zajmowała coraz więcej znajduje 

miejsca na kartach rozpraw polityczno-historycznych. Wokół cech narodowych coraz 

                                                           
1  J. Gintel, Cudzoziemcy o Polsce, Kraków 1971, t. 1-2, s. 15. 
2  J. Jaroń Koncepcje charakteru narodowego w zachodniej i polskiej myśli społecznej. Zarys problematyki 

Warszawa 1988, s. 172-173. 
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częściej dochodziło do polemik i sporów. Andrzej Wierzbicki przytacza spór, jaki roz-

gorzał pomiędzy włoskim pijarem Ubaldi Mignoni a Franciszkiem Bohomolcem na 

temat oddziaływania klimatu na mentalność narodową. Włoch twierdził, Ŝe klimat upo-

śledził umysłowo Polaków., natomiast nasz jezuita przytoczył szereg argumentów na to, 

Ŝe jest to hipoteza całkiem błędna; więcej, udowadnia, Ŝe to południowcy pod wpływem 

klimatu mają skrzywioną umysłowość.  

Determinanty geograficzne zdominowały myśl Jędrzeja Śniadeckiego w jego roz-

prawie Teoria jestestw organicznych z 1811 roku, gdzie wyodrębnił trzy rodzaje, typy 

charakterów, występujące odpowiednio w strefie gorącej, zimnej i umiarkowanej. Stąd 

teŜ róŜnorakie temperamenty, inne cechy charakteru i mentalności. RównieŜ Hugo 

Kołłątaj swoje rozwaŜania charakterologiczne wiąŜe ze środowiskiem naturalnym, 

upatrując w nim przyczyny sprawczej kształtowania się względnie stałej natury ludz-

kiej.  

Dla ówczesnych charakter narodowy zdawał się być niezmienny, ale z biegiem wiel-

kich zmian jakie nastąpiły po wybuchu Rewolucji Francuskiej ten pogląd ulegał mody-

fikacji.. Coraz częściej zadawano pytanie czy moŜna go zmieniać. W odpowiedzi na to 

pytanie kryła się przemoŜna wola odbudowania Rzeczpospolitej. W okresie zaborów 

tworzy się silne poczucie toŜsamości narodowej. Pojęcie narodu łączy nie tylko wol-

ność, ale takŜe równość i braterstwo. Naród nie jest toŜsamy z pojęciem państwa. Pań-

stwo nie jest juŜ wartością nadrzędną, jego miejsce zajął naród określając to co postę-

powe i ukierunkowane na przyszłość. Wkraczająca epoka romantyzmu na swoich 

sztandarach wypisywała narodowość i ludowość, a charakter narodowy stał się ich 

nieodłącznym elementem. Jan Śniadecki mówił: Narodowość stoi na języku i charakte-

rze, a cudzoziemskie wychowanie obojga nas nieznacznie pozbawia. Gdy własnego 

państwa zabrakło musiała wystarczać dyrektywa ideowo-moralna. Było to swoiście 

pojmowana kompensacja braku własnej instytucji państwowej. Kiedy nastąpił rozbiór 

Polski, po okresie przygnębienia uderzono w nutę apologetyki. ŚcieŜką tą podąŜyli 

Józef Pawlikowski, Kazimierz Brodziński, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy 

Wawrzyniec Surowiecki i inni. Ten ostatni inspirowany Myślą o filozofii dziejów Her-

dera dostrzegł wady i zalety charakteru narodowego Polaków walcząc przeciwko pesy-

mizmowi i zniechęceniu.  

W okresie romantyzmu wskrzeszono takŜe pojęcie Słowiańszczyzny. Idee tej prze-

szłości pobrzmiewały w utworach Jana Wicentego Bandtkie-StęŜyńskiego oraz w tek-

stach biskupa Jana Pawła Woronicza. Ten niewątpliwie tradycjonalizm charakterolo-

giczny przewijający się pod postacią haseł powrotu do charakteru przodków, był wyra-

zem tendencji do idealizacji przeszłości narodowej, tendencji towarzyszącej poszuki-

waniem dróg wyjścia z kryzysu. Joachim Lelewel był zwolennikiem wskrzeszenia du-
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cha Słowiańszczyzny jako ducha plemiennego, z którego wyrastał duch narodowy 

skonkretyzowany pod postacią narodowości. Głównym komponentem narodowości był 

charakter narodowy, który mógł zmienić się osłabiając lub wzmacniając źródło sił wi-

talnych narodu. Lelewel poprzez analizę historyczną chce pocieszyć i wzbudzić nadzie-

je na odbudowę Rzeczpospolitej. Charakter narodowy miał być jednym z narzędzi bu-

dowania teorii naukowych, wyjaśniających dzieje narodu. Był on naczelną kategorią 

romantycznych ideologii, przesycony pierwiastkami mistycyzmu i ezoteryzmu – tole-

rowanych w refleksji historiozoficznej, niezbyt jednak chętnie, akceptowanych przez 

naukę. Mimo wielu uchybień koncepcja ta miała duŜe walory emocjonalne i niezaleŜnie 

od troski o poprawność i spójność uznawanych załoŜeń metodologicznych wielu histo-

ryków uwiodła. Gorączka romantycznej myśli sprzyjała refleksji charakterologicznej 

choć nieubłaganie odsuwała ją od nauki. To wytworzyło sytuację w której charaktero-

logia narodowa stanowiła poduszkę lenistwa nauki3.  

Kolejne powstania narodowe nie spełniły tych nadziei, nie odrodziła się niepodległa 

Rzeczpospolita. Dobę optymizmu zastąpił pesymizm, którego ostrze najmocniej ude-

rzyło w lelewelowską koncepcję charakteru narodowego. Wśród krytyków znaleźli się 

Walerian Kalinka, Józef Szujski oraz Michał Bobrzyński. Wszyscy wymienieni naleŜeli 

do tzw. szkoły krakowskiej której dewizą był Trzeźwy realizm. Na kanwie tej krytyki 

równieŜ w środowisku warszawskim szukano racjonalizacji problematyki historycznej. 

Takie postacie jak Tadeusz Korzon, Władysław Spasowicz czy Władysław Smoleński 

nawiązywały do pozytywistycznych treści budując teorie charakteru narodowego. 

W szerokim nurcie pozytywistycznych idei moŜna było dostrzec recydywę idei roman-

tycznych choćby w postaci dzieł Wicentego Lutosławskiego, który wskrzesił roman-

tyczną koncepcję narodowego ducha i jaźni. To niewątpliwe mieszanie pojęć wcale nie 

przybliŜało rozwiązania problemu charakteru narodowego. Pojęcia zaczerpnięte z pozy-

tywistycznego psychologizmu oraz nominalistyczne rozumienie ducha połączone z re-

alistycznym neoromantyzmem stworzyły charakterystyczny klimat dyskusji historycz-

nych czego dobitnym przykładem jest dyskusja na III Zjeździe Historyków Polskich 

w Krakowie w 1900 roku, gdzie wchodząca do nauki nowa dziedzina naukowa – psy-

chologia społeczna sporo zamieszała w metodologii badań historycznych. 

W początkach XX wieku charektorologia narodowa została wprzęgnięta w koncepcje 

polityczne społeczeństwa polskiego. Stronnictwo Demokratyczno–Narodowe w swoich 

deklaracjach ideowych i programowych, charakter narodowy Polaków stawiało na 

pierwszym miejscu. Sztandarowymi publikacjami endecji były rozprawy Zygmunta 

Balickiego (Egoizm narodowy wobec etyki) oraz Romana Dmowskiego (Myśli nowo-

                                                           
3  A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX 

i XX w., Warszawa 1993, s. 73-140. 
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czesnego Polaka). Ale obok tego pojawiały się ksiąŜki z nurtu romantycznego. Takim 

nowym spojrzeniem była rozprawa Duch dziejów Polski Antoniego Chołoniewskiego. 

Dla autora charakter narodowy odbijał się w wzorcach osobowych, wyznaczając takie a 

nie inne dzieje. Czy te wzorce osobowe stanowiły Ŝe Polacy mimo popełnionych wciąŜ 

błędów odradzali się w kaŜdej epoce niejako na nowo? Nie wydaje się jednak Ŝe cechy 

psychologiczne narodu polskiego ukształtowane w danej epoce decydowały o losie 

nacji. Co wcale nie oznacza, Ŝe nie determinowały zachowań i postaw pokoleń, a takŜe 

wpływały na kształt dziejów. 

Od początku XIX wieku moŜna zauwaŜyć Ŝe cięŜar rozpatrywania cech 

osobowościowych przeniósł się na rozpatrywanie wewnątrz przedmiotu – pytanie jak? 

zostało zastąpione pytaniem dlaczego?.  

Historia metodologii badań charakteru narodowego w literaturze polskiej jest 

stosunkowo skromna, bowiem składają się na nią nieliczne pozycje. Przed 1918 rokiem 

funkcjonowały w literaturze naukowej trzy pozycje, które jednak nie wzbudziły 

większego zainteresowania. Są to: Juliana Czermińskiego O charakterze narodowym 

rozprawa wydana w Krakowie w 1817 r., Stanisława Okraszewskiego Rysy celniejsze 

charakteru narodowego wydane w Warszawie w 1819 r. oraz zagadnienia zawarte 

w pracach Ludwika Krzywickiego, a szczególnie w pracach dotyczących antropologii. 

W późniejszym okresie duŜą role odegrały prace zagranicznych autorów m.in. Williama 

Mc Dougalla, Ernesta Bakera, Gustawa Le Bona oraz prace z zakresu psychologii 

społecznej i wspomnianej juŜ amerykańskiej szkoły antropologii kulturowej. Dzięki 

tym badaniom problematyka charakteru narodowego jest bogatsza i chętniej 

podejmowana w pracach naukowych.  

Pierwszym naukowcem, po drugiej wojnie światowej, który zwrócił się ku problema-

tyce charakteru narodowego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy mentalność 

narodowa to fatum rozwiązań metodologicznych, była Antonina Kłoskowska. Zwróciła 

teŜ uwagę na dokonania amerykańskiej antropologii kulturowej w dziedzinie badania 

charakteru narodowego, a jeden z jej kierunków szczegółowo omówiła na łamach Kul-

tury i Społeczeństwa w 1957 roku4. W artykule dała wyraz wielkiego sceptycyzmu dla 

poszukiwań historyków nad rozwiązaniem problemu charakteru narodowego. Pisała: 

Próby określenia charakteru narodowego podejmowane w czasie przygotowania do 

konferencji historyków odbytej w Otwocku na przełomie 1951 i 1952 roku, oraz w cza-

sie owej konferencji, świadczą jak bardzo niepewnie czuli się dyskutanci na tym grun-

cie. Nieporadność wysuwanych tam koncepcji „cech narodu polskiego” nie moŜe dzi-

                                                           
4  A. Kłoskowska, Charakter narodowy a osobowość..., op.cit. s.106. 
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wić wobec braku wszelkiego teoretycznego i metodologicznego przygotowania do roz-

patrywania zagadnień z tego zakresu5. 

Trzydzieści lat później w 1983 roku Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego 

i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizowały 

seminarium poświęcone charakterowi narodowemu Polaków6. Andrzej Wierzbicki, 

jeden z uczestników tego spotkania, uwaŜa, Ŝe seminarium nie spełniło swego zadania, 

bo wykazało duŜą dawkę sceptycyzmu, co do efektów takich badań, a ponadto więk-

szość referatów miało ukierunkowanie opiniologiczne, mówiono zatem o róŜnych wy-

obraŜeniach na temat polskiego charakteru narodowego, a nie o tym jaki on jest w rze-

czywistości7.  

Wydaje się jednak, Ŝe krytyczny głos Wierzbickiego naleŜy uznać za odosobniony, 

gdyŜ dotyka tylko jednego aspektu tego problemu, nie udało mu się dostrzec, iŜ wiele 

z artykułów zaprezentowanych podczas tego seminarium zawierało spostrzeŜenia traf-

ne, są to przemyślenia interesujące i nowatorskie i dlatego nie moŜna się zgodzić z po-

wyŜszą tezą. Niewątpliwie był to krok naprzód w stosunku do krytykowanych przez 

Kłoskowską otwoczańskich rozwaŜań czy teŜ spektakularnej wystawy krakowskiej 

Polaków portret własny z 1979 roku. Wydaje się, Ŝe autorzy spotkania na Mazurach 

doskonale zdawali sobie sprawę ze złoŜoności problematyki charakteru narodowego  

i z faktu, Ŝe nie sposób jednym seminarium rzecz całą rozwiązać, nie będąc przy tym 

posądzonym o agitowanie na rzecz współczesności. Było to, jak naleŜy sądzić, główne 

źródło sceptycyzmu i ostroŜności w stawianiu tez naukowych. Niemniej jednak semina-

rium dostarczyło wiele materiału, tak potrzebnego do badania charakteru narodowego, 

które zakotwiczyło go na stałe w problematyce społecznej. Spotkanie naukowców i de-

bata nad toŜsamością narodową Polaków była gestem zachęcającym innych do podjęcia 

się badań naukowych na szerszą skalę. Wskazywała, iŜ środowiska naukowe są gotowe 

do rozwiązania niełatwego problemu wywołującego wiele kontrowersji.  

Wpływ osiągnięć nauk społecznych Europy Zachodniej na rozumienie pojęcia 
charakter narodowy w II Rzeczypospolitej 

W rozwaŜaniach charakterologicznych dwudziestolecia międzywojennego w Polsce 

termin charakter narodowy uŜywany był często zamiennie z takimi terminami jak duch 

narodu, psychika narodowa czy dyspozycje psychiczne. Charakter narodowy dla ówcze-

snych był pojęciem bardziej intuicyjnym, nad którego definicją i przedmiotem bliŜej się 

nie zastanawiano i stąd wynika brak na ten temat głębszych refleksji metodologicznych. 

                                                           
5  Ibidem. 
6  Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1-2/1984 oraz Odra 1/1984.  
7  A. Wierzbicki, Spory o polską duszę, op. cit., s. 234. 
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Trudno w związku z tym doszukać się w polskiej literaturze naukowej powaŜnych pu-

blikacji poświęconych temu problemowi – zamiast tego mamy do czynienia z prawdzi-

wą skarbnicą wiedzy na temat cech, postaw i zachowań obywateli II Rzeczypospolitej, 

mającej słuŜyć przedstawieniu charakteru narodowego Polaków. 

Historycy polscy w okresie dwudziestolecia wypowiadali się często na temat 

charakteru narodowego, ale nie jako osobnego problemu, lecz na ogół w kontekście 

całokształtu opisu historycznego. RównieŜ bogaty materiał pozostawiły publikacje 

socjologiczno-biograficzne związane z Ŝyciem warstw społecznych Polski. Przy 

badaniu specyfiki społeczeństwa polskiego coraz śmielej sięgano po wyniki badań 

i teorie psychologów i socjologów zwłaszcza francuskich i angielskich takich jak 

choćby G. Tarde, W. McDougalla, E. Barkera czy G. Le Bona. 

Gustaw, Le Bon zbudował podwaliny pod psychologię zbiorowości ludzkiej. 

Francuz ten przeszedł do historii nauki dzięki nowatorskiej publikacji Psychologia 

tłumu – ksiąŜki której wydanie stało się wydarzeniem w Europie i zwiastunem rodzącej 

się nowej dyscypliny naukowej – psychologii społecznej. Uczony francuski opierając 

się na obserwacji zachowań zbiorowych wprowadził do nauki zaczerpniętą z języka 

potocznego kategorię tłumu na oznaczenie zbiorowości o specyficznej strukturze. 

Określił to następująco: Całokształt wspólnych cech jednostek danego narodu 

wynikających z wpływów środowiska i dziedziczności stanowią duszę rasy. Cechy te są 

dziedziczone, a zatem niezwykle stałe. Gdy jednak pewna ilość ludzi ulega pewnym 

wpływom, chwilowo się zespoli, wtedy obok cech dziedzicznych występują na jaw nowe 

cechy, nieraz mocno odmienne od cech rasy. Ich całokształt tworzy duszę zbiorową, 

potęŜną lecz krótkotrwałą8.  

Naukowa treść poglądów Le Bona wywołała od razu wiele wątpliwości 

i kontrowersji. Poglądy te odegrały waŜną rolę w walkach ideologicznych, wspierając je 

argumentacją naukową. Le Bon twierdzi, Ŝe naród nosi ze sobą określone cechy 

psychiczne, ukształtowane w toku powolnego gromadzenia doświadczeń 

i przekazywane przez tradycje. To właśnie te cechy psychiczne, a nie instytucje i ustrój 

społeczny, są czynnikami wyznaczającymi cywilizację bowiem cywilizacja jest 

obiektywizacją cech psychicznych. Najsilniejsze wśród cech psychicznych są cechy 

uczuciowe, mistyczne i nieświadome i przesłaniają one zupełnie cechy świadome, 

racjonalne i intelektualne, choć te bywają czynnikami postępu. Bez tej jednolitej, 

zwartej struktury cech psychicznych cywilizacja nie moŜe się rozwijać. Nie moŜna 

poprzez zmianę instytucji czy ustroju zmienić te cechy. Wszelkie próby są 

bezskuteczne. Wynikają z tego dla rządzących określone powinności, którzy winni 

                                                           
8  G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1981.  
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utrzymać stałość praw i obyczajów oraz ograniczyć się do utrzymania porządku 

i dyscypliny wśród obywateli. Zdaniem Le Bona rewolucja przemysłowa poprzez 

zmianę koncentracji ludności stworzyła tłum. Psychologicznie tłum jest tworem 

anormalnym, gdyŜ cechuje go wysoka uczuciowość, nadzwyczajna słabość cech 

intelektualnych i wielka skłonność do ulegania sugestiom. Z obserwacji wynosimy teŜ, 

Ŝe działania tłumu są jednokierunkowe, jego myśli są jednoimienne a zarazem 

nieuświadomione. Mechanizmem jednokierunkowości rządzi tak zwana zaraźliwość, 

a więc pewne idee i uczucia są przyjmowane przez wszystkich uczestników danej 

zbiorowości. Tłum myśli obrazami czyli stereotypowo i w związku z tym jest 

nietolerancyjny. Jest nie tylko niszczycielski dla tego, kogo spotka na drodze, ale jak 

podkreślał Le Bon, potrafił doprowadzić do dezindywidualizacji jednostki niszcząc jej 

osobowość. Psychika tłumu nie jest jednorodna bowiem nie jest sumą czy przeciętną 

psychicznych cech jednostki. Jest czym całkiem nowym, nową jakością co wyrasta 

z kombinacji cech psychiki poszczególnych jednostek. W tłumie duŜe znaczenie 

odgrywa podświadomość, źródło pierwotnych popędów, instynktów i emocji, które 

nadają mu kierunek działania. Jest to proces porównywalny do cofnięcia się jednostki w 

rozwoju społecznym i intelektualnym. Koncepcja Le Bona nie jest oparta na faktach, 

choć skierowana przeciw rodzącym się spontanicznie buntom najniŜszych warstw 

społecznych, których siła przeraŜa autora, to nie znajdujemy w niej przekonywującego 

wyjaśnienia wprowadzonych pojęć takich jak pojęcie tłumu, czy duszy narodu. 

Gabriel Tarde wprowadził rozróŜnienie pomiędzy tłumem a publicznością. Tłum 

działa w specyficznych warunkach gdzie doszło do styczności przestrzennej 

i jednolitości psychicznej. Natomiast publiczność to czysta duchowo zbiorowość 

jednostek rozproszonych i fizycznie oddzielonych, której spoistość zasadza się na 

doznaniach myślowych. Jednostki nie stykają się ze sobą w przestrzeni, stąd zachowują 

indywidualność. Nowoczesne społeczeństwa powołują do Ŝycia publiczność jako 

wytwór prasy i ksiąŜki. Głównym elementem tak rozumianej publiczności jest opinia 

publiczna, która jest podstawą demokracji, bo zawiera pierwiastki racjonalne. 

W wyniku wielu zmian społecznych i kulturowych psychologia tłumu przekształciła 

się w psychologię społeczną z tym Ŝe przedmiotem badań uczyniła teraz małe grupy 

społeczne, a właściwie bada jednostki które uczestniczą bądź w tłumie bądź 

w publiczności. Psychologia społeczna odrzuciła wszelkie teorie duszy czy psychiki 

zbiorowej. RównieŜ Tarde odrzucił tezę o substancjalności grupy. Sformułował prawo 

imitacji czyli naśladownictwa, które jest podstawowym prawem wyjaśniającym 

dlaczego ludzie zachowują się podobnie. W swojej pracy Les lois de limitation z roku 

1890 głosił iŜ, rozprzestrzenianie się zachowań, których podstawą jest naśladowanie, 

takie jak na przykład przejmowanie mody odbywa się zgodnie z postępem 
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geometrycznym, to znaczy, Ŝe jeŜeli w czasie t1 są dwie osoby które zachowują się 

podobnie, to w czasie t2 jest ich cztery, w czasie t3 szesnaście itd.9. Społeczeństwo 

według Tarde'a jest zbiorem istot bądź aktualnie naśladujących się wzajemnie, bądź 

jeŜeli się nie naśladują w danej chwili, podobnych do siebie i posiadających cechy 

wspólne, wzorowane od dawna na tym samym modelu. Utrzymują się one dzięki 

procesom wynalazków, naśladownictwa, opozycji i przystosowania. Społeczeństwo nie 

mogłoby Ŝyć gdyby nie rozporządzało rutyną, bezkresnym naśladownictwem oraz 

bezładnym pędem, stale powiększanym przez następujące po sobie pokolenia. 

Społeczeństwo to zespół oddziałujących na siebie umysłów indywidualnych. 

Popularnymi autorami, których prace znajdowały liczne reperkusje w publikacjach 

uczonych polskich byli William McDougall autor Psychologii grupy oraz Ernest 

Barker, który napisał Charakter narodowy i kształtujące je czynniki. Idee w zawarte 

w tych publikacjach popularyzowała zwłaszcza na łamach Kwartalnika 

Pedagogicznego Irena Pannenkowa10. 

W. McDougall – autor podręcznika psychologii społecznej Wprowadzenie do psy-

chologii społecznej jest uwaŜany takŜe za twórcę teorii instynktów. Jego kierunki ba-

dań, nie dotyczą co prawda wprost problemu charakteru narodowego, lecz jego koncep-

cja psychologia grupy otworzyła szerokie pole badawcze i na długo określiła metody 

badań etnopsychologów. Wątpliwa naukowo jest jednak jego mistyczna dusza grupy11. 

Według angielskiego uczonego w psychice człowieka tkwią pewne wrodzone lub 

odziedziczone tendencje, które są źródłem wszelkiej myśli i czynów stanowią podstawę 

do rozwoju woli i charakteru jednostek i narodów. Są one powszechne i występują 

u wszystkich ludzi i tylko czynniki zewnętrzne takie jak środowisko społeczne, geogra-

ficzne lub rasa mogą wpływać na intensywność róŜnic pomiędzy ludźmi. To te cechy 

tworzą naturę ludzką. Tendencje wrodzone dzielą się na instynkty oraz takie niespecy-

ficzne wynikające z konstrukcji psychicznej kaŜdego osobnika. Instynkty są waŜne 

z punktu widzenia teorii społecznej bo zawierają motorykę procesów działań ludzkich. 

Następcy i kontynuatorzy Mc Dougalla doliczyli się 250 instynktów w człowieku. 

Ujednoliceniem instynktów zajął się Zygmunt Freud wyodrębniając je w dwie kategorie 

– instynkt seksualny i samozachowania. Instynkt stał się kluczem do wyjaśnienia 

wszelkich zjawisk społecznych. W ten sposób jednym zdaniem moŜna było odpowie-

dzieć na pytanie o przyczynę odrodzenia państwa polskiego po zaborach, bo był nią 

dominujący w Polakach instynkt przetrwania. 

                                                           
9  G. Tarde, Opinia i tłum, Warszawa, 1904, cyt. za Stanisław Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 

1984, s. 19.  
10  I. Pannenkowa, Charakter narodowy w ujęciu McDougalla i Barkera, in: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3-

4/1930, s. 238. 
11  W. McDougall Psychologia grupy, Lwów 1930. 
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Drugi z autorów, Ernest Barker, twórca monografii o charakterze narodowym, wzo-

rując się na pracach Charles Pearson śycie i charakter narodu (1893) określał charakter 

narodowy jako nadbudowę psychiczną, opartą na pewnych dziedzicznych przesłankach. 

Obaj autorzy, zarówno McDougall jak i Barker, jak podkreśla I. Pannenkowa, rozwijają 

punkt widzenia, który zakłada, iŜ rozwój świadomości jednostkowej jest nierozerwalnie 

związany ze środowiskiem społecznym, Ŝe nie ma zatem dwu rzeczywistości psychicz-

nych, indywidualnej i ponadindywidualnej, ale Ŝe jest jedna rzeczywistość o dwóch 

stronach: indywidualnej i społecznej12. Stąd teŜ charakter narodowy w ujęciu Barkera 

ulega wpływom wychowawczym (...), moŜe być zmieniony przez twórczy i czynny umysł 

człowieka. Bo charakter podobnie jak rasa, nie jest przeznaczeniem narodu, rozstrzyga-

jącym o jego losie. Przeciwnie: wedle Barkera kaŜdy naród stwarza swój charakter 

i swoje przeznaczenie13. Od Barkera daje się zauwaŜyć nowe rozumienie charakteru 

narodowego i traktowanie go w kategoriach procesu – dynamicznego, złoŜonego 

i zmiennego w czasie, przy czym ową zmienność determinuje zmieniająca się epoka 

i wraz z nią zmieniający się ludzie.  

Barker odsłonił równieŜ relacje i zaleŜności zachodzące pomiędzy charakterem naro-

dowym a jednostką. Uwagę badaczy zwróciło równieŜ nadanie wysokiej rangi tradycji 

i jej roli w kształtowaniu wizerunku narodu. Tradycja jest jednym z autonomicznych 

czynników oddziaływającym na grupę społeczną, i w związku z tym musimy wierzyć, Ŝe 

to jest coś, co nasze zmysły stworzyły i co mogą zmienić14. Charakter narodowy nato-

miast jest zdaniem Barkera sumą tendencji nabytych, które społeczeństwo narodowe 

wytworzyło na przyrodzonej podstawie swojej rasowej mieszaniny, swojego terytorium 

oraz masy i róŜnorodności socjalnej swojego zaludnienia; jest to gmach myśli, który 

ludzie sobie zbudowali, aŜeby ich dusze mogły tam przebywać razem15. 

Poza istniejącą bliskoznacznością pojęć tradycji i charakteru narodowego, Barker 

w swojej monografii podejmuje równieŜ problem kształtowania się charakteru narodo-

wego w ramach systemu wychowania. Odniesienie się do tej kwestii stało się szczegól-

nie waŜne w momencie zwrotnym dla narodu polskiego – odzyskania niepodległości. 

Pojawiły się pytania i rozterki, jaki przyjąć model edukacyjny mając do wyboru dwie 

alternatywy – czy przyjąć system oparty na wychowaniu państwowym, czy preferować 

wychowanie oparte na pierwiastkach narodowych. Ścierające się opcje legły u podstaw 

reformy edukacji narodowej, zakończonej zwycięstwem zwolenników modelu propań-

stwowego. 

                                                           
12  I. Pannenkowa Charakter, op.cit., s. 328. 
13  Ibidem, s. 351. 
14  E. Barker Charakter narodowy i kształtujące je czynniki, Warszawa 1933, s. 34. 
15  Ibidem, s. 48-49. 
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Znanym dla polskiego obszaru naukowego był filozof francuski Emil Durkheim. Dla 

Durkheima społeczeństwo jest systemem, który wymaga indywidualnych świadomości. 

Jest to warunek konieczny lecz nie wystarczający, bowiem te świadomości są ze sobą 

połączone tworząc nową istotę psychologiczną. Ten nowy wytwór inaczej myśli i działa 

niŜ poszczególni członkowie grupy gdyby znajdowali się w izolacji. Jednak ta świado-

mość zbiorowa nie jest istotą ponad jednostkową lecz najwyŜszą formą Ŝycia psychicz-

nego, poniewaŜ jest świadomością świadomości. Postrzega ona inaczej niŜ jakakolwiek 

osoba umieszczając swe myśli w ideach, w formie Ŝycia zbiorowego, które później 

wtórnie oddziaływają na psychiki indywidualne. Ów fakt społeczny przejawiał się 

w kodeksach prawnych, w normach etycznych czy w dogmatach religijnych. Proces 

łączenia się świadomości zachodzi w określonym środowisku. Tak umiejscowiona 

świadomość zbiorowa moŜe być poddana badaniom, gdzie najwaŜniejsze pojęcia to 

gęstość i objętość społeczna. One to kształtują wyobraŜenia zbiorowe. Objętość spo-

łeczna to ilość jednostek na danym obszarze, natomiast gęstość to połączenie tego co 

materialne z tym co moralne. Gęstość społeczna determinuje ukształtowanie się podzia-

łu pracy, który choć przynosi cierpienie poszczególnym jednostkom to wpływa dodat-

nio na więzi społeczne, a tym samym na społeczeństwo. Durkheim jak wielu innych 

podkreślał doniosłość religii w Ŝyciu społecznym. We wszelkich działaniach człowieka 

dostrzegał przesłanki religijne.  

RównieŜ Max Weber doceniał rolę religii we współczesnym społeczeństwie. Doko-

nał on bowiem analizy wpływu religii, a raczej wpływu religii na umysłowość społe-

czeństwa. Doszedł do wniosku, Ŝe etyka protestancka była szkołą kapitalistycznej go-

spodarki. Takie cechy jak racjonalizm, utylitaryzm, inicjatywa osobista i szukanie zy-

sku, niechęć do tradycjonalizmu, pogarda dla nieskuteczności i wszelkiej inercji, nie-

chęć wobec przesądów i irracjonalizmu – to typowe cechy społeczeństwa kapitalistycz-

nego, których kształtowaniem zajęła się etyka Ŝycia gospodarczego protestantyzmu. Dla 

Webera o prawidłowościach Ŝycia społecznego decydują działania a najwaŜniejszym 

elementem działań są subiektywne motywy. 

Nauka polska dwudziestolecia międzywojennego korzystała z dorobku psychologii 

społecznej i socjologii starając się szukać w nich uszczegółowień i rozwiązań proble-

mów nurtujących rodzimych badaczy. Dotyczyły one takŜe pewnych koncepcji myśle-

nia o naturze ludzkiej i ich konsekwencji dla badań nad charakterem narodowym. Du-

Ŝym zainteresowaniem cieszyła się w ówczesnej nauce polskiej typologia Kretschmera 

systematyzująca główne typy psychologiczne w oparciu o budowę ciała. Gorliwym 

entuzjastą tej teorii był Stanisław Ignacy Witkiewicz, czemu dał wyraz w Niemytych 

duszach. Wykorzystał ją takŜe w swojej pracy O typie psychofizycznym Polaka (1931) 

Stanisław Studencki, który badał relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi typami 



Nurty badań nad charakterem narodowym w okresie międzywojennym w Polsce 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

51 

rasowymi, psychicznymi i konstytucjonalnymi posiłkując się kretschmerowską typolo-

gią w oparciu o badania ankietowe i statystyczne. 

W dwudziestoleciu międzywojennym, popularne i modne zarazem były pozycje trak-

tujące o cechach narodów europejskich, z których najbardziej znane to Analiza spek-

tralna Europy – Kayserlinga, oraz przetłumaczona przez Władysławę Zarembinę ksiąŜ-

ka Alfreda Fomillea – Szkic psychologiczny narodów europejskich. Mimo, iŜ pozycje te 

usiłowały poddać rozbiorowi charakterystyczne cechy niektórych narodów w sposób 

zbyt uproszczony, co zdaniem Kieniewicza przyczyniło się do rozpowszechniania wy-

obraŜeń stereotypowych, to jednak otworzyły drogę dla późniejszych systematycznych i 

wnikliwszych badań nad charakterem narodowym. 

Summary 

The word character in Greek signifies mark, quality, effigy. A character is the core 

of human psyche and it decides about the way in which a human being acts in society. 

Can the character of a person thus understood be the means of characterizing all human-

ity? The majority of scientists claim that it is definitely not possible. In the conceptual 

apparatus of modern social sciences national character is a rather troublesome concept. 

It functions more as a book term rather than a research category. Despite that fact I am 

inclined to believe that the lack of sufficient knowledge about the nature of national 

character is one of the defining reasons why this subject matter is often omitted in his-

torical contexts. The aim of this article is to get the reader acquainted with the subject 

matter of the Polish national character during interwar period as presented by Polish 

authors in the context of European studies. Polish authors who wrote about national 

character focused mainly on its historical development. They tried to describe the quali-

ties of the Poles using both Polish and non-Polish sources. Generally, they tried to use 

written sources, which were preserved to this day as travel journals, literature, poetry, 

articles and recently popular sociological data. The regaining of independence by Po-

land did not contribute to enthusiastic manifestations of patriotism or appearance of 

publications stressing the greatness of the Polish nation. The romantic trend that advo-

cated fighting the oppressors was slowly dying down and was replaced by the more 

positivist undercurrents pointing towards the future of the nation. That trend was 

strengthened by the desire to unify the regained parts of the Polish territory. This posi-

tivistic attitude was the source of scientific tendencies in Poland and it found its advo-

cate in the thought of Western Europe in which the offset of modernity was more than 

common. In this environment the social sciences could thrive and their base was not 

philosophy or history but sociology, psychology and economics.  
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This picture is far from complete but it is a starting point in more detailed delibera-

tions concerning the trends in studies of national character in interwar Poland. 
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Edward Dembowski (1822-1848) – polski filozof, publicysta, krytyk literacki i dzia-

łacz polityczny – był i jest traktowany przez historyków polskiej myśli filozoficznej 

jako postać drugoplanowa, raczej nie zasługująca pod tym względem na szczególną 

uwagę. Jeśli filozoficzno-teoretyczne dokonania Dembowskiego funkcjonują juŜ w po-

wszechnej świadomości, to zazwyczaj widzimy w nim przede wszystkim twórcę i pro-

pagatora idei rewolucyjno-demokratycznych oraz czynnego uczestnika (sekretarz dykta-

tora J. Tyssowskiego) rewolucji 1846 roku.  

Jako filozof, Dembowski zaliczany bywa do lewicowego skrzydła filozofii narodo-

wej, bądź traktowany jest jako przedstawiciel filozofii polskiej okresu romantyzmu1. 

Przez współczesnych mu pozostawał jednak niedoceniany2. LekcewaŜenie i przemilcze-

nie, jakie stosowano wobec Dembowskiego, miały swoje przyczyny. Dembowski stano-

wił wyłom w tej tradycji kulturalnej, którą usiłowano narzucić narodowi. Dembowski – 

wbrew opinii szlacheckiej, według której sprawa narodowa była absolutnie nadrzędna 

wobec problemów społecznych – związał ją z nimi nierozerwalnie3.  

Wkład Dembowskiego w rozwój filozofii polskiej jest zapewne mniejszy niŜ takich 

czołowych myślicieli tamtego okresu, jak B. Trentowskiego, A. Cieszkowskiego, 

                                                           
1  Por., L. Zdybel, Filozoficzne idee polskiego romantyzmu, in: Zarys historii filozofii i myśli społecznej 

w Polsce, praca zbiorowa pod kier. S. Jedynaka, Warszawa 1985, s. 76. 
2  B. Trentowski w pracy Wizerunki duszy narodowej, ParyŜ 1847 nie wspomina ani słowem o E. Dembow-

skim. Z kolei F. Kurpiński w krótkim zarysie dotyczącym filozofii polskiej jedynie krytykuje polityczna 
działalność Dembowskiego nie skupia się na jego; por., F. Kurpiński, Dodatek. Filozofia w Polsce in: A. 
Schwegler, Historia filozofii w zarysie, Warszawa 1863.  

3  T. Kroński, Dembowski i spory metodologiczne, in: tenŜe, RozwaŜania wokół Hegla, Warszawa 1960, 
s.229. 
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K. Libelta czy H. Kamieńskiego. Niemniej jednak jego refleksja nadaje dosyć oryginal-

ny rys polskiej filozofii doby romantyzmu. Był czas powrotu do myśli społeczno-

politycznej Dembowskiego. W latach 50-70 XX wieku zwracano na niego uwagę 

w związku z tzw. zapotrzebowaniem ideologicznym4. Jednak niezaleŜnie, a nawet 

wbrew temu koniunkturalizmowi, warto jeszcze raz spojrzeć na dokonania tego owia-

nego zarówno dobrą, jak i złą sławą myśliciela.5 PoniŜszy tekst jest moją próbą powrotu 

(po latach) do koncepcji E. Dembowskiego – filozofii, na którą zwrócił moją uwagę 

prof. Stanisław Jedynak. 

Podstawowymi kategoriami filozofii Dembowskiego są twórczość i czyn, ale zrozu-

mienie tych pojęć (a takŜe istoty filozofii twórczości) nie jest – jak sądzę – moŜliwe bez 

odwołania się do jego kategorii miłości. Punktem wyjścia w formułowaniu własnego 

stanowiska była dla Dembowskiego filozofia G. W. F. Hegla, którą cenił bardzo wyso-

ko uwaŜając ją za najwyŜszy aktualnie przejaw ludzkiego geniuszu. W pierwszym okre-

sie swej twórczości filozoficznej (lata 1842-1843, czas redagowania Przeglądu Nauko-

wego) Dembowski był wręcz zauroczony filozofią Mędrca berlińskiego. Zaświadczają 

o tym następujące prace: Stanowisko wiedzowe teraźniejszości, Wiedza i świat, Obraz 

układu wiedzy, Rys rozwinięcia się pojęć filozoficznych w Niemczech6. Jednak juŜ 

w tych pierwszych szkicach pojawiają się sugestie zapowiadające ulepszenie, a nawet 

przekroczenia systemu Hegla. Filozofia przyszłości córką będzie obecnego stanowiska, 

lecz zbiór prawd w nim poznanych nowymi nabytkami pomnoŜy, a usterki sprostuje7. 

Dembowski docenił teoretyczne zabiegi A. Cieszkowskiego mające na celu ulepszenie 

filozofii Hegla, choć nie wszystkie proponowane przez niego zmiany zaakceptował8. 

Nie odpowiadał mu zaproponowany w pracy Prolegomena zur Historiosophie podział 

                                                           
4  Por., E. Dembowski, Pisma, t. I-V, Warszawa 1955; E. Dembowski, Pisma społeczne i polityczne, wybór i 

wstęp J. Ładyka, Warszawa 1979. Wśród licznych interpretacji myśli Dembowskiego, które ukazały się w 
okresie 1950-1980 warto zwrócić uwagę na: J. Ładyka, Dembowski, Warszawa 1968; A. Śladkowska, Po-
glądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego, in: E. Dembowski, Pisma, t.V, op. cit., s. 3-60; M. 
śmigrodzka, Estetyka Edwarda Dembowskiego, in: E. Dembowski, Pisma, t.V, op. cit., s. 61-141; T. 
Kroński, Dembowski i spory metodologiczne, in: tenŜe, RozwaŜania wokół Hegla, Warszawa 1960, s. 228-
242, Z. Kuderowicz, Filozofia i historia Dembowskiego, in: Polskie spory o Hegla 1830-1860, Warszawa 
1966, s. 277-309; R. Panasiuk, Heglizm i socjalizm w twórczości E. Dembowskiego, in: Polskie spory o 
Hegla, op. cit., s. 309-346; H. Temkinowa, Edward Dembowski i Michał Bakunin, in: Polskie spory o He-
gla, op. cit., s. 347-388; W. Tatarkiewicz, Wiadomości źródłowe o Edwardzie Dembowskim, in: Myśl Filo-
zoficzna 4/1955, s. 96-108. 

5  Wizerunek E. Dembowskiego na przestrzeni lat kształtowały w znacznym stopniu dwie legendy. Legenda 
biała upatrywała w nim nieuchwytnego emisariusza, bohatera, który poświęcił swoje dwudziestoczterolet-
nie Ŝycie na ołtarzu sprawy wyzwolenia narodowego i społecznego. Legenda czarna kazała znów widzieć 
w Edwardzie szalonego komunistę, nawołującego do rzezi szlachty i rozlewu krwi w imię rewolucyjnych 
ideałów. L. Sykulski, Edward Dembowski (1822-1846). Biografia polityczna, Toruń 2006, s. 11. 

6  Por., E. Dembowski, Pisma, t. I , Warszawa 1955, s. 27-38; 39-44; 87-99; 239-417. 
7  E. Dembowski, Wiedza i świat, in: tenŜe, Pisma, t. I, op. cit., s. 41. 
8  Por., E. Dembowski, Rys rozwinięcia się pojęć filozoficznych w Niemczech, in: tenŜe, Pisma, t. I, op. cit., 

s. 405-412. 
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dziejów oraz pojmowanie przez Cieszkowskiego czynu. W polemice z poglądami 

Cieszkowskiego Dembowski sformułował własne stanowisko filozofię twórczości. Pod-

stawy owej filozofii przyszłości zaprezentowane zostały w szkicu Stanowisko przyszło-

ści filozofii. Filozofia samorodna polska, czyli stanowisko twórczości w filozofii stano-

wiącym fragment pracy Rys rozwinięcia się pojęć filozoficznych w Niemczech9. W póź-

niejszych pracach Dembowski precyzował i modyfikował swoje stanowisko.  

Bodźcem do sformułowania przez Dembowskiego własnej filozofii stała się analiza 

współczesnej mu rzeczywistości, która jawiła mu się jako chaos, co – jak sądził – było 

następstwem oddzielenia myśli i czynu. Ludzkość, jak twierdził Dembowski, ze swej 

natury dąŜy do pogodzenia tych dwóch światów, ale potrzebna jest takŜe podbudowa 

teoretyczna dokonująca syntezy myśli i czynu. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie 

była, zdaniem Dembowskiego, właśnie filozofia twórczości, która mogła zrodzić się 

jedynie w Polsce, gdyŜ lud polski ma szczególne predyspozycje do realizacji owej filo-

zofii. Filozofii przypisywał Dembowski rolę olbrzymią w kształtowaniu procesu histo-

rycznego – zwłaszcza zaś aktualnie przeŜywanej epoce wielkiego przełomu dziejowego. 

Jego własna filozofia wyraŜać miała twórczość – zespolenie wiedzy i czynu, absolutu 

i historii, uczucia i rozumu, ludzkości i narodu10. 

Twórczość stanowiąca istotę filozofii przyszłości jest syntezą uczucia (miłości) i my-

śli. Twórczość jest strojnością uczucia i myśli, twórczość jest jednoznaczna z bytem11. 

Precyzując czym jest byt Dembowski napisał: …„uczucie” jest zarodem, z którego 

wywija się jego potęŜne zaprzeczenie („myśl”) , spływające się w strojną harmonijna 

jedność z swym zarodem, z uczuciem, w „twórczości”, w trzecim stanowisku jednej i tej 

samej istoty „Widzy” („idei”), będącej właściwie istotą świata, która i według której 

wszystko się postaciuje i staje12. Twórca filozofii przyszłości ma świadomość, Ŝe skła-

dowe jego filozofii czyli: po pierwsze, uczucie (jeden z Ŝywiołów świata) to istotny 

element filozofii czynu A. Cieszkowskiego; po drugie, myśl (kolejny z Ŝywiołów świata) 

jest składową filozofii bezwzględnej – filozofii Hegla. Według Dembowskiego, podsta-

wą wszystkiego co istnieje jest jeden, abstrakcyjny byt, który w trakcie rozwoju, ukon-

kretnia się zyskuje określoność. Byt nie jest statyczny lecz dynamiczny – rozwija się, 

zaś celem tego rozwoju jest doskonałość bytu. Istotę bytu na równi z myśleniem określa 

uczucie, miłość. Myśl, która nie ma uczucia doskonałą być nie moŜe. (….) Myśl nie 

jednoznaczna z uczuciem jest zimna, jest bez miłości, a co jest bez miłości, Ŝywota nie 

                                                           
9  Por., E. Dembowski, Stanowisko przyszłości filozofii. Filozofia samorodna polska, czyli stanowisko twór-

czości w filozofii, in: tenŜe, Pisma, t. III, op. cit., s. 122-135. 
10  J. Ładyka, Wstęp, in: E. Dembowski, Pisma społeczne i polityczne, Warszawa 1979, s. XX. 
11  E. Dembowski, Stanowisko przyszłości filozofii. Filozofia samorodna polska, czyli stanowisko twórczości 

w filozofii, in: tenŜe, Pisma, t. III, op. cit., s. 123. 
12  Ibidem, s. 124.  
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ma; myśl bez uczucia, bez miłości pojęta, jest tylko mumią myśli, jest ciałem martwym. 

Uczucie bez myśli jest szałem, namiętnością, zgubnym uniesieniem. Jedność uczucia 

i myśli jest tylko doskonałością, a więc istotą wszechrzeczy13. ChociaŜ Dembowski 

aprobował racjonalizm Hegla – wszechwładzę i wszechbyt myśli 14 to jednak, głównie 

pod wpływem polskiej literatury romantycznej, proponował by dopełnić myśl uczuciem 

(miłością). Zatem w filozofii Dembowskiego miłość jest waŜną kategorią ontologiczną, 

jest zarodem bytu. Byt, którego istotę stanowią zarówno myśl jak i uczucie, określony 

został przez Dembowskiego twórczością, działaniem, czynem15.  

W ogólności poznanie tworzenia daje nam poznać róŜne jego stopnie rozwinięcia, 

daje więc poznać w zupełności człowieka; w nim samym uczy rozróŜniać rozmaite stop-

nie twórczości, np. wolę, której rzeczywistością jest czyn, i twórczość, której rzeczywi-

stością jest ciągłe czynów następstwo. W tej znów uczy rozróŜniać twórczość artystycz-

ną wydająca jeden twór, tworzenie dokonane, i twórczość społeczeńską rodzącą twory, 

które znowu z siebie tworzą następstwa, są tworem ciągle tworzącym16. 

Twórczość łącząca w sobie myśl i uczucie odbywa się na wielu płaszczyznach m.in.: 

estetycznej, etycznej, społecznej, historycznej. Wszystkie te płaszczyzny dopełniają się 

wzajemnie oraz przenikają, w kaŜdej z tych płaszczyzn kategoria miłości odgrywa waŜ-

ną rolę. Zacznijmy od estetyki. Literatura i sztuka pełnią rolę sumienia narodu, budzą 

świadomość narodu i ludu. Istotę sztuki stanowi spontaniczne tworzenie efektem które-

go jest wyraŜenie określonego przesłania, myśli  w utworach artystycznych. Sztuka, 

zdaniem Dembowskiego, powinna być zaangaŜowana w realizację postępu społeczne-

go, powinna pełnić funkcję agitacyjną. Sztuka oddziałuje przede wszystkim na uczucia, 

a one rodzą aktywność społeczną. W oparciu o tak rozumiane funkcje sztuki sformuło-

wał Dembowski kryteria estetyczne: „miłość ludu” i zasadę „narodowości”. „Miło ść 

ludu” utoŜsamiał z działalnością na rzecz społecznego i historycznego postępu. Zasa-

dzie „narodowości” czyli „ludowości” sztuki nadał swoisty sens: „ludowy” znaczył 

u niego tyle, co antyfeudalny i antyklerykalny17. Ze sztuką wiązał zatem Dembowski 

duŜe oczekiwania, gdyŜ to dzięki moŜe nastąpić obudzenie z letargu Ŝywiołów narodu, 

ludu. Zdaniem Dembowskiego kaŜdy naród posiada swój dominujący, charakterystycz-

ny Ŝywioł, toteŜ sposoby samorealizacji poszczególnych narodów są odmienne. Domi-

nujący Ŝywioł zaleŜny jest od cech charakterologicznych poszczególnych jednostek 

tworzących ów naród oraz od cech narodu w ogóle. Istotą polskiego narodu (nadmienić 

                                                           
13  Ibidem, s. 123. 
14  E. Dembowski, Wiedza i świat, in: tenŜe, Pisma, t. I, op. cit., s. 40. 
15  Identyfikując twórczość z bytem Dembowski przezwycięŜył dualizm ducha i materii oraz bytu tworzone-

go i stworzonego, a takŜe kontemplatywizm filozofii heglowskiej.  
16  E. Dembowski, Myśli o przyszłości filozofii, in: tenŜe, Pisma t. IV, op. cit., s. 368. 
17  Z Kuderowicz, Filozofia i historia u Dembowskiego, op. cit., s. 300. 
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trzeba, Ŝe naród utoŜsamia Dembowski z ludem) jest dziarskość ujawniająca się w twór-

czości. „Dziarskość” właśnie manifestuje się w czynie – działaniu opartym na poznaniu 

prawdziwym i zgodnym z naczelnymi wartościami etycznymi. Wartości te zostały prze-

chowane przez lud – zachował on je mimo nacisku czynników „cywilizacji łacińskiej”18. 

Dziarskość daje moc charakteru niezbędną do pokonania egoizmu, rodzi siłę i wolę 

poświęcenia siebie dla ludu. Dziarskość to zdolność do działania zgodnego z warto-

ściami etycznymi, z miłością. Apoteoza dziarskości ludu idzie w parze z totalną krytyką 

moralności szlachty i duchowieństwa. Pomimo niesprzyjających warunków w jakich 

funkcjonował lud, mimo dyskredytowania jego wartości lud nadal jest nosicielem zasad 

obyczajowych i etycznych, które rozwijane mogą stanowić podstawę do zbudowania 

doskonałego społeczeństwa przyszłości19. 

Kolejną płaszczyzną twórczości jest sfera moralności. Z punktu widzenia Dembow-

skiego warunkiem koniecznym ładu moralnego jest racjonalność rzeczywistości, ale nie 

jest to warunek wystarczający. Ład racjonalny wynika z załoŜenia, Ŝe byt jest myślą, 

natomiast ład moralny jest konsekwencją faktu, Ŝe jest uczuciem takŜe20. W człowieku – 

podmiocie moralnym dochodzi do zetknięcia się myśli i uczucia. Miłość jest wartością 

etyczną, jest ona identyfikowana z dobrem moralnym. By osiągnąć pełnię człowieczeń-

stwa i móc działać, nie wystarczy tylko znać prawdę, ale trzeba takŜe być dobrym czło-

wiekiem, czyli kochać. śyć, prawdziwie Ŝyć, to jest być czymś więcej jak tym, czym 

kaŜdy jest człowiek, być aniołem ludzkości, szalenie zakochanym w ludzkości, jest to być 

cnotliwym dla cnoty, wielkim dla dobra ludzkości, jest to siebie mieć za nic, a lud za 

wszystko!21 Miłuj ąc całą ludzkość jednostka staje się człowiekiem w pełnym tego słowa 

znaczeniu zyskuje istnienie prawdziwie ludzkie, Ŝyje bowiem prawdziwie i twórczo22. 

Tego typu postawa stanowi przezwycięŜenie egoizmu i zmysłowości, a więc stwarza 

szerokie pole do działania, twórczości człowiekowi w pełni wolnemu, bowiem wyzwo-

lonemu z ograniczeń materii. Miłość będąca wykładnią stosunku jednostki do społe-

czeństwa jest warunkiem moralnego ładu świata.  

Doskonalenie moralne jednostki rozpoczyna się w rodzinie, a wartości wpojone jed-

nostce w rodzinie owocują później w Ŝyciu narodu, w Ŝyciu społecznym. Nie moŜe 

jednak ktoś być dobrym męŜem, synem, ojcem jeśli nie jest jednocześnie, dobrym oby-

watelem kochającym naród. Istnieje zatem sprzęŜenie zwrotne między cnotą Ŝycia ro-

dzinnego i publicznego. Dembowski w szkicu pt. O cnocie w Ŝyciu rodzinnym i publicz-
                                                           
18  J. Ładyka, Wstęp, op. cit., s. LII.  
19  R. Panasiuk, Heglizm i socjalizm w twórczości Edwarda Dembowskiego, in: Polskie spory o Hegla, op. 

cit., s. 330. 
20  J. Ładyka, Wstęp, op., cit., s. XXV. 
21  E. Dembowski, Twórczość w Ŝywocie społeczności, in: tenŜe, Pisma, t. III, op. cit., s. 226.  
22  Dembowski domagał się »cnoty« (czyli doskonalenia jednostki), interpretując ją przy tym w duchu (…) 

zasad miłości ludu i ludzkości. Z. Kuderowicz, Filozofia i historia u Dembowskiego, op. cit., s. 288. 
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nym eksponuje szczególne znaczenie patriotyzmu w Ŝyciu jednostki. Patriotyzm będąc 

rozumną miłością narodu łączy się z wiedzą o tym co jest dobre a co złe, umoŜliwia 

takŜe rozpoznanie potrzeb narodu. (…) Prawdziwie kocham naród, gdy młodzieńczym 

szałem uniesiony z zapałem pragnę słuŜyć wszystką istotą moją narodowi i zaczynam 

poznawać jego istotę i środki słuŜenia mu, wtenczas, gdy moje ukochanie wzmaga się, 

staje się Ŝywszym, świętszym, gdy w narodzie uznaję wyŜszość nad to, co o nim mógł 

myśleć23. Ktoś, kto chce słuŜyć narodowi, ale nie pozna jego istoty i sposobów przysłu-

Ŝenia się mu popełnić moŜe wiele błędów. Poznanie i uznanie posłannictwa narodu 

implikuje postępowanie mające na celu spełnienie owego posłannictwa. Posłannictwo 

to identyfikuje Dembowski z rozwijaniem w Ŝyciu społecznym zasad wolności, równo-

ści i jedności – stanowiących istotę Ŝycia narodowego. Rozwijanie tych zasad jest moŜ-

liwe w społeczeństwie i dzięki społeczeństwu. 

Istotą Ŝycia społecznego jest takie działanie, zaś celem tego działania powinno być 

dobro ludu. śywot społeczny winna charakteryzować wzajemna miłość wszystkich 

ludzi. Twórczość w sferze Ŝycia społecznego jest działaniem na rzecz ludu, działaniem, 

które doprowadzi do wyzwolenia społecznego, do wolności ludu i sprawiedliwości 

społecznej. Twórczość w efekcie której zanegowany i obalony zostanie stary ład,  

a w jego miejsce powstanie ład ufundowany na bezwzględnej wolności oraz wspólnocie 

to zmiana sui generi rewolucyjna. Tego typu zmiany są, zdaniem Dembowskiego, ko-

niecznością prawidłowego biegu dziejów. Ową dziejową konieczność realizuje lud, 

który jest prawdziwym podmiotem historii – jej twórcą. W rozwaŜaniach nad dziejami 

waŜnym punktem odniesienia dla Dembowskiego, oprócz filozofii Hegla, były poglądy 

prezentowane przez lewicę heglowską. Solidarność Dembowskiego z heglizmem pole-

gała na akcentowaniu ambitnych racjonalizujących funkcji filozofii. A solidarność z le-

wicą heglowską – na akceptacji krytycznych funkcji filozofii i traktowaniu jej jako ak-

tywnego czynnika postępu dziejów24. W tworzeniu nowego porządku społecznego Dem-

bowski w duŜej mierze wzorował się takŜe na filozofii socjalistów utopijnych C.H. 

Saint-Simona oraz Ch. Fouriera. Zakwestionował jednak proponowaną przez tych my-

ślicieli potrzebę zachowania w dotychczasowej postaci własności indywidualnej. We-

dług Dembowskiego proponowana przez socjalistów utopijnych wizja rzeczywistości 

społecznej nie moŜe stać się programem dla dochodzącego do głosu ludu. Co prawda 

koncepcje socjalistów utopijnych są cenne ze względu na krytykę istniejącego ustroju 

oraz w miarę precyzyjne określenie dąŜeń klasy pracującej. Jednak są to tylko marzenia 

o szczęściu społecznym, które cechuje zbytni romantyzm.  

                                                           
23  E. Dembowski, O cnocie w Ŝyciu rodzinnym i publicznym, in: tenŜe, Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne 

pisma wybrane, Warszawa 1957, s. 251. 
24  Z. Kuderowicz, Filozofia i historia u Dembowskiego, op. cit., s. 279. 
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Proces dziejowy pojmował Dembowski nie tylko jako rozwój instytucji prawno-

politycznych, ale takŜe jako rozwój bezpośrednich stosunków międzyludzkich opartych 

na uczuciu, miłości. Z. Kuderowicz zwraca uwagę, Ŝe istnieje zbieŜność propozycji 

Dembowskiego z rozwiązaniami L. Feuerbacha, którego pisma Dembowski znał. Wi-

doczne jest to szczególnie w koncepcji »miłości«, a takŜe przypisywaniu istotnego zna-

czenia emocjonalnym, bezpośrednim stosunkom międzyludzkim. Feuerbach uwaŜał 

wszak miłość za najwaŜniejszą zasadę moralną i zwalczając heglowską teorię zapo-

średniczenia rozwijał koncepcję bezpośrednich stosunków między ludźmi, między »ja« 

i »ty«.”25 Pomimo uznania przez obu filozofów szczególnego znaczenia miłości 

w kształtowaniu stosunków międzyludzkich ich rozwiązania róŜnią się zasadniczo. 

Zdaniem Dembowskiego miłość narodu w czynie powinna stać się wyznacznikiem 

działania kaŜdej jednostki. W akcie tego typu miłości niwelowany jest rozdźwięk mię-

dzy ja i ty, w to miejsce pojawia się nowe spojrzenie na rzeczywistość społeczną, gdzie 

nadrzędną staje się kategoria my. Miłości uwaŜał Dembowski za najwaŜniejszy składnik 

w kształtowaniu właściwych stosunków społecznych. Zasada „miłości” nabrała 

u Dembowskiego historycznej i społecznej treści, u Feuerbacha natomiast pozostała 

ogólnym, ponadhistorycznym postulatem moralnym. Feuerbachowi nie była przy tym 

obca pewna tendencja eudajmonistyczna: „miłość” ł ączy on z indywidualną przyjemno-

ścią w wyniku zaspokojenia potrzeb. Dembowski głosił natomiast zasadę „miło ści” 

w sposób heroiczny, Ŝądając od jednostki rezygnacji z indywidualnych pragnień i przy-

jemności na rzecz realizacji postępu społecznego. Te same terminy nabierały u Dem-

bowskiego i Feuerbacha odmiennego sensu, decydowały zaś o tym róŜnice w sposobie 

pojmowania ludzkiej działalności. Feuerbach uwaŜał zmysłowość za główny bodziec 

ludzkiej działalności, utoŜsamiając ją z zaspokojeniem potrzeb biologicznych. Dembow-

ski natomiast interpretował działalność ludzką jako udział w procesie historycznym, 

w przemianach społecznych i twórczości kulturalnej, utoŜsamiał wobec tego zmysło-

wość ze spontaniczną aktywnością w tworzeniu historii i kultury26. 

Kultura przyszłości to, z punktu widzenia Dembowskiego, kultura wywodząca się 

z istoty narodu, z tradycyjnych dlań cech, które znalazły swój wyraz w Ŝyciu ludu. Od-

niesienie kategorii twórczości do procesu dziejowego przyczyniło się zatem do wyeks-

ponowania przez Dembowskiego znaczenia spontanicznej i Ŝywiołowej działalności 

ludzkiej. Tego typu działalność ma szczególne znaczenie, gdyŜ to dzięki uczuciom 

i namiętnościom racjonalny cel dziejowy moŜe stać się przesłanką działań indywidual-

nych i zbiorowych.  

                                                           
25  Ibidem, s. 285-286. 
26  Ibidem, s. 286-287. 
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WaŜną rolę w realizacji zamysłu dąŜenia do społeczeństwa doskonałego odegrać 

miało, zdaniem Dembowskiego, wychowanie. Dzięki wychowaniu człowiek rozwinie 

swoje moŜliwości, odkryje swoje powołanie, zrozumie, Ŝe celem poszczególnych dzia-

łań powinno być dobro ogółu. Problem wychowania społeczeństwa przyszłości podjął 

Dembowski w dwu szkicach: Uwagi o wychowaniu ze szczególnym uwzględnieniem 

kobiet27 oraz Rzuty o wychowaniu osób pojedynczych i ludów według filozofii stanowi-

ska twórczości, czyli samorodnej polskiej28. Krytykował tam wzory wychowania propa-

gowane przez E. Ziemięcką, B. Trentowskiego, A. Cieszkowskiego. Krytyka tych mo-

deli wychowania stanowiła punkt wyjścia do ukazania jakie zadania winien spełnić 

proces wychowania aby mogło dojść do zaistnienia społeczeństwa przyszłości. Po 

pierwsze, naleŜy zbudzić z letargu osobowość wychowanka, co sprowadza się do pobu-

dzenia go do uczucia, myślenia oraz twórczości. To działanie jest punktem wyjścia 

wychowania, poniewaŜ jeśli w wychowanku nie zostaną obudzone Ŝywioły istoty ludz-

kiej, to nie będzie on rozumnie postępował nie będzie cenił i szanował ani godności 

własnej, ani teŜ godności innego człowieka. Będzie tylko marionetką i zadowoli go 

rozkosz zmysłowa. Będzie to samolub, człowiek zmysłowy, słaby na duchu, zdolny do 

spełnienia kaŜdej zbrodni lub podłości, i którego moŜe tylko brak odwagi wstrzyma od 

rozbojów, zabójstw itd.29 Po drugie, waŜne jest rozwinięcie trzech rozbudzonych juŜ 

Ŝywiołów. Jeśli poprzestałoby się na rozbudzeniu Ŝywiołów bez podsycania ich, to 

z czasem wychowanek (czy to pojedynczy czy zbiorowy) mógłby pogrąŜyć się na nowo 

w letargu. Rozwinięcie Ŝywiołów sprowadza się na tym etapie wychowania nie tylko do 

poddawania się zabiegom wychowawczym lecz takŜe na współuczestniczeniu w proce-

sie wychowania (…) nie tylko wychowywanym, lecz wychowującym się być musi czło-

wiek30. Po trzecie, powinno dojść do wyrobienia i pogłębienia samodzielności w takim 

stopniu (…) aby osoba pojedyncza lub zbiorowa, samoistną, samodzielną była, aby 

miała, Ŝywot własny, myśl własną twórczość swoję, a nie była cieniem innych31. Chodzi 

o wyrobienie samodzielności tworzenia, umiejętności która potrzebna jest kaŜdemu 

człowiekowi by stał się zdolny do bohaterskich czynów.  

Właściwie ukształtowane społeczeństwo przyszłości winno kierować się zasadą mi-

łości. Miłość stanowić będzie podstawową więź zespalającą jednostki między sobą, 

a takŜe jednostki ze społeczeństwem. Miłość zatem, rozumiana jako poświęcenie siebie 

i wszystkiego dla dobra ludzkości, będzie miłością w czynie. Poprzez rozwinięcie się 
                                                           
27  Patrz E. Dembowski, Uwagi o wychowaniu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, in: tenŜe, Pisma, t .I , 

op. cit., s. 146-152. 
28  Patrz E. Dembowski, Rzuty o wychowaniu osób pojedynczych i ludów według filozofii stanowiska twór-

czości, czyli samorodnej polskiej, in: tenŜe, Pisma, t. III, op. cit., s. 70-88. 
29  Ibidem, s. 72. 
30  Ibidem.  
31  Ibidem. 
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miłości w sercach wszystkich ludzi dojdzie do zlikwidowania róŜnych form przemocy. 

Dembowski w artykule Twórczość w Ŝywocie społeczności analizuje formy przemocy 

stosowanej wobec ludu: przemoc fizyczną, umysłową oraz przemoc własności. Twier-

dzi jednocześnie, Ŝe ta ostatnia jest źródłem dwu pozostałych form przemocy. Własność 

bowiem, zdaniem Dembowskiego, stanowi fundament wszelkiego społecznego zła oraz 

społecznej niesprawiedliwości. NaleŜy zatem zadbać o zniesienie indywidualnej wła-

sność i zastąpić ją własnością wspólną. W społeczeństwie przyszłości kaŜdy będzie 

pracował fizycznie i umysłowo dla własnego dobra i dobra wspólnoty. Wykładnią 

sprawiedliwości społecznej stanie się zasada kaŜdy według zdolności, kaŜdemu według 

pracy. Nowa wspólnota ufundowana na zasadzie miłości, równości i wolności jest 

optymalna dla narodu, ludu. Wolność, twórczość na bezwzględnej opierają się spólno-

ści: ta jest miłością w czynie, miłością ku całej ludzkości, ku ludowi: ta więc miłość 

istotą jest Ŝywota społecznego ludów32.  

Dembowski optował za włączeniem do procesu dziejowego uczuć i taktowaniem 

dziejów jako twórczości, postulował takŜe by zwrócić szczególną uwagę na przyszłość 

w której to, dzięki szczególnej aktywności ludu, moŜliwa stanie się realizacja idealnego 

ustroju. Postęp społeczny moŜe realizować się tylko poprzez masy ludowe na drodze 

rewolucji33. W jednej z ostatnich wypowiedzi zatytułowanej Rewolucja i lud zawartej 

w Dzienniku Rządowym Rzeczpospolitej Polskiej 1846, nr 2 Dembowski apeluje: O, 

kochajcie tylko lud i głoście mu rewolucję społeczną, a uwierzy wam, a pójdzie za wami 

choćby w piekło34. 

Reasumując powyŜsze wywody stwierdzić moŜna, Ŝe kategoria miłości (uczucia) 

bardzo często pojawia się w rozwaŜaniach Dembowskiego, ale jest ona wieloznaczna. 

Miło ść bowiem stanowi podstawę bytu, ale pomaga teŜ poznać i działać, czyli tworzyć. 

Miło ść jest motorem napędowym działań nie tylko jednostki, ale takŜe, a moŜe przede 

wszystkim narodu, ludu. Miłość przyczynia się do budowania wspólnoty ogólnoludzkiej 

i jest niezbędna do tego, by zaistnieć mógł idealny ustrój społeczny. Zapewne rację 

mają wszyscy ci interpretatorzy filozofii Dembowskiego, którzy określają jego poglądy 

mianem utopizmu. Utopizm ów przejawia się między innymi w przeświadczeniu Dem-

bowskiego dotyczącym szczególnej roli miłości doskonaleniu formuły Ŝycia społeczne-

go. MoŜna bowiem mieć zastrzeŜenia, zwłaszcza po doświadczeniach związanych 

z wprowadzeniem w Ŝycie idei realnego socjalizmu, dotyczące praktycznego wymiaru 

                                                           
32  E. Dembowski, Twórczość w Ŝywocie społeczności, in: tenŜe, Pisma, t. III, op. cit., s. 244. 
33  Koncepcje Dembowskiego stanowiły szczytowy punkt rozwoju polskiej myśli postępowej; u innych ideolo-

gów lewicy polskiej nie ma w kaŜdym razie tak filozoficznie uzasadnionych idei rewolucji społecznej. T. 
Kroński, Dembowski i spory metodologiczne, op. cit., s. 235. 

34  E. Dembowski, Rewolucja i lud, in: tenŜe, Pisma, t. IV, op. cit., s. 403. 
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miłości, czyli bezwarunkowego, całkowitego poświęcenia jednostki dla dobra ludzko-

ści. 

Summary 

Edawrd Dembowski (1822-1848) – philosopher, journalist, literary critic and leftist 

political activist of the national philosophy movement during Polish Romanticism. The 

theoretical starting point for formulating Dembowski’s own view (the philosophy of 

creativity) was the philosophy of G. W. F. Hegel. The philosophy of creativity also 

emerged as an answer to the socio-political reality, which Dembowski viewed as being 

in chaos at that time as a result of separation between thought and deed. Basic catego-

ries of that philosophy are: creativity, thought and deed, however their understanding 

requires referencing to the category of love. 

In Dembowski’s ontology the being is described as and action or a deed. The creativ-

ity – combination of love and thought - constitutes its essence. Creativity takes place on 

multiple levels: ethical, esthetical, social, historical. All these levels complement and 

penetrate each other. On each on them the love is important as a “nucleus of being”. 

Love as an ethical value is identified with moral good. According to Dembowski we 

live to achieve the fullness of humanity – we live to act. The knowledge and recognition 

of truth is not enough, one has to be a good human being - that is - has to love. Dem-

bowski views love as the most important factor shaping social relations. Well shaped 

society has to follow the principle of love, which bonds the individuals together as well 

as ties each individual to the society. Love seen as a sacrifice of oneself for the sake of 

the mankind will therefore be the love in deed. Thanks to the development of love many 

forms of violence will vanish. 

Dembowski views proper upbringing as playing vital role in the implementation of 

ideal society. Thanks to that proper upbringing one can discover his or her vocation, 

develop skills, and start to realize that the aim of all his or her actions is the good of 

community. Upbringing and moral advancement start within the family and the values 

implanted there will work for the nation’s good later during one’s life. Therefore the 

first step in teaching love is teaching patriotism, seen by Dembowski as thoughtful love 

of the nation. Patriotism is the knowledge of what is good and what is bad for the na-

tion, which allows to identify nation’s needs. Patriotism leads to the action which aims 

at the good of the people. 

Dembowski’s philosophy of history treats historical process as creativity and social 

advancement with special attention towards the future. That is because in the future, 

through actions of the people (organized into revolutionary movements), implementa-

tion of desired social relations is seen possible. 
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It can be seen that love is the category playing fundamental role in Dembowski’s 

thoughts. Unfortunately that category has many meanings as love constitutes basics for 

the being, is the spiritus movens of individual and collective actions, contributes to the 

development of universal community, is the condition required for an ideal social sys-

tem etc. 

That convictions about love’s special role in the advancement of social life is what 

makes Dembowski’s views utopian to many. Dembowski thought (as many Polish Ro-

mantics-neo-Hegelians did) that with his philosophy he develops and supplements, and 

even surpasses Hegel’s. Introduction of the idea of love was to be the Polish contribu-

tion to over passing the limitations of German (Hegelian) rationality. 
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Poglądy Władysława Kozłowskiego 
Władysław Kozłowski1 w swych poglądach filozoficznych był i pozostał przez całe 

Ŝycie pozytywistą. Działalność jego zresztą na tym polu nie polegała na oryginalnej 

twórczości, ile na zaznajamianiu społeczeństwa polskiego z nowymi prądami umysło-

wymi – przewaŜnie zaś pozytywizmu. NajwaŜniejszą prac w tym kierunku był jego 

wykład całego systemu filozofii syntetycznej Spencera umieszczany w Ateneum w la-

tach: 1878, 1882, 1883 i 1888. Szczegółowy rozbiór filozofii Spencera poprzedzony był 

w jego pismach pewnego rodzaju wyznaniem wiary filozoficznej, który wyraźnie 

w filozofii dziewiętnastowiecznej rozróŜnia pomiędzy krytycyzmem Kanta, doświad-

czalną filozofią angielską a pozytywizmem francuskim – a jednak uwaŜa jest wszystkie 

za jeden rodzaj filozoficznego myślenia, który poznaniu ludzkiemu przyznaje stosunko-

wą wartość i ogranicza je do badania fenomenów i ich stosunków, wykluczając z jego 

zakresu wszelkie pytania dotyczące istoty rzeczy i ich pierwszej przyczyny. 

Przyznając się ogólnie do tak pojmowanego kierunku pozytywistycznego Kozłowski 

nie zamykał oczu na braki naukowe w ruchu pozytywizmu warszawskiego, przeciwnie 

powiadał, Ŝe pomimo całej tej gadaniny i pisaniny, jaka się w prasie rozwinęła – korzy-

                                                           
1  Władysław Kozłowski urodził się w Berdyczowie na Wołyniu 7 listopada 1832 r. Jego ojciec – Stanisław 

– stracił po upadku powstania w 1831 r. cały majątek. Władysław cięŜko chorował od urodzenia, cierpiał 
teŜ na chroniczne zapalenie tęczówki. Z przerwami studiuje od 1853 r. na Wydziale Prawa, Lekarskim, Li-
teracko-Historycznym Uniwersytetu Lwowskiego, aby ukończyć naukę 1860 r. W 1863 r. wchodzi Ko-
złowski w skład powstańczego Komitetu Wołyńskiego. Uciekając przed aresztowaniem udaje się w 1864 
r. do Konstantynopola, a następnie do ParyŜa. Tam związał się z lewicą na emigracji. Wykonywał róŜne 
zawody. W ostatnich latach Ŝycia Kozłowski zajął się szerzeniem oświaty. NaleŜało grona załoŜycieli  
i współpracowników Uniwersytetów Ludowych w Galicji. Umarł w przytułku w 1899 r. we Lwowie.  
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ści naukowej było mało. Polemiki te ani się przyczyniły do rozjaśnienia naszych pojęć 

o pozytywizmie, ani nie pobudziły umysłów do głębszych studiów. Prawie wszystkie 

głosy nacechowane były albo stronniczym do pozytywizmu uprzedzeniem albo wręcz 

nieznajomością rzeczy. 

Władysław Kozłowski dzieli pozytywizm na dwa nurty: przedmiotowy i psycholo-

giczny. Po krytycznej analizie pozytywizmu ściśle Comte’owskiego (przedmiotowego), 

Kozłowski opowiada się za pozytywizmem psychologicznym (angielskim), którego 

głównym zagadnieniem było pytanie: w jaki sposób nabywamy pojęcie o rzeczach  

i z jakiego materiału je urabiamy? 

Pytanie podobne postawił sobie jeszcze Kant i odpowiedź pozytywizmu psycholo-

gicznego w ostatecznymi wyniku podobna była do tej, jaką znajdujemy w krytycyzmie 

Kanta. Dlatego Kozłowski nie wahał się powiedzieć, Ŝe ściślejsze zachodzi powinowac-

two między pozytywizmem psychologicznym a krytycyzmem, niŜ między tym pozytywi-

zmem a nauką Comte’a2. Jeśli zaś mają coś ze sobą wspólnego, to tylko metodę do-

świadczalną o zasady przyjęte od Hume’a3. Z tego teŜ powodu proponuje, aby tak poj-

mowaną jego filozofię nazwać realistyczną. 

Będąc zwolennikiem pozytywizmu psychologicznego (do którego zalicza poglądy 

H. Spencera) powołuje się na twierdzenie, Ŝe to co jest pozytywne nigdy nie moŜe być 

absolutne, ale zawsze względne. To z kolei kazało Wł. Kozłowskiemu odrzucić teorię 

materializmu za absolutyzowanie materii. Podczas zaś odpierania zarzutów o materia-

lizm swojej filozofii powiada, Ŝe fizjologowie odróŜniają z całą skrupulatnością objawy 

Ŝycia fizyczne od psychicznych i twierdzą, Ŝe te od tamtych nie dadzą się wyprowadzić; 

Ŝe co innego jest molekularny ruch mózgowej masy, a co innego wraŜenie, któremu ten 

ruch towarzyszy. 

Poglądy jego jednak w tej dziedzinie ewoluowały w kierunku krytykowanego przez 

niego materializmu. Kozłowski walczył całe Ŝycie z idealizmem (głównie Struvego) 

broniąc pozytywistycznego poglądu i kiedy dojrzał (lata dziewięćdziesiąte) niebezpie-

czeństwo powrotu do metafizyki – wdał się w spór toczony głównie między Dawidem 

a Mahrburgiem na temat paralogizmu psychologicznego. Wówczas to był gotowy pod-

dać krytyce swoje wcześniejsze poglądy na temat odrębności zjawisk psychicznych 

i fizycznych i głosić ich jedność. Wskazując trudności, w które wikłają się wszelkie 

próby wyjaśnienia stosunku zjawisk duchowych do cielesnych dowodził, Ŝe rzeczywi-

stość przedmiotowa, sama będąc nieświadoma, moŜe drogą ewolucji wytworzyć świa-

domość – a więc ducha uwaŜa niejako za owoc materii. RóŜnica miałaby polegać wy-

łącznie na stopniu świadomości; zjawiska są zarówno świadome, jak i nieświadome i to 

                                                           
2  Wł. Kozłowski: Herbert Spencer, Ateneum (W.) 1879, s. 409. 
3  Ibidem, s. 410. 
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powoduje konieczność stosowania w ich analizie róŜnych procedur badawczych. 

Władysław Kozłowski był zwolennikiem Spencera, uwaŜając go za prawdziwego 

twórcę filozofii współczesnej (utoŜsamianej z ewolucjonizmem) i nowoczesnej socjolo-

gii – krytykował jednak jego pojęcie Absolutu. Było to dla niego pojęcie puste, ponie-

waŜ rozum moŜe tylko operować pojęciami wyłącznie względnymi (ze sobą porówny-

walnymi). 

Ze stanowiska pozytywizmu krytykował metafizykę zarówno w ujęciu Arystotelesa 

i Kanta, jak i (chociaŜ tutaj dostrzega jej pozytywne aspekty) metafizykę Spencera (jako 

nauki syntetyzującej najwyŜsze prawdy wiedzy ludzkiej). MoŜe ona bowiem posłuŜyć 

za dowód o istnieniu czegoś bezwzględnego. 

Na szczególną uwagę zasługują jego poglądy etyczne – Kozłowski był zwolennikiem 

tzw. etyki niezaleŜnej. Domagał się uniezaleŜnienia norm moralnych od religii, głosił 

świeckość i społeczny charakter źródeł etyki. Moralność powinna opierać się na uczu-

ciach sprawdzonych w praktyce i na tradycji, a przepisy moralne muszą uwzględniać 

doczesne Ŝycie ludzkie. 

Mając duszę otwartą na wszystko, co się w nauce działo, zajął przychylne stanowi-

sko względem spirytyzmu, którego początki przypadały na koniec dziewiętnastego 

wieku. Zajmował się takŜe psychologią – głównie doświadczalną; referował bardzo 

dokładnie prace James’a, Angela Mossa oraz donosił – pierwszy w Polsce – o pracach 

psychologicznych Williama James’a. W pracach tych mało jest jednak przyczynków 

naukowych jego własnego pomysłu. 

Władysław Kozłowski często nie pisał wyraźnie o cudzych pracach, ograniczał się 

do tematów o mniejszej doniosłości naukowej; przewaga prac sprawozdawczych nad 

oryginalnymi wskazuje, iŜ filozof wyznaczył sobie rolę propagatora nauki. Przemawia 

on do publiczności, dla której wielki ruch umysłowy Zachodu pozostaje obcym, nie 

rozróŜnia ona realizmu od materializmu i tego ostatniego od pozytywizmu (…) trzeba 

jej powtarzać, Ŝe istnieje róŜnica między determinizmem a fatalizmem. 

W rezultacie Kozłowski rozgoryczony i w artykule PołoŜenie filozofii u nas twier-

dził, Ŝe nie tylko niski poziom oświaty robi nas Polaków narodem niefilozoficznym, ale 

winne temu jest przede wszystkim szczególne ukształtowanie mózgu czyniące nas nie-

zdolnymi do pojęć oderwanych. 

A jak ta niefilozoficzna atmosfera oddziaływała na samego filozofa? Wł. Kozłowski, 

umysł filozoficzny i rozmiłowany w filozofii, jest zastraszony, nie ufa sobie, nie znajdu-

je odwagi do bezpośredniej konfrontacji. Uciekał się więc do specyficznego rozumowa-

nia przeciwko jednemu autorytetowi, który niezgodny był z jego wewnętrznym przeko-

naniem, wystawił inny, zgodniejszy, samemu tylko czytelnikowi pozostawiając prawo 

ostatecznego wyboru prawdziwego poglądu. 
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Popularyzacja logiki 
Lata sześćdziesiąte XIX w. w których działał i publikował swoje popularne i nauko-

we prace Władysław Kozłowski były rezygnacją z idealizmu absolutnego. Przekonano 

się, Ŝe abstrakcyjna dialektyka heglowska i sama metoda dedukcyjna nie mogą dopro-

wadzić do zadowalającego poznania świata. Usiłowano znaleźć metodę tłumaczenia 

przyrody i jej zjawisk, która byłaby intersubiektywna i powtarzalna. Wszystkie kierunki 

tego okresu miały nastawienie badawcze i stawiały sobie za cel dokonanie syntezy 

moŜliwie szerokich obszarów ludzkiej wiedzy. Ze względu na podobne zadanie, prze-

ciwieństwa między róŜnymi kierunkami zacierały się i przejawiały one pewną wspól-

ność. W ten sposób racjonalizm i empiryzm, dawniej jako kierunki przeciwstawne w la-

tach sześćdziesiątych XIX w. współdziałały w nieomalŜe kaŜdym problemie badaw-

czym na podstawie uznania niezbędności poznania racjonalnego i empirycznego. Kie-

runki subiektywizujące i idealistyczne często przybierały odcień empiryczny, zaś sta-

nowisko subiektywizujące i realistyczne odwoływało się czasami do praw rządzących 

umysłem. 

W omawianym okresie duŜą popularnością cieszyły się kierunki empiryczne. Wśród 

nich moŜna wyróŜnić pozytywistów, filozofujących przyrodników, reprezentujących 

róŜne gałęzie nauk oraz empiriokrytycystów. Podobnie liczną grupę stanowili racjonali-

ści róŜnych odmian, poczynając od czystego racjonalizmu rozumianego w sensie aprio-

rycznym, a kończąc na racjonalizmie o nastawieniu realistycznym i neokantyzmie. 

Istniał teŜ kierunek mniej liczny, będący kontynuacją filozofii katolickiej lat wcześniej-

szych. Opierał się on głównie na nauce św. Tomasza z Akwinu i przybierał nazwę neo-

scholastyki. Stanowili go Fr. Gabryl, Wł. Dębicki, Al. Pechnik, J. Nuckowski i W. Lu-

tosławski.  

W latach działalności Wł. Kozłowskiego istniało wiele dobrze opracowanych pod-

ręczników do logiki i rozpraw logicznych. Pisały je najczęściej osoby związane z kie-

runkami racjonalnymi, neokantyści, empiriokrytycy, neoscholastycy. RównieŜ zdarzało 

się, Ŝe filozofujący przyrodnicy pisali podręczniki [do] logiki. 

W 1854 r. Al. Tyszyński, związany z kierunkiem racjonalistycznym napisał pracę hi-

storyczną, Trzy logiki, czyli jaką powinna być logika. Autor argumentuje, Ŝe logika 

Arystotelesa, Bacona i Hegla nie są wystarczające względem niezbędnych wymagań 

Ŝyciowych. W latach 1868–1870 H. Struve wydaje pracę Wykład systematyczny logiki 

czyli nauka dochodzenia i poznania prawdy oraz w 1907 r. Logikę elementarną. Pod-

ręcznik dla szkół i samouków. W 1893 roku Al. Raciborski drukuje pracę Filozofia jako 

nauka akademicka. Pierwszą część tej pracy stanowi wykład logiki. Oddziela on logikę 

od psychologii twierdząc, Ŝe logice chodzi o wydobycie idealnych form myślenia, do 

których musimy się stosować, aby dojść do prawdy. W dziele W. Dzieduszyckiego 
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O wiedzy ludzkiej (1855) logika stanowi część metafizyki. W dalszej części pracy autor 

przyjmuje empiryczny punkt widzenia twierdząc, Ŝe prawa myślenia zaleŜą od trwałości 

następstw zdarzeń i trwałości skojarzeń. W 1894 r. Wł. Biegański wydaje Logikę medy-

cyny, a w kilka lat później Zasady logiki ogólnej i Podręcznik logiki i metodologii ogól-

nej (1907). Podręczniki do logiki wydają równieŜ neoscholastycy. Precyzyjny i jasny 

wykład logiki zawiera ostatnia praca K. Twardowskiego Zasadnicze pojęcia dydaktyki 

i logiki do uŜytku w seminariach nauczycielskich i w nauce prywatnej (1901). K. Twar-

dowski ujmuje logikę jako naukę o prawdziwości sądów i zalicza do nauk dedukcyj-

nych, W 1916 r. powstaje teŜ dobrze opracowany podręcznik do logiki napisany przez 

neokantystę W. M. Kozłowskiego Podstawy logiki czyli zasady nauk. 

W tak bogatej literaturze logicznej, jaka rozwijała się od drugiej połowy XIX w. do 

początków wieku XX nie było podręcznika do logiki napisanego przez polskiego uczo-

nego z pozycji filozofii empirycznej. Lukę tę wypełniało tłumaczenie Logiki Al. Baina, 

szkockiego filozofa, dokonane przez pijara ks. Fr. Krupińskiego i opublikowanie jej 

w 1878 r. Dzieło to wydane w dwóch tomach zawierało logikę dedukcyjną i indukcyjną. 

Być moŜe, iŜ ze względu na rozległy zakres zagadnień było ono zbyt trudne do zrozu-

mienia dla osób uczących się i nauczycieli szkół średnich. Popularyzacji tego dzieła 

a zatem i logiki w ujęciu empirystycznym podjął się Władysław Kozłowski, który 

w licznych pracach bronił stanowiska filozofii indukcyjnej zbliŜając się do poglądów 

H. Spencera W 1891 r. we Lwowie wydał Logikę elementarną, której druga część była 

streszczeniem rozdziałów dzieła Baina zawierających podstawowe wiadomości z logi-

ki4. Praca Wł. Kozłowskiego była skierowana do młodzieŜy szkolnej, samouków, na-

uczycieli i tych wszystkich, którzy prowadzą badania przyrodnicze nie mając często 

podstawowych wiadomości z logiki. Bardzo praktyczne, jasnym językiem wyraŜone 

streszczenie dzieła Baina poparte licznymi przykładami miało na celu zastosowanie 

logiki do przeprowadzania prawidłowej analizy róŜnych zagadnień naukowych szcze-

gólnie w zakresie nauk przyrodniczych oraz analizy róŜnych sytuacji Ŝyciowych. Takiej 

sposobności – pisał Kozłowski – nastręcza kaŜda gałąź wiedzy będąca praktyczną szko-

łą logiki5.  

W pierwszej części Logiki elementarnej Wł. Kozłowski przedstawia swój sposób ro-

zumienia logiki jako nauki. Jest on zgodny z zasadami filozofii empirycznej. Autor 

twierdzi, Ŝe podstawą i koniecznym warunkiem myślenia są wyobraŜenia, myślenie... 

powstaje... i rozwija się powoli w miarę jak nagromadzają się w umyśle wyobraŜenia, 

                                                           
4  Streszczenie Wł. Kozłowskiego zgodne jest z tym, co we wstępie do swojego dzieła pisał Al. Bain: AŜeby 

dzieło niniejsze mogło słuŜyć za elementarny wykład logiki, naleŜałoby opuścić dodatki do sylogizmu, Lo-
gikę nauk oraz rozprawy w Dodatku pomieszczone, Zob. Al. Bain, Logika, t. I, s. XX–XXI, Warszawa 
1878. 

5  Wł. Kozłowski, Logika elementarna, Lwów 1891, s. 2. 
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które będąc jedynym materiałem myślenia, są zarazem koniecznym jego warunkiem6. 

Zdaniem autora wyobraŜenia powstają ze spostrzeŜenia, które jest zmysłowym obrazem 

przedmiotu, ale są od niego genetycznie niezaleŜne, gdyŜ wiąŜą się z pamięcią7. Na-

stępnie Kozłowski rozróŜnia analogicznie takie rodzaje wyobraŜeń, jakie istnieją rodza-

je pojęć8. PoniewaŜ jednak wyobraŜenia ogólne powstają z wyobraŜeń indywidualnych 

autor tłumaczy mechanizm powstawania wyobraŜeń ogólnych psychologicznymi pra-

wami kojarzenia na zasadzie podobieństwa i róŜnicy9. 

Dla racjonalisty nieodzownym warunkiem myślenia są pojęcia, a nie wyobraŜenia. 

Przyjęcie wyobraŜeń jako koniecznego warunku myślenia byłoby dla niego jedno-

znaczne z subiektywizacją podstaw całej ludzkiej wiedzy, gdyŜ wyobraŜenia mają cha-

rakter podmiotowy i jednostkowy. UŜywając zamiennie wyobraŜeń i pojęć i przedsta-

wiając empiryczny rodowód wyobraŜeń wskazuje Kozłowski na empiryczne pochodze-

nie pojęć. W takim przypadku psychologia stanowiłaby podstawę dla logiki. Pogląd ten 

zwany psychologizmem moŜna znaleźć u J. St. Milla, jak teŜ i w literaturze niemieckiej 

XIX w. Jest on charakterystyczny dla większości kierunków filozofii empirycznej. 

RównieŜ prace Al. Baina i Logika elementarna Wł. Kozłowskiego obarczone są tym 

poglądem. Argumentem przemawiającym przeciw psychologizmowi jest to, Ŝe gdyby 

logika zaleŜała od psychologii, zmieniałyby się nasze sądy o poprawności jej zasad 

w miarę postępu badań w dziedzinie psychologii. Byłby to moŜliwe, gdyby twierdzenia 

logiki były uogólnieniami faktów empirycznych. Twierdzenia logiki jednakŜe posiadają 

wyŜszy stopień prawdopodobieństwa niŜ twierdzenia nauk empirycznych. Sądy psycho-

logii, jako mniej prawdopodobne, nie mogą być zatem podstawą dla bardziej prawdo-

podobnych sądów logiki. 

Na gruncie polskim przeciw psychologizmowi w logice argumentował Jan Łukasie-

wicz, w Niemczech zaś Edmund Husserl, W swojej pracy Logische Untersuchungen 

przedstawił wystarczające dowody przeciw psychologizmowi.  

Pierwsza część pracy Wł. Kozłowskiego Logika elementarna jest oryginalnym opra-

cowaniem mającym na celu wyjaśnienie empirycznego rodowodu podstawowych pojęć 

i prawd logicznych. Opracowanie to jest zgodne co do treści i związanych z nimi intu-

icji ze wstępem do Logiki napisanym przez Al. Baina, w którym przedstawia on pro-

blemy z zakresu psychologii związane z logiką, mówi o pewnych twierdzeniach logiki 

oraz głównych zagadnieniach dedukcji i indukcji, następnie porusza problem natury 

                                                           
6  Ibidem, s. 1. 
7  Por. Ibidem, s. 4–5. 
8  WyobraŜenia odnoszące się do szczegółowych przedmiotów nazywamy indywidualnymi (zaś) WyobraŜenia 

odnoszące się do wielu przedmiotów, oznaczające je, a zarazem współwyznaczające ich cechy wspólne, 
ich podobieństwo nazywają się ogólnymi (uniwersalia), Ibidem, s. 6. 

9  Ibidem, s. 6. 
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i klasyfikacji wiedzy, przytacza róŜne poglądy związane z definicją logiki i kończy swój 

wstęp krótkim omówieniem głównych czynności, jakimi zajmuje się logika, porusza 

więc problem obserwacji i omawia definicję, indukcję i dedukcję. 

Kierując się względami praktycznymi Kozłowski omija w swojej pracy te wszystkie 

zagadnienia logiki Baina, które mają charakter bardziej zaawansowany i wprowadzają 

w szczegółowe rozwaŜania. Pomija więc Dodatek do tomu pierwszego, w skład którego 

wchodzi klasyfikacja nauk od Bacona do Spencera, problem zakresu logiki i problema-

tyka psychologiczna związana z teorią paralelizmu wchodząca częściowo w zakres 

zainteresowań filozofii. Nie omawia teŜ wszystkich błędów logicznych w rozumieniu 

Arystotelesa i scholastyków. 

Z drugiego tomu Logiki Baina Wł. Kozłowski nie bierze pod uwagę rozdziałów 

związanych z teorią prawdopodobieństwa. Pomija teŜ piątą księgę Logiki Baina, logikę 

nauk, której autor poświęcił ok. 200 stron tekstu oraz Dodatek do tomu drugiego, który 

zawiera takie zagadnienia jak: synteza i analiza, rozwój logiki indukcyjnej, sztukę od-

krycia naukowego i zagadnienie pewności historycznej. 

PoniewaŜ praca Władysława Kozłowskiego Logika elementarna nie posiada charak-

teru odkrywczego czy nowatorskiego ograniczę się do krótkiego przedstawienia zagad-

nień logicznych, których streszczenia podjął się autor dla celów popularyzatorskich. 

Dokonując streszczenia Logiki Al. Baina Kozłowski posługuje się psychologicznymi 

metodami kojarzenia na zasadzie podobieństwa i róŜnicy. Metody te słuŜą jemu rów-

nieŜ do sporządzania klasyfikacji [wyróŜnianych] pojęć. W rozdziale Wyrazy i pojęcia 

dokonuje autor podziału wyrazów według zasady podobieństwa i róŜnicy. Ze względu 

na podobieństwo rozróŜnia wyrazy indywidualne (szczegółowe) i ogólne oraz wyrazy 

abstrakcyjne i konkretne, Posługując się zasadą róŜnicy wymienia wyrazy pozytywne 

(dodatnie), negatywne (ujemne) i współrzędne tzn. takie, które oznaczają wzajemną 

zaleŜność rzeczy np. przyczyna i skutek. Następnie przedstawia pojęcie klasy w rozu-

mieniu empirycznym twierdząc, Ŝe stanowią je wyobraŜenia ogólne i oderwane, które 

utoŜsamiają pewne przedmioty pod względem jednej lub wielu własności. Tak rozu-

mianą klasę nazywa Kozłowski pojęciem bądź wyobraŜeniem. Klasy posiadając róŜne 

stopnie ogólności dopuszczają moŜliwość tworzenia klasyfikacji, z którą wiąŜą się, 

zdaniem Kozłowskiego, sądy analityczne (słowne) i syntetyczne (rzeczowe) Kanta. 

Orzeczenia tych sądów mogą być wyraŜone na pięć róŜnych sposobów. Sposoby te 

zwane praedicabilia były uŜywane przez Arystotelesa i średniowiecznych logików. 

W następnym rozdziale przedstawia Kozłowski teorię sądu. Rozumie on sądy w zna-

czeniu psychologicznym, jako czynności polegające na porównywaniu i wykrywaniu 

róŜnic oraz podobieństw między rzeczami. Następnie definiuje zdanie, jako sąd wyra-

Ŝony słowami. W ten sposób podaje rozumienie sądu w znaczeniu logicznym, jako 



Barbara Muszyńska 

Lumen Poloniae – NR 1/2009 

wytworu czynności wyŜej opisanych. Potem dokonuje klasyfikacji sądów ze względu 

na podobieństwo wyróŜniając sądy ogólne i szczegółowe. Ze względu na róŜnicę wy-

mienia sądy twierdzące i przeczące. Z czysto formalnego punk widzenia, czyli ze 

względu na cechę ilości, jakości i złoŜoności rozróŜnia Kozłowski sądy ilościowe, jako-

ściowe i złoŜone. Sądy ilościowe dzieli na całkowite czyli powszechne i cząstkowe 

czyli szczegółowe, sądy jakościowe dzieli na twierdzące i przeczące, zaś sądy złoŜone 

dzieli na proste i złoŜone. Wśród sądów złoŜonych wyróŜnia implikację i alternatywę 

rozjemczą (stanowczą). Obie te funkcje nazywa sądami hipotetycznymi. Alternatywa 

rozjemcza rzadko jest obecnie uŜywana w logicznym rachunku zdań. Ogólnie mówiąc 

z sadami złoŜonymi, których uŜywa Kozłowski, łączy się obecnie funkcje logiki zdań. 

Pozostałe sądy związane z ilością i jakością nazywa sądami kategorycznymi i wyróŜnia 

ich cztery rodzaje: powszechnie twierdzące, szczegółowe twierdzące, powszechnie 

przeczące i szczegółowe przeczące. 

Ustaliwszy cztery rodzaje sądów kategorycznych określa Kozłowski rodzaje relacji, 

jakie mogą między nimi zachodzić. W ten sposób wymienia autor prawa opozycji. Na-

leŜą do nich sądy przeciwne, sądy przeciwne podporządkowane, które obecnie nazywa-

ją się podprzeciwnymi, sądy sprzeczne i sądy podporządkowane. Następnie mówi o ro-

dzajach wnioskowania (obwersja i konwersja), które nazywa wnioskowaniem pozor-

nym. Autor utrzymuje, Ŝe najwaŜniejszą rolę we wnioskowaniu bezpośrednim odgrywa 

zasada konsekwencji (zgodności myślenia ze sobą), następnie twierdzi, Ŝe zasadę tę 

starano się sprowadzić do kilku praw myślenia: prawa toŜsamości, prawa sprzeczności 

i prawa wyłączonego środka. We współczesnej logice prawa te funkcjonują, jako tezy 

aksjomatycznego rachunku zdań. 

Zdaniem Kozłowskiego do wnioskowania bezpośredniego pozornego naleŜy równieŜ 

rozumowanie hipotetyczne warunkowe i rozjemcze. Chodzi tu o stoickie sposoby wnio-

skowania, których uznany wniosek jest zawarty w większej przesłance. Przytacza Ko-

złowski dwie formy tego wnioskowania: modus ponendo ponens (m.p.p.) i modus tol-

lendo tollens (m.t.t), następnie omawia i daje przykłady dylematu konstrukcyjnego 

i destrukcyjnego. RozwaŜania o sądach kończą się stwierdzeniem, Ŝe sądy synonimicz-

ne nie powiększają wiadomości o rzeczach. 

Z teorią dedukcji kojarzy Kozłowski wnioskowanie pośrednie zwane sylogizmem. 

Omawia jego figury i wszystkie poprawne tryby. Wspomina autor odmianę sylogizmu 

zwaną łańcusznikiem i mówi o sposobach dowodzenia trybów sylogistycznych przez 

sprowadzanie ich do odpowiednich trybów figury pierwszej. Wymienia teŜ warunki 

poprawności trybów sylogistycznych i przytacza zasadę zwaną Dictum de omni et de 

nullo, która stanowi podstawę rozumowania dedukcyjnego a więc i sylogistycznego. 

Dla Kozłowskiego sylogizm jest rodzajem wnioskowania rozszerzającego nasze pozna-
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nie, wnioskowania opierającego się na konkretnym porównywaniu, które stanowi po-

średnie ogniwo między sądem ogólnym a wnioskiem i jest czynnością indukcyjną. 

Omawiając indukcję przytacza autor tezę empiryzmu głoszącą, Ŝe wszystkie uogól-

nienia dotyczące porządku świata rzeczywistego, a zatem i prawa nauk ścisłych oraz 

porządku moralnego powstają drogą indukcji. Za pomocą indukcji dochodzi się zatem 

do sądów ogólnych i rzeczywistych (syntetycznych) wyraŜających zgodność lub nie-

zgodność dwóch własności. PoniewaŜ indukcja jest rozumowaniem polegającym na 

wnioskowaniu z pewnej ilości faktów zaobserwowanych o wszystkich do nich faktach 

podobnych, metoda ta musi Zostać uzupełniona pewnym załoŜeniem natury ogólnej 

zakładającym ogólną prawidłowość zwaną zasadą jednostajności przyrody. Przyjmuje 

się równieŜ dodatkowe załoŜenie, Ŝe ta ogólna prawidłowość jest zbiorem wszystkich 

bardziej szczegółowych prawidłowości. W tym zbiorze daje się wyróŜnić zasadę 

współbytności, równości i przyczynowości. Zasada jednostajności przyrody stanowi, 

zdaniem Kozłowskiego, milcząco przyjętą ogólną przesłankę kaŜdego indukcyjnego 

rozumowania. Bez niej nie byłoby indukcji. Kozłowski rozróŜnia indukcję właściwą, 

która prowadzi zawsze do odkrycia tego, co nowe i indukcję nieścisłą, która wiedzie do 

ujawnienia wyniku zawartego w przesłance większej (ogólniejszej). W ramach rozwa-

Ŝań o indukcji porusza autor problem prawa, hipotezy i związku przy czynowego. Na 

temat przyczynowości sądzi, Ŝe najnowszym jej ujęciem jest pojęcie prawa zachowania 

energii. RozwaŜania kończą się podaniem czterech metod ustalania przyczyny zjawisk: 

metody zgodności, róŜnicy, zmian towarzyszących i reszt. 

W rozwaŜaniach o znaczeniu dedukcji i indukcji autor wskazuje na ścisły związek 

tych dwóch metod i stwierdza, Ŝe stosowanie samej indukcji w badaniach prowadzi do 

empiryzmu, zaś stosowanie samej dedukcji staje się teoretycznym marzeniem10. W ten 

sposób wskazuje autor, Ŝe metodę naukową i jej moc badawczą stanowi indukcja i de-

dukcja razem połączone. W dalszym ciągu swoich rozwaŜań wyjaśnia autor, czym jest 

experimentum crucis i wnioskowanie przez analogię.  

Definicja, klasyfikacja i podział logiczny w rozumieniu Kozłowskiego ściśle się ze 

sobą łączą, przytaczając zaś formułę „omnis intuitiva notitia est definitio” wskazuje na 

definicję dejktyczną. Potem przedstawia podział definicji na nominalne i realne. Defini-

cje realne dzieli na analityczne i syntetyczne. Omawia teŜ definicję klasyczną a potem 

przechodzi do problemu klasyfikacji i podziału logicznego.  

Dwoma ostatnimi zagadnieniami, które Kozłowski rozwija jest pojęcie dowodu i błę-

dów logicznych, których istota polega na odstępstw od zasad rządzących rozumowa-

niem a więc i dowodzeniem. Kozłowski twierdzi, Ŝe nauką dowodu jest cała logika, 

                                                           
10  Por: Wł. Kozłowski, Logika elementarna, op. cit., s, 68. 
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gdyŜ wszystkie jej elementy występują w procesie dowodzenia w mniejszym lub więk-

szym stopniu, zaś dochodzenie do prawdy bardziej jest darem przyrodzonym niŜ sztuką. 

Dochodzenie do prawdy czyli dowód, rozumie Kozłowski jako wydobywanie jej przy 

pomocy indukcji czy dedukcji z twierdzeń o charakterze szczegółowym bądź ogólnym. 

JednakŜe twierdzenia wyjściowe nie zawsze są dowiedzione. Są one często hipotezami. 

W tym przypadku dowodzenie jest tylko prawdopodobne. Staje się ono pewne, gdy 

podstawa dowodu została dowiedziona i istnieje w formie prawa. 

Kozłowski wymienia i omawia niektóre błędy sylogistyczne: non distributi medii 

(termin średni nie występuje w pełnym zakresie), niedozwolone rozciąganie zakresu. 

Wymienia teŜ błędy dedukcji takie jak: ignoratio elenchi, non sequitur i petitio principi. 

Jako najwaŜniejszy błąd indukcji wymienia post hoc, ergo propter hoc. Błąd ten polega 

na myleniu zwykłego następstwa zdarzeń z następstwami związku przyczynowego. 

„Logikę elementarną” kończy dodatek, w którym Kozłowski podaje duŜą ilość przykła-

dów związanych z kaŜdym zagadnieniem, które porusza w pracy. 

Summary 

Wladysław Kozlowski (1832-1898) has been barely known in Polish philosophical 

tradition. The activity of this great thinker includes a very broad field of researches. He 

was interested in biology, physiology and both sociology and psychology. 

Within the years we can find in his academic ideas gradual changing his focus from 

the naturalistic point of, view towards the philosophical one. Describing his scientific 

knowledge Wladysław Kozlowski presented himself as a determined thinker orientated 

to positivism ideas. His activity on this field meant not only to create new original ideas 

but also educate Polish society and to get accustomed with new way of thinking. The 

most important work in this subject was his presentation of the whole system of syn-

thetic Spencer's philosophy published by Ateneum Publishing House between 1878-

1882 and then later in 1883 and 1888. 

W. Kozlowski divided the positivism system into two streams: objective and psycho-

logical (scientific) one. He accepted the second way of thinking in which the most im-

portant questions were: how do we learn about thinks and what helps us in doing so? 

From his positivistic point of-view he criticised metaphysics in both the Aristotelian 

version and Kant’s one. He didn’t share Spencer's ideas of his metaphysics either. 

Special attention should be put on his ethical approach. He believed in independent 

ethics. Kozlowski insisted on separation ethical rules from religious ones. He empha-

sised temporal and social character of sources of ethics. Morality – according to him – 

should be based on three components: tradition, practice and affection. Ethical rules-

ought to include experiences of everybody’s life. 
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Głównym przedmiotem zainteresowań filozoficznych Henryka Elzenberga (1887-

1967), układacza tablic wartości była aksjologia, której częściami składowymi uczynił 

estetykę i etykę. Wydawać by się mogło, Ŝe w tak zakreślonym obszarze dociekań filo-

zoficznych istotne miejsce zajmować powinna kategoria szczęście. W tym przypadku 

oczekiwania badacza niestety rozmijają się ze stanem faktycznym. Zagadnienie to 

przewija się wprawdzie przez twórczość Elzenberga, ale w miarę pełnego i wyczerpują-

cego opracowania nie posiada. Pierwsza analiza pochodzi z lat 1911-19131, a ostatnia 

z roku 19512. Chcąc dokonać rekonstrukcji jego poglądów na ten temat zmuszeni jeste-

śmy do pilnej lektury całości jego dorobku, a w szczególności Kłopotu z istnieniem 

a takŜe spuścizny rękopiśmiennej. 

W przypadku filozofii Elzenberga moŜna mówić, Ŝe analiza problemu szczęścia re-

alizowana jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest miłość, a druga płaszczyzna jest 

czysto aksjologiczna. Oczywistą zatem wydaje się refleksja na temat miłości. 

Miło ść jako kategoria filozoficzna jest owocem stosunkowo wczesnych zaintereso-

wań Elzenberga. NajwaŜniejsze teksty (rękopiśmienne) dotyczące tych zagadnień, 

zbiorczo zatytułowane Kobieta i miłość. Erotica, powstały na przestrzeni lat 1910-1913 

i zebrane zostały przez autora w teczce Księga szkiców3. Problematyki tej w późniejszej 

                                                           
1 H. Elzenberg, Szczęście, s. 3. „Materiały Henryka Elzenberga”, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w 

Warszawie, sygnatura III-181, teczka 32. 
2 H. Elzenberg, Pisma etyczne, Lublin 2001, oprac. L. Hostyński, Szczęście i wartość, s. 241–245. 
3 H. Elzenberg, Księga szkiców 20 VIII 1953, MHE, teczka 19 (44). 
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twórczości w zasadzie nie kontynuował, chyba Ŝe jako kontynuację potraktować drobne 

uwagi w Kłopocie z istnieniem.  

Podstawą, na której próbuje zbudować pewien zarys koncepcji miłości, jest następu-

jąca definicja otwierająca Miłość4 – najwaŜniejszy tekst z tego zakresu: Kochać jakąś 

rzecz jest to postępować z nią tak, jakby się ją uwaŜało za cenną (wartościową), chociaŜ 

świadomego sądu o jej wartości się nie wydało5. Elementem konstytutywnym wszelkiej 

miłości jest wartość, a konsekwencją takiego załoŜenia jest ścisłe powiązanie teorii 

miłości z filozofią wartości. Ów związek przejawia się m.in. w tym, Ŝe teorie miłości 

podlegają podobnemu podziałowi jak wartości. Zasada podziału jest bezpośrednio uza-

leŜniona od tego, jakiego rodzaju wartość jest przedmiotem miłości. JeŜeli przedmiot 

miłości, jest wartością absolutną (perfekcyjną), to mamy do czynienia z dwoma szcze-

gółowymi teoriami: 

1. Teoria toŜsamości – przedmiot posiada wartość jako identyczny z podmiotem. 

2. Przedmiot posiada wartość jako piękny lub dobry (platońska teoria miłości, 

chrześcijańska teoria Boga). 

JeŜeli natomiast przedmiot miłości ma wartość jako poŜyteczny lub przyjemny, to 

wówczas mamy do czynienia z takimi teoriami miłości, jakiego rodzaju instynkty ona 

zaspokaja. Jeśli miłość pojmujemy jako stosunek podmiotu do rzeczy wartościowej, to 

staje się ona – zdaniem Elzenberga – źródłem szczęścia: jest szczęściodajna czy szczę-

ściotwórcza. O szczęściu płynącym z miłości naleŜy mówić w dwóch aspektach: ko-

chania i bycia kochanym. Szczęście kochania jest procesem wielopłaszczyznowym, nie 

wymagającym zaistnienia wszystkich moŜliwych ewentualności. Poszczególne jednost-

ki mogą, w zaleŜności od indywidualnych predyspozycji psychicznych, osiągnąć owo 

szczęście na jednej lub kilku płaszczyznach jednocześnie. Szczęście kochania moŜe 

polegać na pławieniu się w uczuciu toŜsamości, tzn. Ŝe ja jako jednostka nie czuję się 

samotny na świecie. Szczęście bycia kochanym moŜe polegać na kontemplacji piękna 

lub dobra. Być kochanym tą miłością: jeŜeli się czuję rzeczywiście doskonale piękny 

i dobry, miłość ta nic mi więcej nie dodaje; najwyŜej mogę się bezinteresownie cieszyć, 

Ŝe tamta strona moją piękność i dobroć poznała (Bóg w stosunku do swoich wyznaw-

ców)6. W przypadku poŜyteczności lub przyjemności szczęście polega na tym, Ŝe ko-

chamy dany przedmiot, gdyŜ doznaliśmy od niego jakiegoś dobra.  

Z punktu widzenia etyki najbardziej poŜądana jest miłość jako czynienie dobra. Ko-

chać tą miłością – pisze Elzenberg – według tego, czy przedmiot ukochany ma dla nas 

wartość jako identyczny z nami lub nam podobny, czy teŜ jako piękny lub dobry, daje 

                                                           
4 Por. H. Elzenberg, Miłość, Pisma etyczne, op. cit., s. 275–288. 
5 Ibidem, s. 275. 
6 Ibidem, s. 277. 
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szczęście, w pierwszym wypadku egoistyczne (czynimy dobrze sobie samym), w drugim 

etyczne (przyczyniamy się do istnienia i rozbudowy dobra i piękna)7. Drugiego człowie-

ka kochamy dlatego, Ŝe jest wartościowy, czcimy jego doskonałość albo pragniemy 

jego doskonałości. Przy czym doskonałość jest właśnie tym, co człowiek moŜe osią-

gnąć, tzn. jest to pełne zrealizowanie własnego typu.8 Zdolność rozwoju ku doskonało-

ści bywa niekiedy decydującym kryterium wyboru miłości do istoty niedoskonałej, ale 

posiadającej ową zdolność. 

W przekonaniu Elzenberga, wartość warunkuje miłość w dwojaki sposób. Raz war-

tość staje się przedmiotem miłości, a raz jej źródłem. Poza tymi uwarunkowaniami 

przedmiotowymi miłość oddziałuje równieŜ na sferę podmiotową, powodując ból i roz-

terkę. Przyczyną tego negatywnego stanu ducha jest pewna prawidłowość psycholo-

giczna polegająca na tym, Ŝe człowiek, z natury będąc konserwatywnym, przedkłada 

obcowanie z charakterami, które nie zaskakują nieoczekiwanym rozwojem, [...] w nor-

malnych warunkach nie lubimy kochać. Miłość bowiem istoty doskonałej jest ukorze-

niem się, niedoskonałej – niepokojem, a ukorzenie i niepokój to czynniki, które w nas 

samych budzą potrzebę doskonalenia, a więc wnoszą ból i rozterkę9. Mimo iŜ miłość 

z jednej strony moŜe prowadzić do swoistego dyskomfortu psychicznego, to z drugiej 

daje nam znacznie więcej, a mianowicie stanowi silny bodziec do zaistnienia stanu 

wartościowego, stymuluje potrzebę doskonalenia. 

W przemyśleniach Elzenberga miłość w wymiarze aksjologicznym jest koncepcją 

pierwotną, ale nie jedyną. W pochodzącym z 1910 roku tekście Miłość jako czynnik 

etyczny formułuje pewną wątpliwość: Widzę jednak na własne oczy objawy miłości, 

które nie wchodzą pod Ŝadną z tych rubryk i są wprost niepojęte. Widzę jakieś ślepe 

i niezrozumiałe przywiązanie do samej istoty, a nie do Ŝadnych przymiotów. Czy się 

wtedy kocha jakieś ubiegłe chwile, jakieś stracone nadzieje? Czy taka miłość jest tylko 

wiernością?10 Uwaga ta jednoznacznie wskazuje na tkwiące w aksjologicznym sposobie 

interpretacji miłości ograniczenia. Elzenberg nie odrzuca jednak tej drogi, ale ją wzbo-

gaca, zwracając się ku rozstrzygnięciom quasi-metafizycznym. Ta pogłębiona analiza 

jest w zasadzie rozwijana w dwóch tekstach: wspomnianym juŜ wcześniej tekście Mi-

łość i w polemice z Arturem Schopenhauerem Schopenhauer, Metaphysik der Ge-

schlechtsliebe11. 

                                                           
7 Ibidem, s. 278. 
8 Por. Ibidem, 288. 
9 Ibidem. 
10 H. Elzenberg, Miłość jako czynnik etyczny, MHE, teczka 19. 
11 H. Elzenberg, Schopenhauer, Metaphysik der Geschlechtsliebe, MHE, teczka 19, (tekst nie jest datowany). 

Przedmiotem polemiki Elzenberga z Schopenhauerem jest próba opisu irracjonalnej siły rodzącej się w 
wyniku zaistnienia między kobietą a męŜczyzną uczucia miłości. Elzenberg w przeciwieństwie do Scho-
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Quasi-metafizyczne stanowisko odnosi się do miłości heteroseksualnej, do tego, co 

stanowi istotę miłości między kobietą i męŜczyzną. Punktem wyjścia staje się dla El-

zenberga refleksja nad przedmiotem własnych marzeń o miłości. Treścią tych marzeń 

jest [...] Ŝeby być kochanym, a nie Ŝeby kochać. Ale kochać teŜ – jako dodatek. Dlacze-

go? Być kochanym jest satysfakcją tylko o tyle, o ile ta, którą się kocha, jest sama coś 

warta (a więc moja miłość nie jest miłością–panowaniem); rzecz całkiem naturalna – 

moja Ŝądza władzy przeszła cała w osobistą twórczość; w takim razie będę tej kobiecie 

wdzięczny za to, Ŝe mnie kocha i moja miłość do niej nie będzie niczym innym jak tylko 

wdzięcznością za jej miłość12. 

Na pytanie, dlaczego pragnie być kochanym, odpowiada po prostu, Ŝe pragnie rozko-

szy zmysłowej. Potencjalna kochanka musi jednak spełnić twarde warunki natury nie-

wątpliwie aksjologicznej: [...] miłość jest to dla mnie – pisze Elzenberg – wyjście z sa-

motności, moŜliwość zwierzania się, być zrozumianym, – i poczuć na «bolesnym sercu 

miękką litosną dłoń». Na to wszystko niewiasta musi być inteligentna i kulturalna. Przy 

tym litość obraŜa mnie i poniŜa – chyba Ŝe idzie w parze z czcią; więc musiałaby mnie 

tym bardziej «rozumieć», to znaczy widzieć moją siłę – a nie, broń BoŜe, przenikać 

wszystkie słabości – a zatem musiałaby być w zasadniczych punktach do mnie podob-

na13. Przy takiej interpretacji rola kobiety sprowadzona jest w zasadzie do bycia inteli-

gentną i kulturalną psychoterapeutką całkowicie zaangaŜowaną w oddawanie czci  

i w pełni rozumiejącą obiekt swych miłosnych doznań. śe jest to wyidealizowany obraz 

bardziej terapeutki, a nie kochanki – przekonywać chyba nie trzeba. Tę interpretację 

marzeń o miłości Elzenberg sam nazywa złośliwą i przeciwstawia jej interpretację szla-

chetną, [...] w której miłość kobiety dla mnie byłaby tylko cieszeniem się moją miłością, 

dawaniem się kochać14. Zaznaczyć jednak naleŜy, iŜ Elzenberg nie opowiada się zdecy-

dowanie za którąkolwiek z tych interpretacji, dopuszczając ich współistnienie. 

Co stanowi o istocie miłości, co decyduje o tym, Ŝe kochamy tę, a nie inną istotę? 

Wystarczy wskazać na te pierwiastki, które nigdzie poza miłością nie występują. A tym 

pierwiastkiem absolutnie pewnym jest poŜądanie zmysłowe. I nie moŜe nam być obo-

jętny zewnętrzny wygląd kobiety nie tylko w wymiarze zmysłowym, ale równieŜ, a mo-

Ŝe przede wszystkim, aksjologicznym.15 Zmysłowość, jako stała cecha usposobienia, 
                                                                                                                                              

penhauera źródeł owej siły poszukuje nie w zmysłowym poŜądaniu prowadzącym do aktu prokreacji a w 
sferze ducha. 

12 H. Elzenberg, Miłość, op. cit., s. 279. 
13 Ibidem, s. 280. 
14 Ibidem. 
15 [...] dlaczego się pragnie pięknych kobiet, kiedy rozkosz zmysłowa sama przez się nic na tym nie zyskuje? 

Chyba nie dla jednoczesnej przyjemności oczu, która w chwili krytycznej zapewne wcale nie dochodzi do 
świadomości. Ale dlatego, Ŝeby czystą rozkosz, jako „Empfindung”, uszlachetnić i podnieść do godności 
szczęścia, – szukając jej w rzeczy pięknej, tj. mającej wartość absolutną. H. Elzenberg, Szczęście, MHE, 
teczka 32, s. 2. 
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z jednej strony moŜe przyczyniać się do wzrostu wraŜliwości estetycznej, ale z drugiej 

strony w momencie bezwzględnego ulegania Ŝądzy tę samą wraŜliwość niepomiernie 

osłabia. Ideałem zatem moŜe stać się człowiek zmysłowy panujący nad zmysłami, taki 

indyjski zmysłów swoich pan. Miłość nie zaspokojona tak pojętą zmysłowość potęguje. 

I tu Elzenberg zwraca uwagę na pewną osobliwość. Mówi mianowicie, Ŝe [...] nie za-

spokojona zmysłowa miłość jest jedną z najbardziej znanych podniet do twórczości 

poetyckiej. Zaspokojona natomiast zdaje się raczej stępiać16. 

Drugi pierwiastek to ten, który jest natury metafizycznej. Bardziej zasadnym byłoby 

go określić jako quasi-metafizyczny, gdyŜ z metafizyką, jako taką, pozostaje w luźnym 

tylko związku. Polega on mianowicie na wskazaniu zasadniczej psychologicznej róŜni-

cy zachodzącej między kobietą a męŜczyzną, a dokładniej polegającej na tym, Ŝe męŜ-

czyzna poszukuje w kobiecie moŜliwości zaspokojenia pewnych męskich psycholo-

gicznych potrzeb, a kobieta, specyficznie kobiecych. Zatem zarówno natura męŜczyzny 

jak i kobiety są niekompletne i dopiero całość, powstała w wyniku połączenia, staje się 

bytem pełnym. Trudno oprzeć się wraŜeniu, iŜ w koncepcji tej mamy do czynienia 

z wyraźnymi reminiscencjami Platońskiej koncepcji miłości, której rzecznikiem w Ucz-

cie jest Arystofanes. W odniesieniu zarówno do męŜczyzny, jak i do kobiety moŜna 

powiedzieć, Ŝe ich podstawową potrzebą jest, aby przedmiot czy to miłości, czy, sze-

rzej, wszelkiego działania chętnie się miłości czy działaniu poddawał, [...] aby glina, 

którą lepimy, dawała się lepić chętnie – i stąd to namiętne upodobanie człowieka do 

Ŝywej gliny, stąd teŜ pragnienie, aby ludzie, których nienawidzimy [ewent. kochamy, 

przyp. L.H.] nienawidzili [kochali, przyp. L.H.] nas wzajemnie. Fakt ten zda się być 

niezaprzeczony. Jak to wytłumaczyć, nie wiem. Czy nie chodzi tu o pewnego rodzaju 

przyłoŜenie pieczęci wartości? Sam przedmiot mojego działania pochwala moje działa-

nie17. 

W zaleŜności od tego, jakie potrzeby psychiczne mają być zaspokojone przez miłość, 

Elzenberg wyróŜnia kilka jej rodzajów i typów. Poza omówionymi wcześniej rodzajami 

miłości: 1) jako toŜsamości; 2) jako czynienie dobra; 3) kontemplacyjnej; 4) jako poŜy-

teczności lub przyjemności, moŜna mówić o: 5) miłości niewolniczej, polegającej 

głównie na wyzbyciu się własnej woli i przyjęciu woli narzucanej z zewnątrz18; 6) miło-

ści wdzięczności – sama będąc formą zapłaty, nie wymaga wzajemności; 7) miłości 

nasycenia, sprowadzającej się głównie do poŜądania zmysłowego; 8) miłości panowa-

                                                           
16 Ibidem, s. 14. 
17 Ibidem, s. 15. 
18 Jako przykład tego typu miłości Elzenberg podaje niewolniczą miłość kobiet z ludu albo z mniejszym 

wykształceniem (tutaj nie potrzebuje się być kochanym, a jedynie pragnie się aby ten, który jest kochany 
dał się kochać). W przeciwieństwie do kobiet Ŝądza niewolnictwa u męŜczyzn znajduje zaspokojenie raczej 
w miłościach bardziej idealnych: miłości prawdy, miłości ojczyzny itd. Ibidem, s. 4. 
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nia w dwu odmianach: a) jako panowanie bez walki i b) panowanie osiągane przez 

walkę – ostatecznie sprowadza ukochanego człowieka do roli przeciwnika19; 9) miłości 

dobroczynnej, sprowadzającej się do troski o ukochaną osobę; 10) miłości wszechludz-

kiej w następujących odmianach: a) przez poczucie identyczności (ja tonące w ludzko-

ści); b) poczucie podobieństwa; c) podziw i cześć dla jej wartości etycznej, kulturalnej 

itp.; d) poczucie solidarności – inni ludzie są dla nas poŜyteczni.  

Objawiające się w kaŜdym z tych rodzajów miłości szczęście jest zrelatywizowane 

do odpowiedniego rodzaju miłości, a ponadto kaŜdorazowo staje się ono efektem do-

znań zmysłowych, zaspokojenia potrzeb natury psychicznej oraz, jak sugeruje Agniesz-

ka Nogal, nasycenia metafizycznego dąŜenia do pełni20. Chcąc więc osiągnąć pełnię 

moŜliwego szczęścia płynącego z miłości, konieczne jest, aby ta zaistniała w obrębie 

jednego gatunku, gdyŜ w przeciwnym razie: JeŜeli miłość jednego gatunku natrafia 

w drugiej osobie na miłość inną niŜ ta, która jej odpowiada, powstaje jedno z owych 

nieporozumień miłosnych, tak często brane za temat dzieł literackich21. 

CzymŜe jest właściwie miłość w rozumieniu Elzenberga? W pierwszej kolejności 

jest to, podobnie jak u Platona22, jedna z kategorii filozoficznych, a ściślej aksjologicz-

nych. Jest ona tym, co umoŜliwia nam m.in. poznawcze dotarcie do świata wartości. 

W wymiarze etycznym jest źródłem szczęścia. Natomiast miłość quasi-metafizyczna, 

stanowiąca wzajemny magnetyzm, jest postrzegana przez Elzenberga jako de facto 

jedna z odmian wartości instrumentalnej w takim znaczeniu, Ŝe słuŜy zaspokojeniu 

naszych róŜnorakich potrzeb, głównie zaś potrzeb egoistycznych, jak na przykład samo-

realizacja czy doskonalenie się. Jest to właściwie miłość w głównej mierze zorientowa-

na na siebie samego jako podmiot doznań i uczuć. Zewnętrznemu przedmiotowi miłości 

– notuje 19 IX 1951 roku – w posiadanie się oddawać nie wolno: trzeba go brać w po-

siadanie, «brać» w tym sensie, Ŝe się go jako ów symbol włącza do świata własnego. 

Miłość skierowana po prostu i dosłownie na przedmiot zewnętrzny, miłość jako aliena-

cja, jest samobójstwem. Punkt cięŜkości jest wtedy poza mną [...]. UzaleŜniam się 

i oddaję w niewolę; łaską Ŝyję i z niełaski umieram; a jeŜeli przedmiotem miłości jest 
                                                           
19 Im więcej trzeba walczyć, tym rzadsze jest upodobanie do takiej miłości. Stąd owa miłość, raczej dziecią-

tek, jagnięcych, dobrych, z wielkimi wytrzeszczonymi oczami i jasnymi włosami, mało inteligentnych a po-
tulnych i dobrych: zwykły ideał zwycięŜonych cherlaków, chybionych wielkich ludzi, karmionych Ŝądzą 
panowania, a niezdolnych do panowania. Jest to marzenie klęsk ostatecznych. Ibidem, s. 6. 

20 A. Nogal, Wątki antropologiczne w myśli Elzenberga, Henryk Elzenberg (1887967). Dziedzictwo idei: 
filozofia aksjologia – kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1999, s. 135. 

21 H. Elzenberg, Miłość, op. cit., s. 279. 
22 30 VII 1960 roku, a więc niemal po pół wieku od powstania rękopisu Miłość, Elzenberg zanotował: [...] 

co cennego jest u Platona, czego u mnie się nie odnajduje? Odpowiadam: U Platona jest eros. Oczywi-
ście: u mnie teŜ była «miłość piękna», «miłość wartości», ale u Platona jest to pojęcie ileŜ bardziej wysu-
nięte na czoło. Ja pojęcie «eros» lekcewaŜyłem, ze względu na groteskowe naduŜycia u filozofów i półfilo-
zofów niemieckich. Ale w zasadzie nie miałem racji: to jest koncepcja na wielką miarę, i moje nieśmiałe 
przebąkiwania wychodzą przy niej nikło i blado. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Toruń 2002, s. 473. 
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idea, sztywnieję w dogmacie. Wypruwam z siebie trzewia, by karmić coś albo kogoś 

poza mną: ale to jest ofiara jałowa, bo ów ktoś poza mną – ów człowiek, ów byt abso-

lutny, owa idea – wcale nie chce być karmiony w ten sposób i nigdy się mną nie nasyci. 

KaŜda miłość musi Ŝyć i rozkwitać na gruncie nieustępliwego immanentyzmu23. 

Problemem jest, czy moŜna byłoby poza miłością czysto aksjologiczną wskazać jakiś 

inny wolny od niedoskonałości rodzaj miłości. OtóŜ Elzenberg twierdzi, Ŝe jest to moŜ-

liwe, a tezę swą formułuje w następujący sposób: Najczystsza miłość, miłość ojczyzny, 

rośnie w miarę poświęceń, za które wszak nic nie odbieramy; to jedno, Ŝe wolno nam 

kochać24. Ludzi natomiast kocha się, ale kocha się [...] tak jak rolnik kocha ziemię: za 

to, co się w nich włoŜyło; nie tyle za dobro doznane, ile za dobro, które myśmy im wy-

świadczyli25. 

Szczęście, które towarzyszy niezmiennie miłości, nie jest jedyną jego moŜliwą od-

mianą. W obu tych analizach szczęście jest zestawiane z rozkoszą. Wiosną 1913 roku 

Elzenberg sądził, Ŝe szczęście jest poczuciem własnej wartości, a rozkosz czy przyjem-

ność to czyste wraŜenie (Empfindung) – i nic ponadto. Jedynym elementem konstytu-

ującym szczęście jest bezpośrednie powiązanie z wartością. To wartość przedmiotu 

sama w sobie i, jako taka, przeze mnie poznana, wprawia mnie w stan, który nazywam 

szczęściem. [...] poczucie szczęścia zawiera w sobie przeświadczenie o wartości tego 

szczęścia26.  

Szczęście jawi się jako kategoria, która poza światem wartości nie moŜe zaistnieć. 

Bycie w świecie wartości, tzn. poznawanie ich, kontemplowanie, urzeczywistnianie w 

sobie i poza sobą, jest źródłem szczęścia jako kategorii czysto aksjologicznej. Bytując 

w świecie wartości, doznając szczęścia, sam podmiot staje się wartościowy, a to poczu-

cie własnej wartości staje się z kolei takŜe źródłem szczęścia. Natomiast wspominanie 

minionego szczęścia, a więc kontemplacja czy to pewnych wartości przedmiotu, czy 

jego własnej wartości znów staje się przyczyną zaistnienia szczęścia. MoŜna zatem 

powiedzieć, Ŝe podmiot raz znalazłszy się w świecie wartości, musi pozostać szczęśli-

wy. Wspominanie minionej rozkoszy zaś jest stanem nieprzyjemnym i sprawia wraŜe-

nie próŜni i czczości. Rozkosz, w przeciwieństwie do szczęścia, nie pozostawia po sobie 

Ŝadnego śladu, Ŝadnej wartości. 

Jest rzeczą interesującą, iŜ po prawie czterdziestu latach w rękopisie z 8 X 1951 roku 

pt. Szczęście i wartość utrzymuje swój sąd z okresu młodości: elementem niezbędnym 

i pozytywnym określającym szczęście jest świadomość wartości. Wcześniej, ulegając 

wpływom stoickim, uwaŜał, iŜ ową wartością jest wartość własna. W wyniku, jak to 
                                                           
23 Ibidem, s. 388. 
24 Ibidem, s. 55.  
25 Ibidem. 
26 TenŜe, Szczęście, op. cit., s. 4. 
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określa, dojrzewania i pracy umysłowej doszedł do wniosku, Ŝe tą szczęściodajną war-

tością musi być coś, co przekracza podmiot, a jest nią wartość świata. Szczęście to odbi-

cie w moim odczuciu tej świadomości, Ŝe świat jest wartościowy. MoŜe dochodzi tu 

i dalsza świadomość, Ŝe ja od tego świata nie jestem odcięty, Ŝe obcuję z nim, jestem mu 

bliski27. 

Tak rozumiane szczęście jest stopniem najwyŜszym. Droga do niego wiedzie przez 

stopnie niŜsze, na których szczęście równieŜ jest realizowane. Jest to co prawda szczę-

ście rzetelne i prawdziwe, ale niepełne. W ślad za Elzenbergiem moŜna wskazać nastę-

pujące stopnie pośrednie wiodące do pełni szczęścia: 

1. Świat jako całość nie jest co prawda wartościowy, ale zawiera w sobie jako 

składnik istotny pewien trwały element wartości. Źródłem szczęścia jest w tym wypad-

ku stwierdzenie dynamizmu tego wartościowego elementu, który musi głęboko tkwić 

w samej substancji świata. 

2. Świat, jako taki, wartościowy nie jest, ale podmiot posiada miarę słuŜącą do 

sądzenia świata z punktu widzenia wartości. Źródłem szczęścia jest w tym przypadku 

obecność w umyśle podmiotu „idei wartości” i fakt, Ŝe podmiot z przekonaniem uwaŜa 

ją za obowiązujący miernik. 

Prawdziwy problem rodzi się wówczas, gdy świat nie moŜe być opisany przez jaki-

kolwiek powaŜnie traktowany sąd o wartości. Kto nie ma „idei wartości” – pisze El-

zenberg – ten nie jest nieszczęśliwy, bo nie ma poczucia niedopełnienia. Nieszczęśliwy 

jest ten, kto ją ma, a nie jest przekonany, Ŝe ma prawo ją do rzeczywistości stosować. 

Kto, mając pojęcie wartości, uwaŜa, Ŝe ani jemu, ani nikomu nie wolno wydawać sądów 

o wartości, Ŝe jest to pojęcie do rzeczywistości niestosowalne i Ŝe świat jest „wert-

fremd”28. 

W tekście Szczęście i wartość w porównaniu do przemyśleń z początku XX wieku 

pojawiają się jeszcze inne nowe elementy. Zupełnie nową kategorią, rozumianą jako 

czynnik szczęścia, jest wspólnota ludzka. Pojęcie to znajduje zastosowanie w dwu przy-

padkach. Pierwszy odnosi się do stosowania tej samej skali wartości, a drugi sprowadza 

się do wiary, Ŝe sądy o wartości wydawać wolno i trzeba, gdyŜ stosują się one do rze-

czywistości. Przy braku owej wspólnoty pojawia się negatywny stan uczuciowy w po-

staci braku i bólu. 

W stosunku do wcześniejszych tekstów pojawia się równieŜ szersze określenie sa-

mego pojęcia szczęście, jawiące się teraz [...] jako najwyŜszy i najpełniejszy stan pozy-

tywny, jaki da się pomyśleć, ogarniający cały podmiot i niosący w sobie rękojmię swo-

jego trwania; ma swe źródło w wizji (z przekonaniem przyjętej) świata jako wartościo-

                                                           
27 TenŜe, Szczęście i wartość, op. cit., s. 242. 
28 Ibidem, s. 243. 
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wego29. Czy w związku z tym naleŜy przypuszczać, Ŝe szczęścia przestajemy doświad-

czać w momencie, gdy świat wydaje się przeciwwartościowy, to znaczy zły? Elzenberg 

twierdzi, Ŝe tak nie jest, bowiem szczęście zostaje unicestwione tylko w momencie 

odmówienia mu cechy, która mogłaby być wyraŜona w sądzie o wartości. Jednocześnie 

podmiot musi sobie odmówić prawa do wydawania tego typu sądów, a samym sądom 

obiektywności. 

Koniecznym wydaje się zwrócenie uwagi na jeszcze jedno istotne w filozofii Elzen-

berga źródło szczęścia. W Kłopocie z istnieniem pyta czy moŜliwe jest szczęście płyną-

ce z ascezy, z wyrzeczenia. MoŜna rozszerzyć to zagadnienie i zapytać czy etyka wy-

rzeczenia moŜe być szczęściodajna? I odpowiedź na te pytania jest pozytywna. Asceza 

daje nam […] poczucie siły, jakie daje walka przeciw instynktom. Potem wolność: bo 

się wyłamałem. Po trzecie poczucie zwartości mojego ja i sensowności mego Ŝycia: ba 

się nie rozpraszam na głupstwa. Tak: w Ŝyciu ascetycznym jest szczęście; prawda tylko, 

Ŝe częściowo pod zbroją30. 

Ostatnią znaną uwagą Elzenberga na temat szczęścia, dąŜenia do szczęścia jest zapi-

ska w Kłopocie z istnieniem z 21 marca 1961 roku, zapiska stanowiąca gorzkie, ale 

cenne podsumowanie przemyśleń na „układacza tablic wartości na ten temat: „śe lu-

dzie «dąŜą do szczęścia», to są takie sobie opowiadania; «eudajmonizm psychologicz-

ny» to koncepcja całkowicie fałszywa. O szczęściu chętnie się marzy; kiedy indziej w re-

trospekcji się stwierdza, Ŝe ten a ten okres Ŝycia był «szczęśliwy», a tamten nim nie był. 

Ale treść wyobraŜenia stanowczo jest za mało określona, by było moŜna realnie i kon-

kretnie dąŜyć do szczęścia, tak jak się dąŜy do władzy, do majątku czy poślubienia sym-

patycznej i przystojnej kobiety. Gdy u wstępu jakiegoś systemu etycznego czy społeczne-

go znajduję to załoŜenie, wiem od razu, Ŝe system jest na nic31. 

PowyŜsze uwagi najlepiej chyba tłumaczą przyczyny, dla których w twórczości Hen-

ryka Elzenberga zagadnienie szczęścia zajmowało tak de facto marginalną pozycję. Nie 

znaczy to oczywiście, iŜ całkowicie naleŜy problem ten ignorować32. 

Summary 
This article is an analysis of a problem of happiness in Henryk Elzenberg’s (one of 

the most eminent Polish axiologists of the 20th century) philosophy. The analysis of the 

problem of happiness is carried pout on two planes. The first one is love and the second 

one is purely axiological. Value is the essential element of every love and as a conse-

quence of such an assumption there is a close connection of theory of love with the 

philosophy of value. This connection is manifested in that, among others, that theories 
                                                           
29 Ibidem, s. 245. 
30  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, op. cit., s. 236–237. 
31  Ibidem, s. 485-486. 
32  PowyŜszy tekst powstał w oparciu o ksiąŜkę: Lesław Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999. 
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of love are subject to similar division as values. According to Elzenberg value deter-

mines love in two ways. Once value becomes the subject of love and once its source. In 

ethical dimension, love is a source of happiness. Happiness appears as a category that 

can’t exist outside the world of values. Being in the world of values, i.e. experience 

them, contemplate them , fulfill them inside and outside oneself, is a source of happi-

ness as a purely axiological category. Existing in a world of values, experiencing happi-

ness, the subject itself becomes valuable and this feeling of self-esteem becomes 

a source of happiness, too. However, reminiscence of past happiness , namely, contem-

plation of some values of the subject or its own value, become again the source of hap-

piness.  
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Istnieje szeroko rozpowszechniona opinia, iŜ Tadeusz Kotarbiński był wrogiem reli-

gii w kaŜdym jej przejawie. Faktem jest, Ŝe w ramach racjonalizmu i konkretyzmu, 

których był zwolennikiem, nie było miejsca na wiarę w istnienie Boga – bytu niemate-

rialnego. Jednak, nie moŜna dokonywać tak daleko idących uproszczeń i twierdzić, Ŝe 

brak wiary w Boga u Kotarbińskiego, przekładał się na niechęć do wszystkich aspektów 

religii. Religia, to nie tylko wiara w istnienie i moc sprawczą bóstwa, ale równieŜ okre-

ślone zasady moralne, pewna organizacja kościelna oraz praktykowanie przez wyznaw-

ców danej religii specyficznych dla niej rytuałów i obrzędów.  

Kotarbiński w swoich artykułach i wystąpieniach krytykował przede wszystkim reli-

gię chrześcijańską. Punktem wyjścia dla jego krytyki było przekonanie, Ŝe religia ta 

opiera się na irracjonalnych podstawach, które bardzo łatwo moŜna podwaŜyć. Sam 

Kotarbiński dokonał tego juŜ jako nastolatek. Opierając się na zasadach racjonalizmu 

wykazał bezzasadność metafizycznych załoŜeń religii. Szczegółowo opisał swój proces 

odchodzenia od wiary w artykule Przykład indywidualny kształtowania się postawy 

wolnomyślicielskiej1: Rozmyślałem sobie wśród ciszy leśnej […] jak bardzo muszą być 

nieszczęśliwi ci, którzy nie wierzą. I wkrótce potem popadłem sam w gehennę takiego 

nieszczęścia. Rozwiała się w nicość pajęczyna ułudy. Po prostu przestałem wierzyć 

w jawną nieprawdę2. Racjonalizm zwycięŜył.  

Twórca etyki niezaleŜnej bardzo wiele miejsca w swoich rozwaŜaniach dotyczących 

problematyki społecznej poświęcił religii oraz roli, jaką odgrywa ona w Ŝyciu społecz-

                                                           
1  T. Kotarbiński, Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej, in: T. Kotarbiński, 

Pisma etyczne, Wrocław 1987, s. 203-208. 
2  Ibidem, s. 205. 
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nym. Jego stosunek do religii chrześcijańskiej analizować moŜna w kilku aspektach  

i w odniesieniu do róŜnych problemów. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: 

1. Relacja między religią a etyką niezaleŜną; 

2. Problem nauczania religii w szkole; 

3. Krytyka antyklerykalizmu; 

4. Uznanie niektórych aspektów religii za elementy sztuki. 

Relacja między religią a etyką niezaleŜną została szeroko omówiona w literaturze 

przedmiotu3, zostanie więc ona pominięta w niniejszej pracy.  

JeŜeli chodzi o zagadnienie nauczania religii w szkole, to Kotarbiński wielokrotnie 

zabierał głos w tej sprawie, zwłaszcza w związku z propozycją programu laicyzacji 

Ŝycia i pojawieniem się ksiąŜki Wiktora Chrupka O reformę wychowania moralnego 

w naszej szkole (Warszawa 1924). Kotarbiński był zdania, iŜ nauczanie religii w szkole 

nie powinno być obowiązkowe. Swoje stanowisko popierał licznymi argumentami. 

Przede wszystkim, nauczanie moralności opierającej się na dogmatyce religijnej było 

dla niego nie do przyjęcia. W doktrynie kościoła katolickiego, według filozofa, wiele 

jest zasad przestarzałych i nieprzystających, zarówno do obecnej rzeczywistości, jak 

i do nowych odkryć naukowych. Głębszej reformy niepodobna się spodziewać, zwłasz-

cza w katolicyzmie. Atoli rozwój nauk nie pozostaje w harmonii z tą dogmatyką. Postę-

powe nauczycielstwo nie godzi się na uczenie rzeczy, których młodzieŜ dorastająca 

w ogóle nie bierze na serio4. ZałoŜenia, na których opiera się religia katolicka, są więc 

mało wiarygodne, nawet dla uczniów. Jednak, moŜliwość unaukowienia, czy teŜ racjo-

nalizacji pojęć i zasad religii jest, zdaniem Kotarbińskiego, przedsięwzięciem bezsen-

sownym. Do zadań nauki, naleŜy uwalnianie umysłów ludzkich od wszelkich przesą-

dów i mitów religijnych. Nie jest moŜliwe tłumaczenie irracjonalnych załoŜeń religii za 

pomocą racjonalnej nauki. W opinii filozofa, jedynym podejściem naukowym jakie 

moŜna zastosować do religii jest próba wyjaśniania jej jako zjawiska historycznego. 

Przy takim podejściu moŜna wskazywać na genezę religii, na czynniki, które ją ukształ-

towały oraz na pełnione przez nią funkcje społeczne. Jednak wtedy, nie będzie to juŜ 

religia a religiologia. Kotarbiński wyraŜał szczery Ŝal, Ŝe […] w naszych szkołach na-

ucza się religii, a nie uczy się religiologii5.  

                                                           
3  J. Dudek, Etyka niezaleŜna Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997; M. B. Jakubiak, Tadeusz Kotar-

biński. Filozof, nauczyciel, poeta, Warszawa 1987; I. Lazari-Pawłowska, Etyczne wskazania Tadeusza Ko-
tarbińskiego, in: Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Wrocław 1992; P.J. Smoczyński, O niezaleŜności 
etyki w doktrynie moralnej Tadeusza Kotarbińskiego, „Annales UMCS”, 1976, Sectio F, 15(31); J. Woleń-
ski, Kotarbiński, Warszawa 1990.  

4  T. Kotarbiński, Wiktor Chrupek. O reformę wychowania moralnego w naszej szkole, in: T. Kotarbiński, 
Pisma, op. cit., s. 507. 

5  T. Kotarbiński, Rozmowa z Tadeuszem Kotarbińskim na temat religijnego i świeckiego wychowania 
społeczeństwa, in: T. Kotarbiński, Pisma, op. cit., s. 471. 
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 W związku z tym zagadnieniem, myśliciel wskazywał na jeszcze jeden problem. 

OtóŜ, jego zdaniem, pedagogowie kościelni nauczający religii często, w teorii i prakty-

ce, identyfikują moralność z prawowiernością, czyli głoszą, iŜ człowiekiem dobrym 

moŜe być tylko ta osoba, która wyznaje wiarę zalecaną przez kościół. Postępowanie 

takie jest godne potępienia ze stanowiska etyki społecznej. Wynika z niego bowiem, Ŝe 

osoba niewierząca nie moŜe być dobra, Ŝe jej czyny nie mogą być oceniane pozytywnie 

z etycznego punktu widzenia, poniewaŜ nie wierzy ona w nauki kościoła. Kotarbiński 

poddał ostrej krytyce myślenie tego typu. Wskazał na bardzo negatywne konsekwencje, 

które mogą z niego wynikać. MłodzieŜ, utoŜsamiająca dobro etyczne, i w ogóle cały 

system etyczny, tylko i wyłącznie z zasadami religii katolickiej, w momencie, kiedy 

utraci wiarę z duŜym prawdopodobieństwem przestanie uznawać jakąkolwiek moral-

ność. Takiego stanu rzeczy Kotarbiński bał się najbardziej. Dlatego teŜ postulował, by 

usunąć, istniejący w szkole przymus nauki religii, a zamiast tego zapewnić uczniom 

wychowanie moralne, powszechne i świeckie, czyli niezaleŜne od religijnego uzasad-

nienia. W artykule Wiedza – sumienie – moralność6 z 1961 r. Kotarbiński podjął próbę 

odpowiedzi na pytanie: czy moŜliwe jest w Polsce wychowanie świeckie w praktyce 

świata wolnomyślicielskiego? Zdaniem filozofa, dotychczas w Polsce elementy sakral-

ne były nierozerwalnie łączone z wychowaniem moralnym. Dobrym sposobem na zad-

banie o to, by powstawała świadomość etyczna, laicka i racjonalna jest odpowiednie 

zorganizowanie godzin wychowawczych. Jest to, zdaniem Kotarbińskiego, jeden ze 

sposobów wzbudzenia uświadomienia moralnego. Innym sposobem mogą być na przy-

kład studia nad arcydziełami literatury pięknej, które pełne są wskazań moralnych. 

Kotarbiński postulował, aby w starszych klasach szkoły, młodzieŜ systematycznie po-

znawała świeckie systemy etyczne staroŜytnych klasyków. Radził, aby oderwać wy-

chowanie moralne od form sakralnych, ale jednocześnie, nie dopuścić do tego, by formy 

te były całkowicie zapomniane i zaniedbane. [...] nasi wychowankowie powinni zrozu-

mieć to, od czego się uniezaleŜniamy. Nie mogą być ignorantami np. w stosunku do 

katolicyzmu w Polsce, i nie wiedzieć, jaki on był, jak się rozwijał, czym jest dziś. Powin-

niśmy jednak dowiadywać się o tym nie od wyznawców, ale od znawców. Jest koniecz-

nością wprowadzenie świeckiego religioznawstwa do wykształcenia ogólnego7. Kotar-

biński podkreślał takŜe konieczność uwzględnienia w programie świeckiego wychowa-

nia moralnego w szkole, wiedzy dotyczącej religii i etyki chrześcijańskiej. Odegrały one 

niebagatelną rolę w historii nie tylko Polski, ale i Europy. Postulat ten, ogranicza się 

jednak, do wykładania religii w formie historii, a nie jako podstawy całego systemu 

etycznego. Poza tym, przedmiot ten powinien być wykładany przez specjalnie prze-

                                                           
6  T. Kotarbiński, Wiedza – sumienie – moralność, in: T. Kotarbiński, Pisma, op. cit., s. 328-330. 
7  Ibidem, s. 330. 
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szkoloną w tym celu kadrę, a nie przez przedstawicieli kościoła. Musi powstać rzesza 

nauczycieli, którzy będą umieli, zarówno przykładem swoim, jak teŜ treścią intelektual-

ną pouczeń, nie tylko wzbudzać określone motywacje, ale teŜ uświadamiać etycznie. 

Potrzebni są tu tacy nauczyciele, którzy będą umieli szerzyć wiedzą o religii z naleŜytym 

przeciwnikowi szacunkiem i z głębokim znawstwem przedmiotu, i którzy będą umieli 

tłumaczyć, czym religia była, czym jest, i dlaczego jesteśmy zmuszeni uniezaleŜniać się 

od niej w racjonalnym wychowaniu społecznym8. 

Kotarbiński wielokrotnie publikował w Racjonaliście swoje wypowiedzi, na tematy 

waŜne, ale i draŜliwe społecznie. Ilekroć pojawiał się problem, który poruszał lub 

wzbudzał kontrowersje wśród mu współczesnych, myśliciel starał się zabrać głos w pu-

blicznej dyskusji. Między innymi, pisał o problemach wynikających z obowiązku na-

uczania religii w szkołach. Artykułem dotyczącym tej problematyki był poruszający 

tekst, zamieszczony w pierwszym numerze Racjonalisty (1930), zatytułowany Przywa-

ry wyznaniowe Alma Mater. A oto fragment tej wypowiedzi: Wydawałoby się natural-

nym, Ŝe nazwa ‘przybytku wolnej myśli’ przystoi uniwersytetowi. [...] Tymczasem jest to 

instytucja przesycona rewencją dla kultów wyznaniowych ze wszystkimi ich ortodoksal-

nymi irracjonalnościami, traktowanymi jako rzeczy, o których się nie mówi. Jako ‘pa-

radoks inkwizycyjny’ autor określa fakt, Ŝe wstęp do tej uczelni w charakterze studentów 

mają tylko ci, którzy posiadają stopień z religii na maturze9. Zamieszczenie tego tekstu 

wywołało ostry sprzeciw środowiska katolickiego, a sam Kotarbiński został oskarŜony 

o nienawiść do religii i Kościoła. NiezraŜony zamieszaniem jakie wywołał jego artykuł, 

filozof wielokrotnie jeszcze powracał na łamach Racjonalisty do powyŜszej problema-

tyki. Był zdania, Ŝe chociaŜ argumenty przeciwko prowadzeniu takiej selekcji przez 

uniwersytety są znane, to trzeba je tak długo powtarzać, aŜ praktyki tego typu zostaną 

całkowicie zaniechane, a uniwersytety staną się tym, czym być powinny: ośrodkami 

wolnej myśli i tolerancji dla odmiennych poglądów.  

Kotarbiński pragnął, by kaŜdy obywatel państwa Polskiego mógł dobrowolnie doko-

nać wyboru czy, i w co wierzy oraz, aby w społeczeństwie polskim panowała tolerancja 

w stosunku do wyznań innych niŜ dominujące wyznanie katolickie.  

Filozof miał nadzieję, Ŝe odchodzenie od wiary będzie dokonywało się na drodze 

uświadomienia intelektualnego, tak jak to miało miejsce w jego przypadku. KaŜdy 

człowiek powinien dokonać samodzielnej krytyki tradycyjnych załoŜeń chrześcijaństwa 

i dostrzec ich bezzasadność i bezsensowność z punktu widzenia racjonalnego podejścia 

do rzeczywistości. Uczulał on wszystkich, aby porzucenie religii nie wiązało się z przy-

                                                           
8  Ibidem, s. 330. 
9  Patrz: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3757/q,Racjonalista.1930.2000.aktualnosc.racjonalizmu, dn. 

19.01.2009 r. 
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jęciem postawy aroganta i szydercy w stosunku do czcigodnych elementów religii, jak 

i w stosunku do tych, którzy nadal jeszcze wierzą. Kotarbiński wyraźnie rozróŜniał 

postawę ateisty i postawę bezboŜnika. O sobie mówił, Ŝe był ateistą i nigdy nie był 

bezboŜnikiem. Ateizm jest postawą intelektualną, przeświadczeniem z rubryki sądów 

egzystencjalnych. Ateista jako taki sądzi po prostu, Ŝe nie istnieje Bóg […]. Odrzuca 

tedy w konsekwencji interpretację Biblii jako objawienia boŜego i za nic sobie ma 

wszelkie dowody, w których się to czy owo uzasadnia przez powołanie się na egzysten-

cję Boga lub na autorytet rzekomego słowa boŜego. ‘BezboŜnik’ – to w moim rozumie-

niu arogant w odniesieniu do czcigodnych elementów religii. Jego stosunek do ideałów 

religijnych jest szyderczy. Nie ma Ŝadnego powodu, by ateista musiał być bezboŜni-

kiem10. Kotarbiński nawoływał do tego, by ateiści nie byli bezboŜnikami. By byli tole-

rancyjni w stosunku do tych, którzy nadal wiąŜą swoje Ŝycie z religią oraz, by zacho-

wanie ich i postawa nie były nacechowane drwiną wobec elementów religii zasługują-

cych na szacunek. 

RozwaŜając stosunek Kotarbińskiego do zagadnień związanych z religią, naleŜy 

równieŜ podkreślić fakt, Ŝe ostro krytykował on praktyki zmuszania ludzi do wyznawa-

nia określonej religii. Jego zdaniem, godzi to w podstawowe prawa wolności kaŜdego 

człowieka. Postawie tej dał wyraz w Odezwie, którą zamieszczono w pierwszym nume-

rze Racjonalisty, a pod którą Kotarbiński złoŜył swój podpis: Kością w gardle nam stoi 

wyznaniowość z przymusu. Chcemy, aby obywatelom Rzeczpospolitej wolno było nie 

naleŜeć do gmin wyznaniowych i obywać się bez kapłanów i obrzędów przy narodzi-

nach, ślubach i pogrzebach. Nie chcemy, by maturę i wstęp do szkoły wyŜszej miał tylko 

ten, kto podda się irracjonalnym naukom apologetów. Domagamy się oddzielenia Ko-

ścioła od Państwa. Sądzimy, Ŝe te postulaty wyrastają z nieodpartych potrzeb warstw 

istotnie oświeconych i zmierzają ku niezbędnemu pogłębianiu godziwych i zbawiennych, 

dla współŜycia, wolności obywatelskich w myśl pięknej tradycji ojczystej i wedle wzo-

rów narodów przodujących11. Zmuszanie ludzi do wyznawania systemu wartości, z któ-

rego załoŜeniami się oni nie zgadzają, było dla Kotarbińskiego zjawiskiem godnym 

potępienia. Jego zdaniem, w kaŜdym kraju, który uznaje się za kraj nowoczesny, po-

winna istnieć tolerancja w zakresie wyznawanej religii. Obywatele powinni mieć swo-

bodę w decydowaniu o tym, czy przyjąć i kierować się w Ŝyciu danymi zasadami reli-

gijnymi, czy teŜ nie. Istnienie takiej swobody w państwie świadczy o tym, Ŝe szanuje 

ono podstawowe wolności swoich obywateli. 

Kotarbiński ostrej krytyce poddał równieŜ zachowanie osób związanych zawodowo z 

ortodoksją religijną, które to zachowanie, często nie przystaje do wyznawanych przez 

                                                           
10  T. Kotarbiński, Przykład indywidualny, op. cit., in: T. Kotarbiński, Pisma, op. cit., s. 206. 
11  Patrz: http://stowarzyszenie_wolnomyslicieli.free.ngo.pl/strony/racjonalista.htm, dn. 19.01.2009 r. 
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te osoby wartości. Taka obłuda cechuje, zdaniem filozofa, wielu przedstawicieli Ko-

ścioła. Zwykli ludzie dostrzegają to i niejednokrotnie, z tego właśnie powodu zraŜają 

się do religii, czyli od antyklerykalizmu dochodzą do antyreligijności. Zdaniem filozofa, 

nie negatywny stosunek do kleru powinien być przyczyną zerwania z religią, ale racjo-

nalny namysł nad jej metafizycznymi załoŜeniami. Sam Kotarbiński [w]zględem du-

chowieństwa nie zajmuje postawy wyłącznie negatywnej, lecz raczej dziwi się, Ŝe moŜna 

w sposób jego zdaniem niewytłumaczalny godzić pewien poziom inteligencji z wyzna-

waniem jaskrawych irracjonalności. Jest pełen uznania dla osób, które z wiarą łączą 

dobroczynność czystej wody i znajdują radość w opiekowaniu się tymi, którzy najbar-

dziej potrzebują opieki12. Kotarbiński, pomimo tego, Ŝe nie mógł zrozumieć, jak będąc 

osobą racjonalną moŜna jednocześnie być wyznawcą religii chrześcijańskiej, to jednak 

szanował i podziwiał tych, którzy powołując się na wiarę, niejednokrotnie poświęcali 

swoje zdrowie i Ŝycie niosąc pomoc potrzebującym. 

Nie tylko ten aspekt religii był dla filozofa wartościowy. Jego zdaniem, wiele ele-

mentów religii odgrywać moŜe doniosłą rolę, nawet dla osób niewierzących. Spowiedź, 

moŜe być ujmowana jako technika katarktyczna, pozwalająca ludziom na oczyszczanie 

się z negatywnych emocji, czy dręczących ich wyrzutów sumienia. Często jest tak, iŜ 

zwierzenie się komuś z nękających problemów, pomaga odzyskać spokój ducha. Spo-

wiedź, jako instytucja, daje dodatkowo moŜliwość naradzenia się ze spowiednikiem, 

[…] niby z sobą samym, nad tym, jak wyrządzoną krzywdę naprawić, jeśli się da, jak 

uzyskać z powrotem prawo do moralnego szacunku, jaką wobec siebie samego zastoso-

wać dyscyplinę psychiczną, by się utwierdzić w dobrej woli i w oporze przeciwko zdroŜ-

nym pokusom i podszeptom13. Spowiedź, poprzez funkcje jakie pełni moŜna być porów-

nana do wizyty u psychoanalityka. W obu przypadkach człowiek ma moŜliwość wyja-

wienia swoich najbardziej wstydliwych sekretów, przedyskutowania nurtujących go 

problemów, bez konieczności poddania się negatywnej ocenie ze strony rozmówcy. 

Dzięki temu, moŜe on na nowo rozpocząć swoje Ŝycie duchowe. 

Podobną oczyszczającą rolę, zdaniem Kotarbińskiego, moŜe pełnić naboŜeństwo. 

Prości ludzie nie zawsze rozumieją teologiczny sens liturgii, lecz mimo tego, […] łączą 

się sercem z ekspresją odwiecznych symboli, wyczuwając, Ŝe rozpamiętuje się i uprzy-

tamnia sobie sprawy najwyŜszej wagi14. Ludzie często odbierają uczestnictwo w mszy 

w kategoriach przeŜycia czysto duchowego. Nie analizują rozumowo, czy to, co głosi 

ksiądz ma sens z logicznego punktu widzenia. Kotarbiński postulował, by naboŜeństwo 

traktować jako dzieło sztuki, na równi z innymi jej formami. MoŜna by odbierać je jako 

                                                           
12  J. Dudek, Etyka niezaleŜna, op. cit., s. 87. 
13  T. Kotarbiński, Przykład indywidualny, op. cit., in: T. Kotarbiński, Pisma, op. cit.,, s. 204-205. 
14  Ibidem, s. 204. 
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swoistego rodzaju performance, którego wartość artystyczną dostrzega zarówno osoba 

wierząca, jak i ta, która nie wierzy. (…) naboŜeństwo moŜe być i bywa uczuciowym 

przygotowaniem psychiki ludzkiej do przeŜyć trudnych i czynów waŜnych. Czy nie mo-

głoby (...) pełnić tej funkcji nawet względem ateistów, gdyby je uniezaleŜnić od wszel-

kich, wmówień irracjonalnych, a pozostawić jego zawartość ekspresyjną i moralnie 

symboliczną?15. 

Biblia, zdaniem Kotarbińskiego, moŜe być równieŜ traktowana jak dzieło literackie, 

a nie jako Pismo Święte zawierające objawione słowo BoŜe. Księga ta, zawiera liczne 

przykłady wartościowych z punktu widzenia etyki postaw i czynów, poprzez co, moŜe 

być takŜe wykorzystana przy wychowywaniu moralnym, ale bez przymusu uznawania 

jej treściowej zawartości za prawdę.  

Kotarbiński nie negował wszystkich aspektów religii, niektóre z nich uwaŜał za bar-

dzo wartościowe. Pomimo zarzutów, jakie filozof stawiał religii o uzurpowanie sobie 

wyłącznego prawa do orzekania, co jest dobre, a co złe, dostrzegał on równieŜ pozy-

tywne jej elementy. NaleŜą do nich niektóre przejawy kultu, zasady moralne oraz idee, 

którym ta religia hołduje, a które jego zdaniem mają charakter uniwersalny i pozadok-

trynalny: zasada miłości bliźniego, czynnej ofiarności, czy postawy Ŝyczliwości. Jed-

nak, co Kotarbiński podkreślał z całą mocą, w oderwaniu od ich metafizycznej podsta-

wy, na której są obecnie ugruntowane. Myśliciel sprzeciwiał się równieŜ temu, aby 

moralne wychowanie w szkołach ograniczało się wyłącznie do nauczania zasad religii 

katolickiej. Jego zdaniem, podstawy, na których się ona opiera są irracjonalne i bardzo 

łatwo mogą zostać podwaŜone, dlatego teŜ nie powinna ona stanowić jedynego uzasad-

nienia dla systemu etycznego.  

Kotarbiński nie był wrogiem religii, a jedynie jej krytykiem. Wskazywał on na jej 

słabe punkty, ale potrafił równieŜ dostrzec elementy wartościowe. Co waŜne, krytyka 

ta, nie opierała się na drwinach i szyderstwach skierowanych pod adresem tych, którzy 

wierzą, lecz na racjonalnym przedstawieniu argumentów, przy jednoczesnej tolerancji 

dla ich odmiennych poglądów. Kotarbiński był wielkim zwolennikiem tolerancji, rów-

nieŜ religijnej. I chociaŜ sam nie wierzył w istnienie nadprzyrodzonych istot, był zdania, 

Ŝe kaŜdy, kto w nie wierzy ma do tego prawo. Jego zdaniem, Ŝaden system wartości nie 

powinien być narzucany ludziom bez ich zgody, kaŜdy sam powinien decydować o tym, 

w co wierzy. Obok postulatu ufundowania etyki niezaleŜnej od wszelkiej religii, postu-

lat tolerancji jest jednym z waŜniejszych przesłań Kotarbińskiego, które moŜna wy-

wieść z jego wypowiedzi na temat religii. Bez względu na to, czy się jest wierzącym, 

czy ateistą nie moŜna narzucać swoich poglądów innym, wbrew ich woli. Od czasów 

                                                           
15  Ibidem, s. 204. 
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kiedy Kotarbiński bezlitośnie wytykał i zwalczał kaŜdy przejaw nietolerancji w społe-

czeństwie polskim upłynęło wiele lat, jednak problem ten nadal jest bardzo aktualny. 

Nie wszyscy jeszcze zrozumieli, Ŝe kaŜdy człowiek zasługuje na szacunek, bez względu 

na to, w co wierzy. MoŜna się nie zgadzać z jego poglądami i poddać je rzeczowej kry-

tyce, ale nie moŜna ich wyszydzać, czy niszczyć ich wyznawcy.  

Summary 

The paper points out that the common opinion according to which Tadeusz Kotarbiń-

ski was an enemy of religion in all its aspects, is not correct. Kotarbiński wasn’t the 

enemy of religion, he was its critic. He indicated the weak points of religion, but noticed 

its positive aspects as well. What is very important Kotarbiński’s critique was based on 

a rational argumentation and not referred to a derision or any irony. Although he was an 

atheist, he always showed people who still believed in God respect. Kotarbiński was a 

great adherent of tolerance and freedom. According to him everyone should have right 

to choice if believe or not. Faith is a private affair of each of us and we should not force 

others to share our opinions.  
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„o ile zaś człowiek mądrzejszy,  

o tyle bardziej ustępliwy i Ŝyczliwie nastawiony  

na przyciąganie innych w dąŜeniu ku dobru i zachowaniu cnót”1. 

 
Humanistyczne obcowanie z duchem dawno zmarłego autorytetu moralnego, religij-

nego, politycznego czy w ogóle osoby twórczej pociąga za sobą inne konsekwencje 

i ewentualne korzyści niŜ obcowanie świętych we wspólnocie religijnej. To drugie daje 

podmiotowi społeczno-historycznemu przedsmak uczestniczenia w wieczności i swego 

rodzaju ekstazę religijno-mistyczną, to pierwsze odwołuje się zazwyczaj tylko do jego 

intelektu, wywołuje w nim jak najbardziej doczesną i kierowaną pragmatyzmem cieka-

wość. Dotyczy ona kwestii aktualności czy uŜyteczności dzieła dawnego autorytetu 

stawianej zwłaszcza przez młodych i niedoświadczonych w takich kontaktach uczestni-

ków kultury wysokiej. Natomiast doświadczony jej odbiorca, uzbrojony zazwyczaj 

w hermeneutyczne narzędzia i kategorie, spotkanie ze światem przeŜywanym osobisto-

ści sprzed wielu wieków traktuje juŜ w innej perspektywie. Interesuje go czy ów świat 

jest zrozumiały czy niezrozumiały, a jeśli nie pojawia się rozumienie, to próbuje poko-

nać duchowy dystans między ludźmi lub epokami historycznymi2, aby nawiązać zerwa-

ną nić porozumienia Przyswajając obcość obcego ducha nie tylko dokonuje historycznej 

rekonstrukcji świata, w którym dane dzieło jako obiektywizacja ducha miało swe pier-

                                                           
1  Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o znaczeniu i wartości doktoranta [Pawła Włodkowica], w której zawar-

ta jest pochwała studiów uniwersyteckich (w) Wybór tekstów filozofów polskich, pod red. R.Palacza, Zie-
lona Góra 2002, s.80. 

2  H.G.Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s.138. 
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wotne znaczenie i funkcję, ale chce teŜ przyjąć do wiadomości, to co nam się w nim 

mówi. Chce stać się najpierw współczesny owej osobistości, wykorzystując do tego 

takŜe zaangaŜowanie emocjonalne, następnie próbuje zrozumieć sens jego dzieła, by 

w końcu zastosować jego przekaz do własnego Ŝycia, odpowiedzieć na takie czy inne 

pytania. Jak zatem widać owo odwoływanie się tylko do intelektu młodych odbiorców, 

bez rozbudzenia czy odwoływania się do ich uczuć i woli- łatwo kończy się u nich tylko 

rozumieniem teoretycznym dawnych idei i ekspresji cudzego Ŝycia duchowego. Osta-

tecznie, takie spotkanie z odległym autorytetem niczego nie wnosi do dzisiejszego Ŝy-

cia, nie dochodzi u nich do hermeneutycznej aplikacji. Powstaje jedynie nihilistyczne 

poczucie przepaści między odległymi wartościami kultury a pulsującym, zmiennym, 

dynamicznym i nieprzewidywalnym Ŝyciem XX czy XXI wieku. I domaganie się zu-

pełnie nowych idei czy wartości od współczesnych intelektualistów. 

Taki nieszczęśliwy przypadek niepełnego humanistycznego obcowania moŜe do-

tknąć takŜe Stanisława ze Skarbimierza (1360-1431), sławnego rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, znakomitego mówcy i prawnika, doradcy prawnego i politycznego 

królowej Jadwigi, biorącego udział w sporach Polski z Zakonem KrzyŜackim (w 1413 

roku). Zostało po nim w spuściźnie kulturowej 500 mów teologicznych i róŜnych kazań, 

lecz sławę europejską zdobył z powodu wykładu o wojnie sprawiedliwej i niesprawie-

dliwej, poniewaŜ zdefiniował w nim po raz pierwszy w prawie międzynarodowym 

zjawisko wojny sprawiedliwej, toczonej w obronie prawa naturalnego do Ŝycia i jego 

zachowania (Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej). Jednak współczesna 

lektura jego wykładu moŜe wydać się po prostu czasochłonnym anachronizmem, 

zwłaszcza gdy Europa zdaje się być pogrąŜona w kantowskim wiecznym pokoju. Tak, 

tutaj trudno o odwoływanie się do róŜnorakich uczuć młodego odbiorcy, które mogłyby 

uczynić zagadnienie Ŝywym, chroniłyby przed czysto teoretycznym jedynie rozumie-

niem tych treści. Dobry historyk idei, przewodnik po cudzym świecie przeŜyć i ich 

ekspresji, powinien wtedy pokazać istotny związek idei pokoju z innymi wypowiedzia-

mi polskiego filozofa moralnego. Zwłaszcza z Mowami wybranymi o mądrości, po-

święconymi waŜnym problemom filozofii moralnej, min. idei sprawiedliwości i wspól-

nego dobra. Sam Skarbimierczyk twierdził przecieŜ, Ŝe nie moŜna rozprawiać o spra-

wiedliwości lub niesprawiedliwości prowadzonych działań wojennych nie uwzględnia-

jąc szerszego katalogu wartości: mądrości3, dobroci, nieulegania pokusom; Ŝe u pod-

staw prawa musi leŜeć prawda i sprawiedliwość. Inaczej realizacja prawa nie będzie 

skuteczna. 

                                                           
3  Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o mądrości, która z Boga jest i Bóg jest zawsze w mądrości, in: M. 

Korolko (oprac), Mowy wybrane o mądrości, Arcana, Kraków 2000, s.32-45. 
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Nadal nie jest to dzisiaj zadanie łatwe. To prawda, wzory kulturowe przekazuje się 

głównie młodym ludziom Ŝywiąc arystotelesowską nadzieję, Ŝe jest to konieczny ele-

ment edukacji obywatelskiej, zwanej obecnie raczej socjalizacją. I jest teŜ faktem, Ŝe 

młodzi ludzie są chłonni takich wzorów i ideałów, które mają im dać siłę w później-

szym, dojrzałym i trudnym Ŝyciu. Jednak teza mowy4 poświęconej ówczesnemu dokto-

rantowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Pawłowi Włodkowicowi (ok.1370-1435), inne-

mu, nawet bardziej znanemu niŜ on Polakowi z przeszłości: Quem felix, faustam fortu-

natamque sit (szczęśliwy, kto osiągnął mądrość) moŜe wydać się dzisiaj młodemu od-

biorcy zimna i niesłychanie abstrakcyjna. Jego przekonanie umocni się jeszcze bardziej, 

kiedy zorientuje się, na podstawie analizy tekstu, Ŝe chodzi tu taki rodzaj mądrości, 

który w sekularyzującym się świecie Zachodu wydaje się szaleństwem dla rozumu. 

Dlaczego dąŜenie do szczęściodajnej mądrości, do bycia człowiekiem mądrym wy-

daje się być niemalŜe matematyczną abstrakcją? Odpowiedź nie jest skomplikowana. 

OtóŜ, w świadomości człowieka przełomu XX i XXI wieku, mimo kultu indywiduali-

zmu znamionującego kulturę Zachodu, zaniknął niemalŜe całościowy ideał człowieka, 

idealny jego obraz, pozostawiając za sobą tylko wspomnienie o antycznym wzorze 

mędrca, średniowiecznym ideale świętego czy rycerza, renesansowej postaci wszech-

stronnego humanisty. Pozostały jedynie pewne wzory czy ideały człowieka profesjo-

nalnego, tzn. przedstawiciela danego zawodu: obraz działacza politycznego, artysty, 

uczonego, biznesmena, robotnika. Ale i one tracą swą wyrazistość i ostrość albo przyj-

mują postać antywzoru. Stają się tylko – zbyt często – przyczynkiem do ustawicznej 

krytyki, potocznego narzekania lub ironicznego postrzegania w artyście kogoś, kto 

porusza się na granicy mistyfikacji (skoro tak łatwo róŜne artefakty uznawane są za 

dzieła sztuki, skoro istnieje dręczące pytanie czy istnieje jeszcze dzieło sztuki?),  

a w polityku- potencjalnego oszusta posługującego się swobodnie kłamstwem i manipu-

lacją itd. 

MoŜna, oczywiście, szukać źródeł tego niepokojącego zjawiska rozmywania się czy 

wręcz rezygnacji z całościowych wzorów osobowych. Z całą pewnością przyczynami 

ich dewaluacji, tworzenia tylko cząstkowych wzorów profesjonalnych, albo przyjmo-

wania wręcz postaci negatywnych jest zarówno demokratyzacja Ŝycia społeczno-

politycznego spleciona z ekonomicznymi procesami globalizacyjnymi, przenikająca do 

róŜnych sfer Ŝycia, niwelująca autorytety, jak teŜ wzrost znaczenia paradygmatu neopo-

zytywistycznego w naukach humanistycznych. TenŜe dąŜy do eliminowania ludzkiej 

wolności i uznawania człowieka jedynie za wytwór przyrody i społeczeństwa. Sprzecz-

ność pomiędzy tymi dwoma przyczynami omawianego zjawiska jest tylko pozorna, 

                                                           
4  Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o znaczeniu i wartości doktoranta [Pawła Włodkowica], op.cit.s.78-79. 
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albowiem mimo iŜ demokracja zakłada polityczną wolność wyboru obywateli, to 

w praktyce ów wybór okazuje się tylko mechaniczną reakcją na dobrze przygotowane 

przez sztaby wyborcze treści i zachęty. A idealny obraz człowieka wiąŜe się właśnie 

z wolnością, pojętą szerzej niŜ wolność utylitarna czy wolność wyboru, z oryginalno-

ścią, i z koncepcją człowieka rozumianego jako twórca urzeczywistniający swoje talen-

ty i powołanie w świecie. 

DąŜenie do mądrości nie jest juŜ zatem wzorem Ŝyciowym, zostało wyparte przez 

eksperckie Ŝonglowanie pojęciami, w którym nie ma miejsca na quem felix, faustam 

fortunatamque sit. To drugie nie jest juŜ tak trudne, nie wymaga długiego wewnętrzne-

go doskonalenia się, budowania swoistej harmonii wewnętrznej, zwanej przez Platona 

sprawiedliwością. Ponadto wiąŜe się z duŜą dozą pewności, Ŝe będzie uŜyteczne 

w przyszłości jako profesjonalny dyskurs, w odróŜnieniu od owej niewymiernej eko-

nomicznie mądrości. Zatem nawoływanie Skarbimierczyka do zabiegania o nią nie 

moŜe rozbudzić Ŝywszych uczuć. Sam Stanisław ze Skarbimierza nie nawoływał ponad-

to ani do mądrości platońskiej, ani teŜ do zwykłej mądrości ziemskiej zapewniającej 

obfitość dóbr materialnych i korzystanie ze zmysłów, którą trzeba wprost nazwać spry-

tem. W mądrości ziemskiej dostrzegał raczej tylko źródło pychy, swarów, zazdrości. 

Mówił natomiast o takiej jej odmianie, która jest pełna zgody, ustępstw, posłuszeństwa, 

czystości, wolności od obłudy, wiąŜe się z prawością umysłu, wielkodusznością w dą-

Ŝeniach, dojrzałością sądów, czystością serca5. To znaczy o mądrości wynikającej z Mi-

łości i Bojaźni BoŜej. Nic więc dziwnego, Ŝe takie stanowisko, oczywiste 600 lat temu, 

zrozumiale w pismach i przekonaniach magistra filozofii średniowiecznej, doktora 

prawa i teologa, wydaje się być mało zrozumiałe dla młodego, laickiego humanisty. 

Albo po prostu moŜe rodzić niechęć, wszak o konieczności pielęgnowania czystego 

serca naucza Kościół katolicki zdystansowany wobec pociągającego ideowo liberali-

zmu i postępu techniczno-cywilizacyjnego. Nie przekona go nawet swoiste wskazywa-

nie przez Skarbimierczyka na konkretne korzyści płynące z Bojaźni BoŜej: uniknięcie 

pychy, nienawiści, gniewu wobec innych, gnuśności, chciwości, łakomstwa i skłonności 

do rozpusty. Nie uwierzy, Ŝe mądrość taka moŜe owocować nie tylko stricte religijno-

moralnymi walorami, ale teŜ tym, co zazwyczaj ceni się u filozofów: bardziej przeni-

kliwym umysłem, rozwaŜnymi wyborami, zachowywaniem właściwej perspektywy 

w oglądzie rzeczy doczesnych. 

Stanowisko filozofa krakowskiego nie musi być jednak odbierane tak schematycznie, 

nie musi być antyoręŜem w walce laicyzmu z myśleniem religijnym, filozofii z teologią. 

Dojrzały humanista doskonale wie z własnego doświadczenia Ŝyciowego, nawet bez 

                                                           
5 Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o znaczeniu i wartości doktoranta [Pawła Włodkowica], op.cit., s.79. 
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uprzedniej znajomości starotestamentowej Księgi Mądrości, Ŝe mądrość nie wchodzi 

w duszę przewrotną [Mdr 1,4], poniewaŜ atrybutem niejednokrotnie spotykanego czło-

wieka cynicznego jest spryt, czyli mądrość krótkowzroczna, przynosząca krótkotrwałe 

i wątpliwe korzyści. 

Wie, Ŝe prawdziwej jej odmianie, jak pisał Stanisław ze Skarbimierza, prawość umy-

słu, do której wiedzie spokój, gdyŜ rozum poznaje i myśli poprzez zatrzymanie 

i spoczynek6. TenŜe spokój moŜliwy jest natomiast w Ŝyciu codziennym, wtedy gdy nie 

Ŝyjemy za bardzo na planie fizycznym, lecz koncentrujemy się na prawdach ducho-

wych. Wie takŜe, Ŝe mądrość wiąŜe się z pokorą. Ten przykry wniosek przychodzi 

jednak zazwyczaj po upadku Ŝyciowym, po trudnych przeŜyciach egzystencjalnych, 

chociaŜ Skarbimierczyk był przekonany, Ŝe pokora jest właśnie mądrością prawdziwe-

go filozofa albo męŜa ewangelicznego7 i uprzedni upadek nie jest źródłem konstytucjo-

nalnym.  

Dla świeckiego dojrzałego humanisty pokora staje się dopiero mądrością upadku, 

skutkiem upadku. Przed nim jest natomiast radość z wywalczonej przez jednostkę wol-

ności od róŜnych ograniczeń, bez uwzględniana relacji do Boga i wolność do tworzenia 

nowych wartości. Prowadzi ona jednak, podobnie jak całe pokolenia antropocentrystów, 

do Ŝycia w stałym napięciu woli mocy, do presji, by nieustannie udowadniać siebie 

samego, oceniać, wartościować i porównywać się z innymi, co w rezultacie owocuje 

pychą. Ta zaś wiedzie zazwyczaj do egoizmu, skoncentrowania na sobie, przedkładania 

siebie ponad innych w imię rzekomej wolności i niezaleŜności. To z kolei powoduje 

pyszną wyniosłość i nieumiarkowanie w zakresie nadziei i oczekiwań8, niesprawiedli-

wość w ocenie pracy innych, kłamliwe ich pomniejszanie. Pycha kaŜe nam sądzić, Ŝe 

sami jesteśmy źródłem swoich dzieł oraz prawych czynów, którymi pysznimy się przed 

otoczeniem. Niestety, negowanie własnej, omylnej i ułomnej natury wprowadza nas 

w świat fałszu i pozorów, zamyka na dalszy rozwój intelektualny i duchowy. I prowadzi 

do wspomnianego upadku, po którym moŜe pojawić się w końcu pokora. To ona za-

pewnia prawdziwe poznanie siebie samego i innych, a takŜe większą mądrość, bez-

stronność, uwaŜność i współczucie, poniewaŜ oznacza realistyczne uznanie własnej 

małości w zestawieniu z Transcendencją. 

Jak zatem widać, mądrości nie moŜna ignorować, nie moŜna zastąpić jej sprytem, 

mędrkowaniem, specjalistycznym dyskursem akademickim. Skarbimierczyk widział ją 

jako cenniejszą nad oręŜ wojenny, przy niej złoto stawało się garścią piasku9. Nie moŜ-

                                                           
6  Ibidem, s. s.78. 
7  Ibidem,s.80. 
8  J.Petry Mroczkowska, Siedem grzechów głównych dzisiaj, Kraków 2004, s. 46. 
9  Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o znaczeniu i wartości doktoranta [Pawła Włodkowica], op.cit, s.79. 
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na się z nim nie zgodzić. I trzeba przyznać ze smutkiem, Ŝe docenia się jego Mowy 

wybrane o mądrości dopiero w wieku dojrzałym. 

Summary 

The history of Polish philosophy has not been popular among Polish students of phi-

losophy. This phenomenon can be explained in a number of ways, however, we are not 

going to discuss them in detail here. The short passage below deals rather with the prac-

tical and didactic issue, namely, how to make the encounter with the spirit of the moral, 

religious or political authority or a creator in general in the strain of the humanities 

a living meeting and not purely theoretical understanding. In order to achieve this objec-

tive we should use hermeneutics which was developed by H. G. Gadamer. It helps us 

cover the spiritual distance between people or the whole historical periods, establish the 

broken thread of understanding. By adopting the strangeness of the strange spirit one 

not only makes a historical reconstruction of the world, in which a given piece of work 

as an objectivization of the author’s spirit had its significance and function, but also 

wants to take cognizance of the content discusses in this work. This process is accom-

panied by a full emotional involvement of the recipient. Thus a hermeneutic application 

takes place, the underlying idea of the work can be used in the recipient’s life. This 

hermeneutic procedure can be also adopted in relation to the speeches and sermons by 

Stanisław of Skarbimierz (1360 – 1431), a famous rector of the Jagiellonian University 

who lived over six hundred years ago. His proposal of wisdom being the love and fear 

of God seems to be totally incomprehensible for the young student of humanities at the 

turn of the 20th and 21st centuries the reason being that it was forced out by shrewdness, 

sophistry or specialised academic discourse. Skarbimierczyk himself valued it more 

than arms regarding it as the means to strive for the common good and justice in the 

state. For it is only the internal justice and the peace of heart originating from the fear of 

God that can ensure the peace in the national community. 
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Filozofia polskiego romantyzmu zadziwiająco mało miejsca poświęcała zagadnie-

niom moralnym. Koncentracja na inspirowanych przemyśleniami Hegla rozwaŜaniach 

historiozoficznych oraz odwoływanie się do haseł mesjanistycznych powodowało, Ŝe 

najwaŜniejsze dla niej były przymioty polityczne i religijne, przywódcze, a ludzkie 

walory moralne miały znaczenie tylko w kontekście zwiększenia moŜliwości oddziały-

wania politycznego. Od tego wzorca niewiele odbiegały takŜe filozoficzne przemyślenia 

Karola Libelta (1806-1875) jednego z najwybitniejszych filozofów polskiego romanty-

zmu.  

Antoni Molicki rozpoczął swoją analizę koncepcji Libelta od próby scharakteryzo-

wania cech szczególnych polskiej filozofii narodowej, której przedstawicielem jest 

właśnie poznański filozof. Wedle tego autora charakterystycznymi cechami tej filozofii 

nie jest jednak przesłanie moralne, ale: 

1. związek z filozofią Hegla, którego koncepcje poddane zostały krytycznej anali-

zie zmierzającej w tym kierunku, aby rozbudzić zainteresowanie Polaków do fi-

lozofii. W ramach filozofii narodowej próbowano zatem dokonać syntezy he-

glowskiej historiozofii z kolorytem miejscowym, z tradycjami i religijnością. 

2.  religijny charakter – w odróŜnieniu od panteistycznego systemu Hegla w filozo-

fii narodowej podjęto obronę osobowości Boga i nieśmiertelności Ŝywota wedle 

religii chrześcijańskiej pojmowanych1. 

                                                           
1  A. Molicki, Stanowisko filozofji Karola Libelta i stosunek jego do innych współczesnych filozofów pol-

skich, Lwów 1875, s. 7. 
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3. podobieństwo źródeł i celów, do których odwoływali się i zmierzali poszczegól-

ni filozofowie, co zarazem stanowiło podstawę włączenia ich filozofii do nurtu 

narodowego. Molicki oprócz samego Libelta zalicza do tego nurtu Józefa Kre-

mera, Ferdynanda Trentowskiego, Józefa Gołuchowskiego oraz Augusta Ciesz-

kowskiego. Wszyscy ci filozofowie byli uczniami Schellinga oraz Hegla  

i w znacznym stopniu ich koncepcje odzwierciedlały poglądy swych nauczycieli. 

Ale o charakterze narodowym uprawianej przez nich filozofii zadecydowało jej 

dowiązanie do rodzimej mesjanistycznie zorientowanej literatury romantycznej 

oraz przyjęcie za cel podniesienie upadłego kraju podźwignięciem oświaty na-

rodowej2. 

Sam Libelt tłumaczy dlaczego czynnik religijny odgrywa tak wielką rolę w jego kon-

cepcji filozofii tym, Ŝe musi ona łączyć wymiar teoretyczny z dydaktycznym. Im ucisk, 

niedola i nieszczęścia publiczne sa cięŜsze i dotkliwsze, tem większa gotowość uwierze-

nia w pierwszego lepszego proroka, tem skorsze wypatrywanie i wyglądanie znaków na 

niebie i na ziemi, tem więcej wytęŜone wyczekiwanie cudownej pomocy z nieba, bo wia-

ra w środki i pomoce ludzkie upada3. Nie dostrzega takŜe innej moŜliwości przezwycię-

Ŝenia tego stanu jak powszechna oświata dostępna dla wszystkich obywateli. MoŜna 

nawet zauwaŜyć, Ŝe Libelt stoi na stanowisku wprowadzenia obowiązku szkolnego, co 

na owe czasy było zamierzeniem rewolucyjnym, choć jemu samemu przyświecał cel 

zupełnie odmienny – podtrzymanie ducha narodowego. W tym dziele religia i oświata 

spełniać miały dokładnie takie same zadania. 

Człowiek jest więc łącznikiem pomiędzy Bogiem a materialnym światem, co zara-

zem warunkuje jego wielkość i nędzę przemijania. Tym samym jest on potencjalnym 

twórcą, który przyobleka wartości swego ducha w materialne kształty. W tym wyraŜa 

się transgresyjna rola człowieka, który kreując własną przyszłość zawsze wykracza 

poza swoją materialną doczesność. 

Mesjanistyczne przesłanie filozofii narodowej jednak mocno odwołuje się takŜe 

zwłaszcza do czeskiego filozofa Ignaza Johanna Hanuscha4 oraz Johanna Gottfrieda 

Herdera, którzy w narodach słowiańskich dopatrywali się przyszłych realizatorów po-

stępu dziejowego. Stąd niekiedy w opracowaniach z zakresu historii filozofii polskiej 

mówi się o filozofii słowiańskiej zamiast narodowej. Ten akcent słowiański moŜna 

takŜe zauwaŜyć w filozofii poznańskiego myśliciela. 

                                                           
2  Ibidem, s. 9. 
3  K. Libelt, Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi, Poznań 1852, s. 19. 
4  Ignaz Johann Hanusch (1812-1869) czeski profesor Uniwersytetów we Lwowie, Ołomuńcu i w Pradze, 

autor Die Wissenschaft des slawischen Mythus (Lwów 1842) pierwszego religioznawczego dzieła o wie-
rzeniach słowiańskich. 
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Libelt jednakŜe rozdzielił w pewnej mierze sferę oddziaływania religii od moralno-

ści. Twierdził, Ŝe stosunek Boga do ludzkości, podobnie jak do człowieka jest więcej 

zewnętrzny, niŜ wewnętrzny, ze względu na działania i czyny jego. Nauka ewangelii jest 

świecznikiem dla całego świata, ale mimo to mają ludzie i narody nie chcieć widzieć 

tego światła i chodzić w ciemnościach czynów swoich; - w sumieniu człowiek jest głos 

ostrzegający go, Ŝe źle działa, a w narodzie jest tym głosem opinia publiczna, którąby 

jego sumieniem nazwać moŜna; wszakŜe wolno człowiekowi i narodowi nie słuchać tego 

głosu i przygłuszać go gwałtem5.  

Filozof ten dostrzegał, Ŝe filozofia narodowa z samej nazwy byłaby w opozycji do fi-

lozofii w ogóle. W jego ujęciu filozofia narodowa jest więc szczególnym przypadkiem 

filozofii w ogóle. Połączenie tej szczególności z ogólnością dokonuje się w świadomo-

ści jednostek. Trafnie to określił Antoni Molicki: Filozofja, jako taka, jest abstrakcja, 

jest martwość, jest myśl - filozofja jako Ŝywotna, osobowa, jest jednością myśli Boga 

(ogółu) i narodu (szczegółu)6. Stąd bierze się stwierdzenie Libelta, Ŝe filozofia nie tylko 

moŜe być narodową, ale nie ma innej, jak tylko narodowa. 

Intelektualna spuścizna romantyzmu polskiego kojarzy się jednak przede wszystkim 

z jej wątkami martyrologicznym i mesjanistycznym. Historycy myśli społecznej z tego 

okresu koncentrują się na bohaterach spraw przegranych lub niemoŜliwych do realiza-

cji. Karol Libelt jest w tym względzie wyjątkiem, gdyŜ zupełnie inaczej postrzega na-

stępstwa czasowe zdarzeń. Przeszłość wraz z przyszłością, a raczej jej wizją, tworzą 

teraźniejszość. Być moŜe dlatego: Pietyzmu kresów i mistycyzmu emigracji nie podzie-

lał Libelt nigdy7, gdyŜ koncentrowały się na przeszłości, której zmienić juŜ niepodobna. 

RozwaŜania etyczne podejmowane przez tego filozofa eksponowały jej praktyczny 

wymiar, tak aby przenieść ideę przyszłości w materialny wymiar teraźniejszości. Jego 

etyka miała zatem wielce praktyczny wymiar. 

Filozofia wartości 

W wielu opracowaniach z zakresu historii filozofii polskiej uznaje się Libelta za 

zwolennika rozwiązań demokratycznych, a nawet socjalistycznych. Tymczasem w kwe-

stii wartościowania ludzi zajmował on stanowisko bardzo konserwatywne, a postulaty 

poprawienia bytu warstw materialnie upośledzonych związane były raczej z uznaniem 

przez niego podmiotowości dziejowej całego narodu, niŜ z aprobatą haseł rewolucji 

francuskiej. Gdy Libelt pisał o potrzebach ludzkich, to na pierwszym miejscu wymienił 

potrzebę utrzymania się przy Ŝyciu i wyŜywienia Ŝony i dzieci, a na drugim utrzymanie 

                                                           
5  Ibidem, s. 7. 
6  A. Molicki, Stanowisko filozofji Karola Libelta i stosunek jego do innych współczesnych filozofów pol-

skich, op. cit., s. 14. 
7  T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1831-1863), Kraków 1931, s. 108. 
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Ŝycia na przyzwoi te,  odpowiednie stanowisku, jakie zajmuje. Jako trzecią potrzebę 

wymienia Ŝycie dostatnie, przy znacznym majątku bez Ŝadnego kłopotu o przyszłość8. 

ZauwaŜa jednak, Ŝe względny dobrobyt skłania ludzi do zajmowania pozycji zacho-

wawczych, co dzieje się z widomą szkodą dla interesu Ojczyzny, której przywrócenie 

bytu politycznego powinno być dla wszystkich Polaków celem zasadniczym. Tym sa-

mym niejako wyjaśnia zauwaŜalny w jego czasach spadek popularności haseł niepodle-

głościowych. Stąd jego postulat odwagi cywilnej jest skierowany w tę stronę, aby czło-

wiek przestał być więźniem własnego wygodnictwa i niechęci działania. Włodzimierz 

Tyburski pisze, Ŝe dla Libelta: Człowiek Ŝyjący tylko dla siebie, kierujący całą swoją 

uwagę ku zaspokojeniu własnych potrzeb fizycznych i egoistycznie pojmowanego dobra, 

przypomina osobnika, który nie wydobył się jeszcze z pierwotnego stanu natury, stanu 

zwierzęcości9. Dalszą konsekwencją tego jest przyznanie edukacji całego społeczeństwa 

szczególnej roli, aby takie postawy zwalczać, gdyŜ ich dominacja pozbawia człowieka 

tego, co w nim najwaŜniejsze, czyli zdolności do tworzenia.  

Co waŜne, Libelt nie tylko postulował wyzwolenie społeczeństwa z okopów ego-

izmu, ale sam tak czynił we własnym Ŝyciu, choćby nawet w ten sposób rezygnował 

z celu, który mu przyświecał przez całe Ŝycie. Do historii przeszła jego podróŜ do Kra-

kowa w 1848 r., w czasie której odrzucił propozycję objęcia katedry filozofii na kra-

kowskim uniwersytecie, choć marzenia o karierze akademickiej były siłą napędową dla 

jego niezwykle płodnej twórczości naukowej. Zdzisław Grot we wstępie do wydania 

Listów Libelta pisze o tym bardzo oględnie: W r. 1848 zabłysła na chwile nadzieja na 

katedrę filozofii na uniwersytecie w Krakowie, atoli zniweczył ją sam Libelt przez swój 

altruizm, nie chcąc krzywdy swego przyjaciela, Józefa Kremera10. Sytuacja, w której 

doszło do tego zdarzenia staje się lepiej zrozumiał po przywołaniu kontekstu sytuacyj-

nego: Jesienią 1848 r. Kremer został poddany cięŜkiej próbie, gdy w opiniach socjalizu-

jącej młodzieŜy uznany nadmiernie konserwatywnym, był nakłaniany na przekazanie 

katedry filozofii na rzecz przebywającego wówczas w Krakowie Karola Libelta. Nie 

chciał się jednak dobrowolnie zrzec katedry, ale na szczęście Libelt takŜe jej nie przyjął, 

a na dodatek przekonał studentów, aby odstąpili od swoich Ŝądań11.  

RozwaŜania o wartościach i ich naturze w wydaniu Karola Libelta stanowiły próbę 

pogodzenia Heglowskiego uniwersalizmu z partykularnym charakterem głoszonej przez 

niego filozofii narodowej. W ten sposób chciał pogodzić prawdy rozumu z prawdami 

                                                           
8  K. Libelt, O odwadze cywilnej, in: Wybór pism pomniejszych Karola Libelta, wybór W. Hahn, Warszawa 

1908, s. 8. 
9  W. Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, s. 380 
10  Z. Grot, Wstęp, in: Karol Libelt: Listy, Warszawa 1978, s. 16. 
11  S. Konstańczak S., Narodziny polskiej myśli estetycznej w XIX wieku – referat wygłoszony na konferencji 

Filozofia polska i jej konteksty międzynarodowe, WSFiZ, Warszawa 19-20.05.2005 (w druku). 
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ludu, które przesądzały o narodowym charakterze jego filozofii. Aby tego dokonać 

wprowadza kategorię czynu, która przenosi punkt cięŜkości rozwaŜań ze sfery ducha do 

praktyki Ŝyciowej. Sam Libelt pisał o tym następująco: Filozofia słowiańska nadaje tej 

myśli wiedzącej się Ŝywot, przez nadanie jej ciała, i wyprowadza ja z siebie do działa-

nia, trafia zatem w samo jądro praktyki i zarzut niepraktyczności spotkać jej nie moŜe. 

Filozofia zstąpi w świat rzeczywistych pojawów, bo w nich jest Ŝywot ducha, nigdzie 

indziej go nie ma12. Libelt jednak zastrzega się, Ŝe nie chodzi tu w Ŝadnym wypadku o 

rewolucję. Czyn jest tylko przekuciem ludzkiej myśli w materialną praktykę. 

Tylko w taki sposób dokonać się moŜe wdroŜenie w Ŝycie wartości, bez czynu nie 

moŜe się ujawnić cnota u człowieka. Trzeba zatem myśl w cnotę zamienić13. Wiązać się 

to musi z konieczności koncentracji na jednostce ludzkiej, która jest realizatorem cnoty. 

To takŜe jednostka jest źródłem czynu: Czynami rozwijają się dzieje, a w dziejach roz-

wija się duch dziejowy, ów wielki proces sprawiedliwości boskiej. Czynami rozwija się 

Ŝycie człowieka i daje pojaw ducha człowieczego. […] Myśl staje się tu kształtem, słowo 

ciałem14. W taki sposób przejawia się nieśmiertelność ludzkich czynów, które nawet po 

śmierć jednostki dalej są zbrodniami lub chwalebnym dokonaniem. Tego juŜ nie da się 

wymazać z biografii jednostki ani z historii ludzkości. Czyn jest widomym wyrazem nie 

tylko cnoty ale i religijności jednostki: Bez czynu miłość chrześcijańska jest kłamstwem 

i wiara bez uczynku nie zbawi15. 

Lech Zdybel zauwaŜa, Ŝe czyn w filozofii Libelta, to świadome działanie zmierzające 

do realizacji dobra, sprawiedliwości i demokracji. […] Religia i wiara są gwarantem 

wartości i poprawności stosunków moralnych między ludźmi16. Czyn jest zatem wyra-

zem praktycznej aktywności ludzkich jednostek i całych narodów. W nim bowiem do-

chodzi do połączenia statycznego rozumu z gorącym uczuciem zmieniającym świat. W 

pewnym sensie łączy on romantyczne porywy ze statyczną i chłodną oświeceniową 

racjonalnością, a więc jednoczy takŜe wiarę i rozum. Człowiek poprzez swój czyn na-

śladuje Boskie dzieło Stworzenia, niejako staje się jego kontynuatorem, przez co ludz-

kie intencje uczestniczą w Boskim zamierzeniu. Czyn jednostkowy nie zmienia świata, 

dlatego aktywność jednostek w skali narodu jednoczy się we wspólnym celu i zmienia 

się w czyn przeobraŜający świat cały. Tylko dzięki takiemu zlaniu się jednostkowego 

wymiaru czynu ze społecznym człowiek moŜe osiągnąć szczęście. Nie moŜna zatem 

być szczęśliwym jeśli się nie uczestniczy w przebudowie świata zgodnej z porządkiem 

Boskim. Stąd miłość Boga w ziemskim wymiarze przekłada się w miłość bliźniego 

                                                           
12  K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, Warszawa 1967, s. 255. 
13  Ibidem, s. 256. 
14  Ibidem, s. 258. 
15  Ibidem, s. 259. 
16  L. Zdybel, Karol Libelt – hasło, in: Mały słownik etyczny, pod red. S. Jedynaka, Bydgoszcz 1999, s. 145. 
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i swojego narodu. Ludzi doskonali proces uspołecznienia się, w którym te trzy objawy 

miłości się urzeczywistniają w czynie. Cel, do którego ludzkość jako całość dąŜy teŜ 

jest jednoznacznie określony – urzeczywistnienie Królestwa BoŜego na Ziemi. KaŜdy 

prawy człowiek uczestniczy w tym dziele, a przez to staje się nie tylko czynnym wyko-

nawcą dzieła zapoczątkowanego Aktem Stworzenia, ale równieŜ uszlachetnia pozosta-

łych. Dzięki czynowi realizowanemu w wymiarze jednostkowym jak i społecznym ilość 

zła w świecie zmniejsza się, a ludzkość zmierza ku powszechnej szczęśliwości. 

Libelt swoje przemyślenia głosił w przekonaniu, Ŝe jego filozofia jest oparta na pra-

wie i słuszności. Prawo miało w jego mniemaniu uzasadnienie odwołując się do po-

rządku naturalnego, a zatem słuszność roszczeń prawnych wynikała wprost z porządku 

świata. W przypadku Polski dokonała się wielka niesprawiedliwość, straciła ona swoją 

bytowość polityczną wbrew prawu. Wynika z tego wprost, Ŝe kaŜdy człowiek, a zwłasz-

cza Polak ma moralny obowiązek przywracać zakłócony porządek prawny. Odwaga 

cywilna jest więc oparta na miłości Ojczyzny, przekonaniu o słuszności sprawy oraz 

zdolności do poświęcenia się w imię tej sprawy. Ojczyzna jest tworem idealnym, który 

nie musi mieć swojego odzwierciedlenia w jakimś podmiocie politycznym. śyjąca idea 

prędzej czy później zostanie przyobleczona w materialną formę, państwo. Duchowo 

tkwi ta ojczyzna w Ŝyciu domowem, w uczuciach, we wspomnieniach, w języku i oświa-

cie17. Cel dąŜeń jest więc określony, właściwym jest to, co przybliŜa dopełnienie słusz-

ności dziejowej. 

Historycy filozofii na ogół podkreślają pewną wyjątkowość przemyśleń Libelta 

względem innych myślicieli romantycznych. Jego filozofia narodowa była przesiąknięta 

chęcią uczynienia z Polski kraju nowoczesnego i zdolnego zapewnić swym obywatelom 

godziwego i bezpiecznego Ŝycia. Jego koncepcja rozczłonii Ojczyzny była połączeniem 

materii (ziemia i lud) i ducha (narodowość i język). Relacje łączące lud z ziemią, na 

której on zamieszkuje stanowią prawo, a relacje narodowości i języka jest podstawą do 

rozwoju własnego piśmiennictwa. Istnienie tych czynników jest gwarantem, Ŝe w kaŜ-

dej chwili moŜe zostać przywrócony utracony byt polityczny – państwo, które jest ucie-

leśnieniem Ŝywota Ojczyzny, choć samo nie musi w danej chwili istnieć. Jest więc 

potencjalnym bytem, którego istnienie zaleŜy takŜe od trwania czynników materialnych 

i duchowych, ale głównie od trwania religii i ciągłość własnej historii, bez których po-

tencjalna bytowość polityczna nigdy nie zostanie urzeczywistniona. Dzięki temu naród 

moŜe przetrwać bez państwowości odrębnej wystarczy, Ŝe potrafi podtrzymać w duszy 

ideę Ojczyzny18.  

                                                           
17  T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1831-1863), Kraków 1931, s. 108. 
18  K. Libelt, O miłości ojczyzny, in: K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, War-

szawa 1967, s. 104. 
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Moment dziejowy tworzy więc zapotrzebowanie na ludzi potrafiących się poświęcić 

dla dobra ogółu: Wielkie czasy tworzą wielkich ludzi19. Libelt sugeruje jednak, Ŝe owi 

wielcy ludzie muszą w jakiś sposób być świadomi biegu dziejów. Ich wielkość pozwala 

im widzieć wizjonersko więcej niŜ innym. Dlatego pisząc o wybitnych postaciach z hi-

storii Polski, które były świadkami upadku Rzeczypospolitej, nie dostrzega w nich roz-

paczy, ale pewność przekonania, Ŝe kiedyś koło historii się odwróci. Nadzieja ta nigdy 

nie wygasła mimo klęsk kolejnych powstań narodowych, bo wielkie postacie odcisnęły 

niezatarte piętno w świadomości narodowej: i zawsze z pomroku owych minionych prac 

i dziejów przyświecać będą następnym pokoleniom słynne imiona owych pracowników, 

nie tylko ku chwale upadłego narodu, ale i ku nauce potomnym, aby w pracy i oświacie, 

jak oni, szukali kotwicy dla narodowości, ilekroć na nią miotać będą burze i nawałni-

ce20. Skoro jednak Polska ma do wypełnienia historyczne zadanie, to wymaga ono, aby 

najlepsi jej synowie poświęcili się bez reszty słuŜbie narodowi: Wielkie dzieła wielkiem 

poświęceniem dokonane tylko być mogą21. 

Etyka społeczna 

Stanisław Jedynak charakteryzując etykę Libelta zauwaŜa, Ŝe zdaniem tego filozofa: 

człowiek jest istotą społeczną, która dąŜy do szczęścia. Prawdziwe jego szczęście polega 

na kierowaniu się dobrem ogółu22. Poświęcenie się jednostek dla dobra ogółu jest 

wszakŜe istotnym rysem romantycznej filozofii. 

Takie załoŜenie nie oznacza jednak, Ŝe stanie się to automatycznie. Królestwo BoŜe 

na Ziemi wymaga wysiłku wszystkich ludzi: Ułomne ciało człowieka, jego zmysłowa 

i róŜnym wpływom uległa istota nigdy mu zupełnego szczęścia kosztować nie pozwoli. 

Łez nie osuszysz nigdy i cierpień nie wygnasz ze społeczności ludzkiej23. Przestrzega 

zatem przed egoizmem jednostek kierujących się tylko własnym wygodnictwem: 

W szczęściu człowiek zapomina o tych, co mu w nieszczęściu pomocą i ratunkiem byli, 

a bywa, Ŝe niechętnie nawet widzi tych świadków minionej niedoli swojej24. Libelt jed-

nak zakłada tym samym, Ŝe to właśnie Ŝarliwa wiara religijna ukierunkowana pragnie-

niem osiągnięcia Ŝycia wiecznego, pozwoli przezwycięŜyć ludzkie słabości i moŜe być 

źródłem szczęścia osiągalnego juŜ na ziemi. 

Egoizm jednostek nie jest jednak dla niego przeszkodą największą, bo w wymiarze 

ogólnospołecznym naród dezintegruje niemoc i beznadzieja niewoli: Nic tak nie upadla 

                                                           
19  K. Libelt, Dwaj bracia Śniadeccy, Poznań 1866, s. 104. 
20  Ibidem, s. 6.  
21  K. Libelt, Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi, Poznań 1852, s. 33.  
22  S. Jedynak S., Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1986, s. 110. 
23  K. Libelt, Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi, op. cit., s. 17. 
24  Ibidem, s. 245. 
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narodu jak długa niewola. Nie ma pola do rozwidnienia cnót narodowych, a jest co-

dzienna sposobność do popełnienia podłości jakiej. Obywatel postawiony wciąŜ między 

obcym panem, a własnym poddanym narodem, ma zbyt trudne i cięŜkie obowiązki. Ła-

two mu zostać albo wiarołomnym krzywoprzysięzcą albo zdrajcą kraju. Obłuda główna 

jego rolą. Poświęcenie albo hańbą, albo męczeństwem. Cnota względna przestaje być 

cnotą, człowiek nie mogąc albo nie śmiejąc znaleźć szczęścia i zaspokojenia w duchu – 

pozbywa się tej szlachetnej cechy człowieczeństwa – rdzewieje, gnuśnieje, marnieje, - 

i materyalizm bierze górę. Biada narodowi w niewoli25. 

NajwaŜniejszym zadaniem było więc podtrzymanie ducha narodowego, aby idea Oj-

czyzny nie uległa zatarciu. Dlatego Libelt tak wiele uwagi poświęcał oświacie, która 

objąć miała wszystkie warstwy społeczne, nawet te najbardziej upośledzone material-

nie. Dzięki powszechnej edukacji opartej na myśli pisarzy narodowych, do których 

zaliczał zarazem filozofów jak i wieszczów, zachowane miały być wartości pozwalające 

w przyszłości urzeczywistnić się tkwiącej w ludzkich duszach idei Ojczyzny. 

Posłannictwo narodowe jest zgodne z Boskim porządkiem świata, a jego urzeczy-

wistnienie powinno dokonać się w ramach politycznej wspólnoty opartej na zasadach 

demokracji politycznej: Musi być jedność między przeszłością a nami. Zasadą demo-

kracji jest zaś cnota, dająca godność człowiekowi i obywatelowi. Bez cnoty demokracja 

jest tylko złudzeniem i obłudą26.  

W polskiej myśli społecznej współcześni Libeltowi zajmowali pozycje skrajne, albo 

byli zafascynowani rewolucyjnymi hasłami dynamicznie rozwijającego się marksizmu, 

albo trwali na pozycjach skostniałego konserwatyzmu biernie oczekując powrotu do 

dawnego porządku społecznego. W rezultacie Libelt był krytykowany z obu stron, jako 

konserwatywny liberał albo jako nieomal rewolucyjny wywrotowiec. Eksponowanie 

znaczenia czynu było takŜe naturalnym zwieńczeniem jego przemyśleń filozoficznych: 

Jest filozoficzne spostrzeŜenie, Ŝe człowiek tem dłuŜej Ŝyje, im więcej dla idei jakiejś 

Ŝyje, a Ŝe przeciwnie materyalne Ŝycie prędko się zuŜywa. To samo na wielką skalę 

dzieje się w narodach. Nie warto Ŝyć, aby Ŝyć tylko27. 

Specyficzne miejsce w tych rozwaŜaniach zajmują warstwy społeczne dotąd ekono-

micznie upośledzone. W nich bowiem doszukuje się siły sprawczej przemian społecz-

nych: Czasy klęsk powszechnych bywają czasy wielkiego upadku umysłów i upodlenia 

narodowego. Jak w chorem ciele słabieje dusza tak duch narodu słabieje i upada, gdy 

kraj moralnemi i materyalnemi klęskami dotknięty, Tylko wielkie dusze hartują się w 

nieszczęściu – innych ogrania zwątpienie, podłość nie wydaje się tak czarna, jak nie-

                                                           
25  Ibidem, s. 370. 
26  T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1831-1863), op. cit., s. 108. 
27  K. Libelt, Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi, op. cit., s. 45. 
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szczęście, co nad nimi zawisło i okupują się z niego, gdy się podłością okupić mogą. 

Nędza ludu jest jego moralnem poniŜeniem28. Zatem Libelt zdaje się nie wierzyć, Ŝe 

warstwy posiadające staną się zaczynem koniecznych przemian, ale lud, który jest jakby 

na marginesie społeczeństwa teŜ sam sztandaru postępu dziejowego nie podniesie, jeśli 

jego byt nie zostanie poprawiony. W tym nieraz upatrywano rewolucyjnego charakteru 

filozofii narodowej Libelta, choć on sam jednoznacznie odŜegnywał się od tego. Lud 

poprzez poprawę swego połoŜenia miał zyskać tylko na sile, która była niezbędna dla 

zainicjowania przemian świata: Lud nie rozumuje, ale czuje głęboko, i w tem czuciu 

bywa jasnowidzącym29. 

Libelt dostrzegał teŜ szczególną rolę kobiet w podtrzymywaniu zarówno moralnych 

zasad jak i ducha narodowego: Kobiety szczególnie, w swobodzie płoche i lekkie, mie-

wają więcej wytrwałości i męstwa w nieszczęściu. Nie obliczając, ale czując głęboko, 

wiernemi pozostają obowiązkom, z tego czucia płynącym, czy to w domowych, czy w 

krajowych klęskach. Nie znajdziesz między niemi, tak jak między męŜczyznami, zdrajców 

kraju, obmierzłych wyrodków ojczyzny. […] Na gruncie uczuć ludowych złoŜona była 

wiedza tego rzetelnego przywiązania kobiet do kraju i do swoich, i w miarę, jak wiara w 

siły, jak wiara w siły męskie, jako zwyczajne środki ludzkie ku niesieniu pomocy zanika-

ła, nabierało owo kobiece uczucie znaczenia i stawało się talizmanem, potęgą nieba 

wspartym30. Nie oznacza to jednak w Ŝadnym wypadku, aby postulował, Ŝe kobiety 

powinny brać czynny udział w Ŝyciu publicznym. 

Tym samym sprawstwo dziejowe przesuwa się w stronę tych grup społecznych, które 

dotąd praktycznie w ogóle lub w bardzo ograniczonym zakresie uczestniczyły w Ŝyciu 

społecznym. Libelt zdawał się sądzić, Ŝe doszło do moralnego zuŜycia grup społecz-

nych, które doprowadziły kraj do upadku i juŜ nie dostrzega moŜliwości odrodzenia się 

w nich zdolności do czynnego zmieniania porządku świata. Nie zdecydował się jednak 

na otwartą krytykę i potępienie tych grup, a ograniczał się do wskazania, Ŝe pamięć 

narodowa nie zapomni tego typu występków przeciwko własnej Ojczyźnie: Władza 

sądownicza jest sumieniem państwa, które wśród walk najwyuzdańszych namiętności, 

utrzymać się, przetrwać je i być krajowi przystanią powinno. Państwo utracając sumie-

nie, jak człowiek, co je utracił, jest na drodze samobójstwa31. Stąd z chwilą urzeczy-

wistnienia sprawiedliwości dziejowej odrodzone państwo wyciągnąć musi surowe kon-

sekwencje wobec wiarołomnych swych obywateli. 

                                                           
28  Ibidem, s. 122. 
29  Ibidem, s. 127. 
30  Ibidem, s. 156. 
31  Ibidem, s. 94. 
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Uwagi końcowe 
Uwagi Libelta sugerują, Ŝe był on podobnie jak Machiavelli przekonany o tym, iŜ nie 

istnieją róŜnice duchowe pomiędzy ludźmi róŜnych epok. Zatem studiowanie historii 

własnego narodu jest tak samo przydatne do wysuwania racjonalnych wniosków jak 

i innych nacji. Pamięć historyczna przetrwać jednak moŜe jedynie w oświeconym spo-

łeczeństwie, w którym podtrzymywane są wartości stanowiące o sile ducha jednostek 

jak i całego społcczeństwa: Miłością ojczyzny Ŝyją narody, upadają i giną, gdzie to 

źródło ich Ŝywota zasycha32. 

Z drugiej zaś strony Libelt był konsekwentnym przeciwnikiem wszystkiego, co w je-

go mniemaniu przeszkadzało w przybliŜeniu ideału społeczeństwa globalnego, wspólnie 

zmierzającego do zbudowania Królestwa BoŜego na Ziemi, pozbawionego zatem anta-

gonizmów klasowych i religijnych. Z tej racji był zadeklarowanym przeciwnikiem tole-

rancji religijnej i narodowościowej, jako oddalających moŜliwość urzeczywistnienie 

taego ideału. W jego czasach doskonale znane było zastrzeŜenie Goethego, który odrzu-

cał tolerancję jako ubliŜającą godności człowieka protekcjonalną Ŝyczliwość wynikają-

cą z przewagi, jaką ktoś uzyskał nad innym. […]Dla Libelta bowiem tolerancja religijna 

była złem, gdyŜ dezintegrowała narody i powodowała nieuchronny upadek własnej 

państwowości. Za przykład podawał Cesarstwo Rzymskie, w którym początkowa abso-

lutna tolerancja religijna została dla dobra państwa zastąpiona przez uniwersalne 

chrześcijaństwo33. Tolerancja jako taka miała zapanować dopiero po zjednoczeniu ludz-

kości w ramach jednej religii, Do tego etapu postępu dziejowego muszą doprowadzić 

ludzkość narody słowiańskie spełniając swoje posłannictwo historyczne. Wymaga to 

jednak przygotowania narodu do spełnienia takiego zadania. Jak zauwaŜa poznański 

filozof: Zapał wszelki i świętość wszelka nie ma długiego trwania na ziemi34. Wymaga 

ona zawsze podtrzymywania, co najprostsze jest poprzez powszechną oświatę wszyst-

kich obywateli.  

Libelta cechowała takŜe nieco naiwna wiara w sprawiedliwość: zło nie miało Ŝadnej 

mocy nad niewinnością35. Zdawał się być przekonanym, Ŝe prawdziwa cnota nie moŜe 

w niecny sposób zostać pomniejszona cudzym występkiem. Nie oznacza to jednak, Ŝe 

droga jaką ma do przejścia naród jest prosta. Jest to droga ciernista. MoŜna zatem tylko 

fałszywie oskarŜyć i skazać człowieka, co i tak mocą boskiej sprawiedliwości zostanie 

kiedyś naprawione: Widzimy co dzień, Ŝe krzywda ludzka mści się jeszcze w późnych 

pokoleniach, a obciąŜone zbrodnią sumienie nie znajdzie nigdzie pokoju i smutnego 

                                                           
32  Ibidem, s. 335. 
33 S. Konstańczak S., Tolerancja narodowościowa i religijna w koncepcjach pedagogicznych Karola Libelta, 

in: Tolerancja a edukacja, pod red. M. Patalona, Gdańsk 2008, s. 294, 296. 
34  K. Libelt, Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi, op. cit., s. 226. 
35  Ibidem, s. 271. 
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nieraz końca bezboŜny się doczeka. Ale w dziejach, gdzie walka zasad i Ŝywiołów spo-

łecznych się odbywa, te drobne ludzi pojedynczych wypadki nie wchodzą w rachunek36. 

WyraŜał zatem przekonanie, Ŝe jednostkowe występki nie są w stanie zniweczyć zbio-

rowego trudu włoŜonego w wypełnienie dziejowego zadania przez cały naród. 

Z perspektywy lat nietrudno zauwaŜyć, Ŝe poglądy filozoficzne Libelta były warun-

kowane ówczesną sytuacja społeczno-polityczną na ziemiach polskich. Wymowa jego 

etyki z konieczności musiała być praktyczna, gdyŜ tylko taka mogła motywować niepi-

śmiennych w większości ludzi do działania na rzecz urzeczywistnienia ostatecznego 

celu rozwoju ludzkości. 

Summary 

Philosophy of Polish Romanticism dedicated little attention to moral issues. Due to 

concentration on Hegel’s histo-philosophical considerations and to referring to messi-

anic slogans most important were political, religious and leader values, rather than com-

mon human values, which had the significance only in case of enlarging possibilities of 

such influence. Messianic message of national philosophy refers in particular to the 

ideas of a Czech philosopher Ignaz Johann Hanusch and Johann Gottfried Herder, who 

believed Slavic nations had the strength capable of making historical progress. 

Yet, the character of Polish Messianism was mainly pragmatic, as Adam Sikora no-

ticed: It is messianism which in the time of calamity and despair presented optimistic 

sense of history, strengthened belief in its justice, in inevitable triumph of freedom, and 

in its happy end. Libelt divided the sphere of religious influence from morality. His 

conception of components conditioning potential duration of homeland joined material 

factors (land and people) with spiritual ones (nationality and language). Common relig-

ion guaranteed that idea of homeland would not go into oblivion. The existence of these 

factors guarantees a possibility of restoring lost political existence (state) at any time. 

The state does not have to exist at a given moment. Thanks to this a nation can survive 

without separate statehood, it is sufficient it can support an idea of homeland in people’s 

souls. 

Libelt propagated his opinions in a conviction that his philosophy was based on law 

and rightness. Law, in his opinion, was strictly connected with natural order, therefore 

rightness of legal claims resulted directly from the world order. In case of Poland great 

injustice took place, as Poland lost its political statehood against the law. As an obvious 

result of such situation each man, and especially a Pole, has a moral duty to restore a 

disturbed legal order. Therefore the most important assignment of moral education was 

supporting national spirit, so as not to let the idea of homeland fade away. That is why 
                                                           
36  Ibidem, s. 323. 
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Libelt dedicated so much attention to education, which was to spread over all social 

classes, even the materially poorest ones. He considered Joan of Arc a moral example 

for Poles, as she alone was able to change the fate of war and restore France’s inde-

pendence.  
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Tadeusz Kotarbiński naleŜał do grona najwaŜniejszych przedstawicieli szkoły lwow-

sko-warszawskiej. Poglądy reprezentantów tej szkoły do dziś stanowią przedmiot wielu 

polemik, analiz naukowych i uwag krytycznych. TakŜe sam Kotarbiński spotykał się z 

wieloma zarzutami i kontrargumentami względem głoszonych przez siebie poglądów: 

etycznych., epistemologicznych, ontologicznych, logicznych, a takŜe światopoglądo-

wych i ideologicznych1, zarówno ze strony przedstawicieli innych orientacji filozoficz-

nych (Roman Ingarden, Stanisław Witkiewicz Karol Wojtyła, Tadeusz Ślipko, Tadeusz 

Styczeń, Bronisław Baczko, Bolesław Gawecki, ks. Augustyn Jakubisiak, Zbigniew 

Jordan, Władysław Gołembski), jak i swoich uczniów (Maria Ossowska, Ija Lazari-

Pawłowska), a takŜe współczesnych historyków filozofii (Stanisław Borzym, Jan Wo-

leński, Witold Mackiewicz, Jacek Hołówka, Magdalena Środa)2. 

Poglądy filozoficzne autora Traktatu o dobrej robocie, stały się takŜe przedmiotem 

krytyki współczesnego mu Henryka Elzenberga. Toruński filozof stanął w opozycji w 

stosunku do poglądów Kotarbińskiego szczególnie z zakresu ontologii, epistemologii, 

                                                           
1  R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa – Zielona Góra 1999, s. 407-408. 
2  S. Borzym, Szkoła lwowsko-warszawska a przedstawiciele innych kierunków filozoficznych w Polsce 

międzywojennej, in: M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w 
szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1987, s. 273-274; A. Sebesta, Polemika Henryka Elzenberga z 
Tadeuszem Kotarbińskim na temat realizmu praktycznego jako podstawy dyskusji o wartościach w etyce 
„ludzi gór” , in: W. Słomski (red.), Wartość i człowiek: w 40 rocznicę śmierci Henryka Elzenberga, War-
szawa 2007, s. 133; J. Woleński, Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach, Warszawa 1997, s. 53, 56, 
101-113, 136, 159; S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993, s. 201, 208, 304-
305; J. Woleński, Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach, Warszawa 1997, s. 126-128. 
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etyki i filozofii kultury. Opozycja ta, jak zaznacza Eugeniusz Aniszczenko, była nie 

tylko gwałtowna, świadoma i zamierzona, ale teŜ kaŜdorazowo mocno ugruntowana. Jej 

przyczyny zaś, znajdowały swe podłoŜe zarówno w odmienności typu psychicznego 

obu filozofów, jak i w wychowaniu, wykształceniu, upodobaniach, oraz zainteresowa-

niach. Co waŜne, antagonizm ten, nigdy nie był jednak uprzedzeniem3. 

Ciekawą i wartą głębszej analizy polemikę, stanowi wypowiedź tego autora Kłopotu 

z istnieniem, dotycząca części filozofii praktycznej Kotarbińskiego, w której zachodzą 

na siebie realizm praktyczny (doktryna nie tylko etyczna) oraz etyka (będąca zespołem 

zaleceń, niewyczerpującym się w dyrektywie walki z cierpieniem)4. Polemika ta, jest 

o tyle istotna, Ŝe ukazuje nie tylko główne załoŜenia i aporie filozoficzne stanowiska 

Tadeusza Kotarbińskiego, ale takŜe prezentuje oryginalną i odmienną etykę perfekcjo-

nistyczną jego oponenta. Wypowiedź tę, Elzenberg sformułował po raz pierwszy i wy-

głosił w postaci referatu na posiedzeniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzy-

stwa Filozoficznego (5 maja 1962 r.), a następnie, została ona opublikowana w czasopi-

śmie Ruch Filozoficzny pod tytułem: Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości 

Ŝycia ludzkiego (1963 r.)5. Artykuł ten stanowi teŜ jeden z rozdziałów pracy Elzenberga: 

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. W tekście tym, toruński filozof 

zawarł krytyczne stwierdzenia, dotyczące głównych załoŜeń realizmu praktycznego 

Tadeusza Kotarbińskiego, przedstawione w rozprawie: O realizmie praktycznym, po raz 

pierwszy opublikowanej w czasopiśmie Myśl Współczesna w 1948 roku, następnie 

włączonej do pierwszego tomu Wyboru pism6. 

Naczelną dyrektywą, w stanowisku Kotarbińskiego, oraz działaniem ze wszech miar 

najistotniejszym, jest jak największe zapobieŜenie złu (szczególnie ochrona ludzi przed 

cierpieniem, niedolą i klęską). Centralna idea realizmu praktycznego, tak zwana reguła 

waŜności względnej7, głosi: 

realista praktyczny, jako taki rozumie, iŜ najcenniejsze są działania najwaŜniejsze 

i Ŝe najrozumniejszym wyborem spośród działań moŜliwych jest ten, który polega na 

wybraniu działania najwaŜniejszego8. 

Postawę realisty praktycznego charakteryzują cztery znamiona:  

                                                           
3  E. Aniszczenko, Myśl namiętna i zahamowana. Rzecz o Henryku Elzenbergu, Wrocław 1997, s. 22-23. 
4  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, in: H. Elzenberg, Wartość i 

człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 129. 
5 A. Sebesta, Polemika Henryka Elzenberga z Tadeuszem Kotarbińskim na temat realizmu praktycznego jako 

podstawy dyskusji o wartościach w etyce „ludzi gór”, in: W. Słomski (red.), Wartość i człowiek: w 40 
rocznicę śmierci Henryka Elzenberga, Warszawa 2007, s. 134. 

6  Ibidem, s. 134. 
7  P. J. Smoczyński, Przedmowa, in: T. Kotarbiński, Wybór pism, t. I, Warszawa 1957, s. 16. 
8  T. Kotarbiński, Realizm praktyczny (1), in: Wybór pism, op. cit., s. 688-689. 
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patrzy on trzeźwo na świat, bierze za punkt wyjścia to, co teraz istnieje, respektuje 

warunki i granice moŜliwości działań, (...) trafnie ustala hierarchię waŜności względów 

przy wyznaczaniu dyrektyw czynów i planów konkretnych9. 

Nie jest on zatem marzycielem, porywającym się na czyny niedościgłe. Jego działa-

nia nakierowane są zawsze na cel skonkretyzowany, leŜący w granicach ludzkich moŜ-

liwości. Co waŜne, realista praktyczny nie zmierza do osiągnięcia doskonałego stanu 

rzeczy, lecz do tego, aby zastaną rzeczywistość przystosować do nabrzmiałej potrzeby. 

Jego postawę cechuje osąd sytuacji pozbawiony uprzedzeń, stronności i złudzeń10. Au-

tor Traktatu o dobrej robocie zdawał sobie sprawę, Ŝe realizm praktyczny jest etyką 

w swym głównym załoŜeniu minimalistyczną. Nie stawia sobie ona bowiem jako głów-

nego celu osiągnięcie szczęścia, czy jakiegoś dobra najwyŜszego, a jedynie skupia się 

na tym, co zapobiega większemu złu lub większe zło uchyla11. Najistotniejszą oceną 

czynów ludzkich jest tu wzgląd na przyjemność i przykrość. Przy czym, spektrum zja-

wisk uznawanych przez Kotarbińskiego za przyjemności i przykrości w jego zamyśle 

obejmuje dość szeroki zakres. Filozof pisał następująco: 

Przez przyjemność rozumiemy nie tylko np. satysfakcję oddychania świeŜym powie-

trzem lub wygrzewania się na słońcu, lecz takŜe wszelkie najbardziej sublimowane 

radości, jak zachwyt w obliczu nieba gwiezdnego lub dzieła sztuki wspaniałej albo 

satysfakcję z powodu dokonania trudnego a niebezpiecznego czynu mimo zmęczenia 

i na przekór obezwładniającym podszeptom obawy. Analogicznie, dziedzina przykrości 

rozciąga się nader szeroko, obejmując zarówno ból z powodu sparzenia albo głód do-

kuczliwy, jak teŜ uczucie poniŜenia skutkiem doznanej obelgi lub rozpacz po stracie 

istoty najdroŜszej12. 

Zdaniem Henryka Elzenberga, koncepcja przedstawiciela szkoły lwowsko-

warszawskiej reprezentuje stanowisko zbliŜone do hedonizmu negatywnego. Autor 

Kłopotu z istnieniem ujmuje je jako etykę walki z cierpieniem13. Istotą, tego typu hedo-

nizmu jest ograniczenie się do jego części negatywnej (skupienie się na eliminacji sze-

roko rozumianej przykrości: zła cierpienia, bólu, klęski, nieszczęścia), bez uwzględnie-

nia jego części pozytywnej (intensyfikacji szeroko rozumianej przyjemności, skierowa-

nie się ku wartościom dodatnim)14. 

                                                           
9  Ibidem, s. 685. 
10  B. Wolniewicz, Tadeusz Kotarbiński: uczony i myśliciel (Fragmenty pism), in: B. Wolniewicz, Filozofia i 

wartości. Rozprawy i wypowiedzi z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa 1993, s. 383. 
11  T. Kotarbiński, Realizm praktyczny (1), op. cit., s. 688. 
12  Ibidem, s. 681-682. 
13  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, in: H. Elzenberg, Wartość i 

człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 129. 
14  W. Tyburski, Elzenberg, Warszawa 2006, s. 130-136; H. Elzenberg, Przeciw hedonizmowi, in: H. Elzen-

berg, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 119-120. 
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W polemice z Kotarbińskim, autor Kłopotu z istnieniem wyraził zdecydowany sprze-

ciw, dotyczący wizji i stosunku realizmu praktycznego do kultury. Odrzucając naczelną 

dyrektywę tej etyki, którą stanowi zapobieganie cierpieniu, oraz usuwanie cierpienia juŜ 

istniejącego zarzucił on tej koncepcji brak troski o wartości dodatnie i ich realizację15. 

W koncepcji Elzenberga zaś, wartości tego typu stanowią naczelną kategorię filozo-

ficzną. Filozof ten głosił bowiem tezę o istnieniu tak zwanych wartości perfekcyjnych. 

Stanowią one podstawę większości jego poglądów i rozwaŜań filozoficznych. Jego 

zdaniem, są to wartości pierwotne, autoteliczne (będąc celami samymi w sobie nie słuŜą 

realizacji Ŝadnych innych celów), obiektywne, absolutne, oraz bezwzględne. Nie są 

zatem zrelatywizowane do celów czy interesów kogokolwiek, lecz stanowią same w so-

bie cele ostateczne16. Jak zauwaŜa Stanisław Borzym, wartości absolutne w ujęciu Pro-

fesora z Torunia stanowią przedmiot czci, a takŜe dostarczają dyrektyw postępowania, 

dają bowiem wiedzę o tym co być powinno)17. Człowiek poprzez ich urzeczywistnianie 

dąŜy równocześnie do rozwoju w kierunku doskonałości. Co waŜne, kształtują one w 

całości Ŝycie moralne człowieka. Elzenberg pisał o tym następująco: 

postępowanie ludzkie (...) podlega w całości normom wynikającym stąd, Ŝe wartości 

perfekcyjne są, i Ŝe obowiązują18. 

Kultura natomiast, w przekonaniu autora Kłopotu z istnieniem stanowi sferę, obejmu-

jącą wartości tego typu. Jest ona doniosłą dyrektywą działania ludzkiego. Elzenberg 

ujmował kulturę jako: 

proces przekształcania człowieka a przez niego i świata w kierunku coraz większej 

wartości19. 

W odróŜnieniu od Kotarbińskiego zatem, który uznawał kulturę przede wszystkim za 

fakt o charakterze socjologicznym, toruński filozof postrzegał kulturę przede wszystkim 

w perspektywie aksjologicznej20. Jak zauwaŜa Lesław Hostyński, w ujęciu Elzenber-

gowskim: 

Człowiek stawał się człowiekiem o tyle, o ile był zdolny do realizacji wartości i rze-

czywiście je realizował21. 

                                                           
15  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, in: H. Elzenberg, Wartość i 

człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 129; S. Borzym, Panorama polskiej myśli filo-
zoficznej, op. cit., s. 249. 

16  U. Schrade, Aksjologia formalna Henryka Elzenberga, in: Studia Filozoficzne 12/1986, s. 94. 
17  S. Borzym, Filozofia polska 1900-1950, Wrocław 1991, s. 156.  
18  H. Elzenberg, Pojęcie wartości perfekcyjnej, in: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, 

Toruń 1966, s. 11. 
19  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 245. 
20  L. Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999, s. 175. 
21  Ibidem. 
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Filozof przekonywał, Ŝe człowiek powinien być ceniony i kochany właśnie przede 

wszystkim za jej tworzenie, stanowi ona bowiem jego naczelny cel i powołanie22. El-

zenberg uwaŜał, Ŝe kultura powinna być postrzegana jako: 

nakaz, imperatyw, cel i powołanie człowieka, kopuła, za której filary winniśmy uwa-

Ŝać siebie i drugich, swoje Ŝycie i swoje działanie23. 

W polemice z Tadeuszem Kotarbińskim autor Kłopotu z istnieniem wyszedł od za-

kwestionowania rzeczywistych profitów, płynących z przyjęcia postawy realizmu prak-

tycznego, polegających na usunięciu z Ŝycia szkodliwych zjawisk, takich jak: szukanie 

wielkiej przygody, śmiała fantazja, zachłanność i zaborczość, dąŜenie do wyŜywania 

się, do pełni Ŝycia. Elzenberg nie kwestionował tego, Ŝe realizm praktyczny rzeczywi-

ście usunie je z Ŝycia, tylko, to czy faktycznie jest to działanie zasadne i słuszne etycz-

nie, oraz przynoszące ludzkości wymierne korzyśc24. WyróŜnił on trzy przesłanki, na 

których oparł on swe stanowisko krytyczne. Po pierwsze, uwaŜał, Ŝe to, co Kotarbiński 

wyszczególnił jako jednoznacznie negatywne i godne całkowitego potępienia, nie moŜe 

być za takowe uznane bez zastrzeŜeń. Jego zdaniem, zjawiska te zawierają bowiem 

pewien pierwiastek dodatni, bądź teŜ z czymś pozytywnym się łączą. W kontekście 

tym, poszukiwanie wielkiej przygody nie jest wcale zjawiskiem pejoratywnym. NaleŜy, 

zdaniem autora Kłopotu z istnieniem do tego typu działań, które warto by niektóre jed-

nostki podejmowały, gdyŜ:  

Śmiała fantazja w stawianiu celów i trochę nawet awanturnicze ryzyko w podejmo-

waniu dzieł niecodziennych są, jako składniki pełnego człowieczeństwa teŜ poŜądane25. 

Podobnie konkludował on teŜ w przypadku zachłanności i zaborczości, dostrzegając 

pewne ich pozytywne aspekty. Pisał następująco: 

Postawa zachłanno-zaborcza ma niewątpliwie coś wspólnego z postawą twórczą. (...) 

Zła jest zaborczość na cudze ziemie, neutralna – na znaczki pocztowe, ale raczej chyba 

dobra – na wiedzę lub na coraz większe znawstwo w dziedzinie sztuki26. 

Analogicznie, zjawiskom „wyŜycia się” i pełni Ŝycia, toruński filozof przypisywał 

pewne cechy dodatnie. WyŜycie się stanowi pewnego rodzaju ujście głównego zamiło-

wania. Jeśli wi ęc jest ono w człowieku pragnieniem realizowania i rozwoju talentu, 

moŜe być rzeczywiście czymś nad wyraz pozytywnym. DąŜenie do pełni Ŝycia zaś, jest 

                                                           
22  J. Zubelewicz, Elzenberg Henryk Józef Marian (1887 –1967). Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku 

czasu, in: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. I, przy współpracy S. Bo-
rzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994, s. 74. 

23  H. Elzenberg, Nauka a barbarzyństwo, in: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 
1966, s. 152. 

24  W. Tyburski, Elzenberg, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 137. 
25  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 131. 
26  Ibidem, s. 131. 
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realizowaniem w sobie, bogatych, wybitnie róŜniących się między sobą form Ŝycia27. 

Dla przykładu, podaje on epokę Renesansu, podsumowując, Ŝe: 

Nie jest źle, Ŝe była taka rzecz jak Renesans z jego pełnią – choć się tam czasem po-

przez brzegi chciało trochę przelewać28. 

Elzenberg przyznawał, Ŝe choć zjawiska te mogą faktycznie pociągać za sobą pewne 

niebezpieczeństwa, całkiem ich potępić nie sposób. 

W ostatecznym rozrachunku doszedł do wniosku, Ŝe totalne odrzucenie wszystkich 

powyŜszych zjawisk byłoby nie tylko zyskiem ale i stratą dla Ŝycia29. Co więcej, w dru-

giej przesłance zaznaczał, Ŝe nawet jeśli zjawiska te zawierają pewien pierwiastek zła, 

to moŜna i naleŜy przeciwdziałać mu bez ich całkowitego przekreślania. Jest to działa-

nie, zdaniem Elzenberga, zbyt drastyczne i ostateczne. Kotarbiński zakładał, Ŝe odejście 

od wskazań realizmu praktycznego grozi: zawodem, przesytem zbrodnią i klęską. Autor 

Kłopotu z istnieniem kontrargumentował jednak, Ŝe nawet najbardziej wybujałe, śmiałe, 

ambitne i ekspansywne działania ludzkie mogą być ujęte w ramy pewnej dyscypliny 

moralnej, która nie pozwoli na zaistnienie wymienionych przez autora Traktatu o do-

brej robocie zjawisk30. Po trzecie, realizm praktyczny i jego dyrektywy etyczne stano-

wią w swych następstwach zło tak wielkie, Ŝe straty niepomiernie przewyŜszają ko-

rzyść. Tym samym jest to postawa, według toruńskiego filozofa, w swych skutkach 

zgubna, wręcz śmiercionośna31. Jak zaznaczał Elzenberg, jest to jego główna teza po-

lemiczna. Jednym z jej następstw zaś jest właśnie stosunek do kultury: jej i deprecjacja 

a nawet unicestwienie.  

Rekonstruując i poddając analizie załoŜenia etyki walki z cierpieniem, Elzenberg 

wyszedł z załoŜenia, Ŝe etyka walki z cierpieniem godzi przede wszystkim w wyszcze-

gólnione przez Kotarbińskiego dziedziny kultury, takie jak: nauka, sztuka i miłość. 

Mają one bowiem wedle zaleceń Kotarbińskiego, o tyle znaczenie, o ile chronią ludzi 

przed jakimś złem, klęską, czy nieszczęściem. Elzenberg zarzucał autorowi Traktatu o 

dobrej robocie, Ŝe wedle wskazań reguły waŜności względnej, wybór do realizacji ja-

kiegoś dobra, jeśli alternatywnym przedmiotem wyboru jest zapobieŜenie jakiemuś złu, 

nie jest wyborem rozumnym. Toruński filozof ujmował stanowisko realizmu praktycz-

nego następująco: 

Gdy mam do wyboru więcej niŜ jedno działanie, wyborem rozumnym jest zawsze 

ten, który polega na wybraniu działania zapobiegającego jakiemuś złu (...). śe (...) jed-

nym przynajmniej z wyborów alternatywnych byłby taki, który by polegał na wprowa-

                                                           
27  Ibidem, s. 132; W. Tyburski, Elzenberg, op. cit., s. 138. 
28  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 132. 
29  Ibidem, s. 131-132. 
30  L. Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999, s. 172. 
31  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 131. 
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dzeniu w istnienie jakiegoś dobra, więc (...) wybór polegający na wprowadzeniu w ist-

nienie jakiegoś dobra nie jest wyborem rozumnym32. 

Z punktu zaś widzenia perfekcjonistycznej etyki autora Kłopotu z istnieniem, teza ta 

była z oczywistych powodów nie do przyjęcia. W załoŜeniu etyki Kotarbińskiego bo-

wiem zarówno urzeczywistnianie wartości dodatnich jak i w konsekwencji tworzenie 

kultury, nie są (jak w koncepcji Elzenberga) fundamentalnymi celami aktywności ludz-

kiej. Akcent aksjologiczny połoŜony jest tu na zagadnienie zła, jego tępienie i wykorze-

nienie. Realizm praktyczny skierowany ku minimalizacji cierpienia, pozostawiał kwe-

stię realizowania wartości na uboczu swych zainteresowań. Toruński filozof choć do-

strzegał niebezpieczeństwa i ograniczenia które pociąga za sobą cierpienie, oraz zgubny 

wpływ jaki wywiera ono na Ŝycie ludzkie, podkreślał jednak, Ŝe równie niebezpieczne 

jest podporządkowanie budowania sobie całościowego obrazu świata głównie w oparciu 

o tę kategorię. 

Elzenberg pisał: 

Cierpienie to rzecz niebezpieczna. Grozi Ŝyciu obniŜeniem, stłumieniem, zacieśnie-

niem, skurczeniem, zanikiem. Niebezpieczeństwem jest równieŜ wytwarzanie sobie świa-

topoglądu pod dyktandem samego cierpienia; przeciw temu trzeba się bronić33. 

Na tej podstawie Elzenberg doszedł do wniosku, Ŝe etyka walki z cierpieniem stano-

wić moŜe zagroŜenie a nawet deprecjację kultury. Zdaniem autora Kłopotu z istnieniem 

Kotarbiński, kładąc główny nacisk na unicestwianie wszelkich form cierpienia (szeroko 

rozumianego zła: zagłady, rozterki, nędzy, klęski, bólu fizycznego, uczucia upośledze-

nia, choroby), a więc kierując się w stronę wartości ujemnych, pozbawiał człowieka 

moŜności dąŜenia ku budowaniu wartości dodatnich (np. piękna i dobra)34. 

realizm praktyczny stanowi uderzenie w to wszystko, co zwykliśmy nazywać kulturą35. 

Jak zauwaŜa Stanisław Borzym, w realizmie praktycznym nastawienie myśli ma cha-

rakter utylitarystyczny i ukierunkowane jest nie na wartości, lecz na unikanie róŜnych 

zagroŜeń. Elzenberg zarzucał realizmowi praktycznemu, Ŝe: 

Nadmierny praktycyzm, wraz z towarzyszącym samozadowoleniem jego wyznawców, 

zamazuje zupełnie doniosłość wartości, w imię których działanie dostarcza człowiekowi 

poczucia sensowności Ŝycia, innego niŜ poczucie własnego interesu36. 

W etyce tej, jeśli w ogóle moŜna załoŜyć powstanie jakichkolwiek wartości dodat-

nich, to stanowić one będą jedynie swoisty efekt uboczny walki z cierpieniem, a nie cel 

sam w sobie. Z kolei, Elzenberg podkreślał, Ŝe wartości perfekcyjne by mogły zaistnieć 

                                                           
32  Ibidem, s. 130. 
33  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 199. 
34  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 129. 
35  Ibidem, s. 135. 
36  S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, op. cit., s. 249. 
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w świecie wymagają ludzkiego zaangaŜowania oraz aktywności. Jeśli wi ęc człowiek 

porzuci dąŜenie ku urzeczywistnianiu wartości obiektywnych na rzecz unicestwiania 

wszelkich form cierpienia, zaneguje, zdaniem Elzenberga, kulturę, odbierając jej rację 

bytu. Przekonywał on, Ŝe: 

pójście za wskazaniami Kotarbińskiego miałoby skutki fatalne. Wystarczy się zazna-

jomić z dalszym ciągiem jego wywodu, by sobie uprzytomnić niesamowite szkody, które 

by z tej uległości wynikły; ciosy zaś najbardziej niszczące godziłyby w szczególności 

(…) w kulturę – bo realizm praktyczny co najmniej przekreśla motywy zainteresowania 

się jej wartościami, a po prawdzie to wartości te bezpośrednio piętnuje jako „niewaŜ-

ne” (…)37. 

Ponadto, autor Kłopotu z istnieniem głosił, Ŝe szkodą jaką realizm praktyczny czyni 

ludzkości, jest sprowadzenie trwania przy Ŝyciu do jego czysto animalnej, biologicznej 

racji38. Dowodził, Ŝe poświęcenie się w pełni jedynie rugowaniu tego co negatywne 

w świecie, bez odwołania się do budowania trwałych i bezwzględnych wartości godzi 

w poczucie sensowności Ŝycia39. Tym samym, toruński filozof sformułował istotne 

pytanie – czy warto Ŝyć tylko po to by Ŝycia bronić? Jest to z pewnością znaczącej wagi 

zarzut w kierunku realizmu praktycznego. Być moŜe rzeczywiście warto, jak propono-

wał Kotarbiński – Ŝyć i działać jeśli pomaga się ludziom. JednakŜe postawa ta nie wy-

czerpuje treści całego Ŝycia ludzkiego, oraz jego bogactwa. Dlatego teŜ nie moŜe sta-

nowić dostatecznej racji do jego trwania oraz wystarczającej i jedynej motywacji dzia-

łań ludzkich. Jak konkludował Elzenberg: 

Owszem, warto jest się całkowicie poświęcić chronieniu ludzi przed klęską, jeŜeli 

w Ŝyciu ludzkim, skądinąd, jest jakaś treść pozytywna, jakieś skierowanie myśli i woli 

na coś pozytywnie wartościowego40. 

Filozof nie negował zatem słuszności dyrektywy obrony ludzi przed klęskami, wska-

zywał jednak na to, Ŝe naleŜy czynić to, przede wszystkim w celu umoŜliwienia im 

obcowania z wartościami41. Dopiero Ŝycie bogate w wartości dodatnie, skupione na 

dąŜeniu ku ich realizacji zyskuje prawdziwy sens. Działalność ludzka nakierowana na 

dobro innych ludzi zyskuje zatem wartość i doniosłość wówczas gdy uwzględnia pewne 

treści pozytywne. W zamyśle Elzenberga załoŜenia realizmu praktycznego są więc 

wtórne w stosunku do działalności wartościotwórczej. Filozof argumentował następują-

co: 

                                                           
37  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 132. 
38  Ibidem, s. 135. 
39  Ibidem, s. 132. 
40  Ibidem, s. 135. 
41  L. Hostyński, Układacz tablic wartości, op. cit., s. 174. 
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Wtedy moje Ŝycie jako lekarza otrzymuje sens na zasadzie słuŜenia sensownemu ce-

lowi: ja jako lekarz, ktoś inny jako rolnik, ktoś inny jeszcze jako budowniczy, chronimy 

naszych bliźnich przed klęskami choroby, głodu, poraŜenia słońcem, zmarznięcia; ale 

w najgorszym wypadku niektórzy przynajmniej z tych bliźnich, w najlepszym kaŜdy 

z nich i ja sam, mamy dostęp do owego czegoś pozytywnego: do cnót bezinteresownych, 

do dramatycznej wspaniałości dziejów, do piękna przyrody (...), do pogłębionego i rze-

telnego zrozumienia rzeczywistości. Wtedy – by mogli nie tylko Ŝyć, ale takŜe obcować 

z tymi(...) „świetnościami świata” – warto jest ludzi leczyć, Ŝywić ich i budować im 

domy42. 

Elzenberg negował wprost dyrektywy etyczne etyki Kotarbińskieg, pisząc: 

JeŜeli Ŝycie ma się w całości wyczerpywać w obronie przed klęską, to jedyną wynika-

jącą stąd dyrektywą rozumną jest: odwrócić się do niego plecami43. 

Odpowiedź na Elzenbergowski argument polemiczny o deprecjacji kultury w reali-

zmie praktycznym, znajduje się w drugiej części rozprawy: Realizm praktyczny, za-

mieszczonej w czasopiśmie śycie Literackie w 1965 roku. W tekście tym, autor bezpo-

średnio ustosunkowuje się zarzutu, wedle którego, stanowisko jego całą działalność 

ludzką sprowadza do walki ze złem. Kotarbiński kontrargumentuje, iŜ realista praktycz-

ny wcale takiego poglądu nie głosi. 

Sadzi jeno, Ŝe wtedy będzie najlepiej, jeŜeli walce ze złem będzie się oddawało 

główne siły. Muzyce, plastyce i poezji pozostawia miejsce w programie działań, lecz 

miejsce nie naczelne, i wartość sztuki główną widzi nie w tym, Ŝe wzbudza ona swoiste 

wzruszenia (...) lecz w tym, Ŝe ludziom walczącym z nawałą zła w róŜnych jego posta-

ciach daje chwilowe odpręŜenia i ukojenia44. 

Wydaje się jednak, Ŝe autor Traktatu o dobrej robocie nie odparł w pełni zarzutów 

Elzenberga. Nadal, nie przyznał on bowiem kulturze istotnego, chociaŜby równorzęd-

nego miejsca w stosunku do walki ze złem, a jedynie miejsce niszowe. Owszem, nie 

zanegował on potrzeby istnienia zjawisk kulturowych (muzyki, plastyki, poezji), jed-

nakŜe uznał je za dalece podrzędne w stosunku do załoŜeń etyki walki z cierpieniem. 

Kultura bowiem w zamyśle Tadeusza Kotarbińskiego moŜe towarzyszyć działaniom na 

rzecz obrony ludzi przed klęską ale niejako przy okazji, na marginesie tych działań, 

dając chwilowe wytchnienie a nie jako naczelny, autoteliczny cel aktywności człowie-

ka, jak zakładała koncepcja autora Kłopotu z istnieniem. 

Stanowisko polemiczne Elzenberga w stosunku do załoŜeń realizmu praktycznego 

bez wątpienia posiada wiele trafnych stwierdzeń krytycznych. JeŜeliby przyjąć za 
                                                           
42  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości Ŝycia ludzkiego, op. cit., s. 135. 
43  Ibidem, s. 135. 
44  T. Kotarbiński, Realizm praktyczny (2), in: T. Kotarbiński, O istocie i zadaniach etyki, in: T. Kotarbiński, 

Pisma etyczne, pod. red. P.J. Smoczyńskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987, s. 136. 
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słuszne Elzenbergowską tezę głoszącą, Ŝe kultura powstaje bezpośrednio jedynie 

w procesie urzeczywistniania wartości dodatnich, to nie sposób nie zgodzić się z argu-

mentacją filozofa. JednakŜe naleŜy zauwaŜyć, Ŝe stanowisko realizmu praktycznego 

moŜe takŜe implikować pewne wartości dodatnie (na przykład: altruizm, jedność i mi-

łość braterską, dobroczynność, empatię, szacunek dla Ŝycia i godności ludzkiej), które 

nawet jeśli nie są bezpośrednio kulturotwórcze, to stanowić mogą waŜne fundamenty 

dla istnienia i rozwoju kultury. W tym ujęciu, argumentacja autora Kłopotu z istnieniem 

na rzecz negacji stanowiska Tadeusza Kotarbińskiego jako deprecjonującego kulturę 

wydaje się niedostateczna. 

Spór dotyczący tego czy waŜniejsza jest walka ze złem, czy teŜ tworzenie kultury 

w świetle rozpatrywanych koncepcji pozostaje nadal otwarty. To, na co warto zwróci 

uwagę to, fakt, Ŝe koncepcje obu filozofów ukazują zarówno działania kulturotwórcze 

jak i te, unicestwiające zło, cierpienie i zagładę jako własności swoiście ludzkie, stano-

wiące waŜne dopełnienie istoty człowieka. Z tego teŜ względu warto zarówno unice-

stwiać zło jak urzeczywistniać wartości dodatnie. Zaniechanie zaś jednej z tych działal-

ności na rzecz drugiej, prowadzić moŜe do zuboŜenia znaczenia człowieka i jego ak-

tywności w świecie. 

Summary 

The article presents Henryk Elzenberg’s polemice with Tadeusz Kotarbiński’s ethics 

of practical realism. A main reproach from Elzenberg side in relation to Kotarbiński’s 

position is an argument concerning the depreciation of culture. In a light of Kotarbin-

ski’s ethics of fighting with a suffer, a general directive and the most important activity 

is preventing the evil as much as it is possible (especially secure of people against the 

suffer, misery and defeat). A central idea of practical realism- a rule of relative impor-

tance says that the most reasonable choose from among possible activities is that one, 

which relies on choosing the most important activity. So this choose, in opinion of rep-

resentative of Lvovian-Cracovian school will be every time that, what contributes to 

removing a bigger evil. In polemics with Kotarbiński, the author of A problem with 

existing expressed resolute objection, concerning the vision and rely of practical realism 

to the culture. Elzenberg rejects the main ethics directive, which is preventing the suffer 

and also removing the suffer which has exist already, and he accused that conception a 

lack of care about positive values and their realization. That kind of values, in Elzen-

berg’s opinion, have culture-making features, are her main foundation. At the same time 

the practical realism is a danger, and even a depreciation of culture. The philosopher 

from Toruń convinced that in the practical realism, if it is possible to assume creating 

any positive values, then they will constitute only a peculiar side effect of fighting with 
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a suffer, not aim in itself. He stressed at the same time that values for coming into being 

need human engage and activity. If a man leaves his aim of realizing the objective val-

ues to destroy all suffer forms, he will negate the culture, taken back her right to exist. 

Elzenberg has proved that the ethic of fight with a suffer aims at culture spheres 

specified by Kotarbiński, like science, art and love. According to Kotarbiński’s advice 

all of them as much importance, much they protect people against some evil, traged or 

defat. Moreover the A problem with existing’s author advanced a reproof which says, 

that position of Lvovian- Cracovian school; representative aims at a life sense feeling, 

what brings its meaning to the clearly biological, animalistic right. In spite of that the 

Elzenberg didn’t negate directival right of protecting people from defeats, he thought, 

that it has to be done first of all to enable all people a contact with values. In his opinion 

only that life which is wealthy in positive values focused on purposing to realize them 

gains the true sense. A human activity directed on good of other people gains worth and 

significance only then when it take on account some positive contents. In regard on 

critical statement of Torunian philosopher, Tadeusz Kotarbiński has convinced that 

practical realism doesn’t depreciate the culture at all, and he stressed that in spite of that 

it is not a main obligation and human activity, it can accompany to activities for defend-

ing people before defeat, giving a temporary rest. That polemics is a very interesting 

and significant episode in a history of a polish aesthetic though on XX century. It is a 

connecting oh two different aesthetic attitudes: first, which is directed on a creating the 

culture, and the second, which directs to annihilation the evil. It presents also different 

presentations of the culture both In sociological and axiological perspectives).  
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This topic requires some explanations. First of all, comparing Polish philosophy and 

Slavic philosophy, we presuppose not only the existence of Polish philosophy, which is 

separate from the point of view of identity, but we also postulate the existence of more 

or less homogeneous creation called Slavic philosophy. This philosophy may be re-

garded more as a common denomination of individual philosophies practiced in Slavic 

countries (or practiced by the representatives of Slavic nations, as numerous works of 

Slavic philosophers were written in non-Slavic languages, mainly in German), or as a 

name of the features, which enable to differentiate this philosophy from its non-Slavic 

environment. In the second meaning we could speak about the Slavic philosophy, Ger-

man philosophy, Roman philosophy, etc. Thirdly, speaking about Slavic philosophy, we 

may mean a certain entity or similarity of historical fate (except for Russian philoso-

phy), which became obvious namely in philosophical reflection. 

Analyzing the last meaning of Slavic philosophy it would be worth making a short 

stop due to the changeability of these historical fates in time, and thus the many-sided 

influence of political reality on philosophy. First of all we should notice (I’ll come back 

to this issue later) that the factor, which determined the identity of Slavic nations, was 

the Epiphany. This phenomenon contributed to the joining of the Slavs to the circle of 

European civilization and culture, and the way this joining took place, determined the 

position of the Slavs in reference to Western Europe, and this influenced on the phi-

losophical reflection. Significant similarities reveal themselves also in the later period, 

which had a decisive meaning for the contemporary philosophy. First of all, on one 

hand in the, 19th century is marked with the decline of the statehood; on the other hand, 

it is marked with the beginning of the formation of the national identity of Slavic na-

tions. Ion this period Slavic nations, developing their sense of the national individuality 
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made significant efforts aimed at the gaining of the independence from other states, and 

philosophy also played an important part in this process.  

Finally, after the World War I Slavic counties gained independence and practicing 

philosophy became its sole business. This fact justifies the thesis (although this thesis 

requires confirmation) that in the period between two world wars Slavic philosophy was 

relatively the most differentiated. In its turn, after the World War II in almost all Slavic 

countries Marxist philosophy became the dominating one, which resulted in one more, 

though a forced contingence of the way of viewing upon the functions and tasks of 

philosophy. The decline of Communism led to the emergence of the opportunity of the 

unhampered expression of the opinion, and at the same time this freedom limits the 

disregarding attitude towards Marxist philosophy and the aspiration towards the catch-

ing up (real or alleged) with the distance to Western philosophy.  

Further terminological differentiation also seems possible and necessary, as numer-

ous authors use the notions of Polish philosophy and Slavic philosophy in the intuitional 

way, which leads to misunderstanding. Thus it would be worth analyzing the meanings 

of these notions in the contemporary philosophical discourse.  

As I have already mentioned, such definitions as Polish philosophy and Slavic phi-

losophy are related to a certain identity and exclusiveness in relation to what is non-

Polish and non-Slavic in philosophy. His exclusiveness should not be attached to the 

whole philosophy, otherwise we would hale to face the necessity to decide whether the 

term Polish philosophy is justified and or it should be replaced by the term philosophy 

In Poland. The same concerns the whole Slavic philosophy. Opposing Polish philoso-

phy and Slavic philosophy we might mean the attempt to compare a certain set of texts, 

called polish philosophy, to other set of texts, called Slavic philosophy, or an attempt to 

define a specific appurtenance of Polish philosophy. In the first case we carry out 

a mere comparative analysis, which, depending on the analyzed texts, may acquire 

a wider or a narrower scope (mainly in the historical sense), which has no major differ-

ence in comparison to the other types of analysis, for instance, the comparing of Polish 

philosophy to German philosophy, to the philosophy of Scandinavian countries, Eng-

lish-speaking countries, etc. The second approach requires taking up some sufficient 

assumptions. These assumptions should not touch upon the major distinctions between 

Polish and Slavic philosophy, as the purpose of the discourse is to specify whether for 

some reasons Polish philosophy may be regarded as a kind of Slavic philosophy and to 

what extent it can be regarded as such. It would be also helpful to specify the method 

which will be used in this procedure1.  

                                                           
1  It seems that the first operation in this case should be the linguistic analysis. It would be helpful to investi-

gate in which meanings in philosophic works by the philosophers of Slavic countries one can find the fol-



Polish philosophy and Slavic philosophy 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

125 

Such an approach towards the identity may be regarded differently. It may mean ei-

ther the feeling of belonging to a certain community, or a real belonging, even if this 

identity is not accompanied by the awareness of this fact. It seems that In the case of the 

belonging of Polish philosophy to Slavic philosophy we face the second definition (ab-

stracting ourselves from the deliberate attempts to specify this relation, accompanied, at 

least by the assumption of such belonging).  

Thus, what unites and what separates Polish philosophy and Slavic philosophy, in 

other words, what decides upon the Slavic nature of Polish philosophy? Analyzing 

Polish philosophy from today's perspective, it is easy to differentiate its two specific 

features: close relation with the practical life, or its activism, and interpenetration of 

philosophy and literature. These features reveal themselves in various extents in differ-

ent historical epochs, and we can detect, perhaps a bit frivolously, the similarity be-

tween the XIX-th century and the period after World War II. This similarity was caused 

by the similar political situation, i.e. the lack of independence, and the presence of the 

censure, imposed by the political authorities, which had no social recognition. Both 19th 

century philosophy, and post-war Marxist philosophy aimed at the reforming of the 

world, and tried to attach this task also to literature and philosophy. Besides in both 

cases one May trace a division into philosophy directly engaged in the political activity 

(for example, Kamienski, Dembowski – Schaff) and more reflexive philosophy, aimed 

at the justification of the necessity to reform the world due to a general historiosophic 

theory (Cieszkowski – Legowicz). In the post-war period alongside with the main 

stream of literature so called literature of the second cycle was also developing (was 

may also include the underground press), and this literature did not hide away from the 

philosophic problems. Philosophical inclinations were also specific to the emigrational 

literature2. 

The same features may be traced also in other Slavic philosophies and, due to the 

similarity of the historical context it would be strange if it were not so. Investigating the 

history of Slovakian philosophy, for example, it is easy to see that philosophical ideas 

appear in the philosophic works, and, what is more, these ideas resemble the concep-

tions raised by Polish Romantic literature. The intense pressure of the censure and the 

illegal publishing activity was different in various communist countries (In Poland, for 

example, censure was much weaker than in Czech Republic). However, the political 

                                                                                                                                              
lowing terms national philosophy (in the meaning Czech, Serbian, Polish etc.), European philosophy, or 
world philosophy. Thus, linguistic analysis soul compile an integral part of such investigations, as we can-
not exclude that that certain philosophical terms may be used in somewhat different meaning in different 
Slavic philosophies and maybe we would be lucky to trace some tendencies peculiar of certain philoso-
phies.  

2  Ex. Witold Gombrowicz, who was regarded as the precursor of existentialism.  
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situation directing the philosophical thinking was the same in these countries (except 

Yugoslavia).  

Polish philosophy differs from Slavic philosophies due to its peculiar attitude to-

wards the historical past of its country. This attitude oscillates between imperial great-

ness and disregard caused by the criticism of national dislikes, which were the reason 

for the decline of this greatness. The problem of the evaluation of the national history 

was particularly important for Polish philosophy in the XIX-th century, when the diag-

nosis of the current situation in Poland was regarded as the basis for the national ther-

apy.  

Another essential factor linking Polish philosophy and Slavic philosophy was the 

problem of the determination of the specific attitude towards Western philosophy. Cer-

tainly, it is not solely a problem of philosophy, it is a problem of other branches of cul-

ture3, besides, it is not characteristic of only Slavic philosophy, but of all peripheral 

national philosophies, which draw from the main stream of philosophy more than they 

contribute to it.  

One more often recalled feature of Polish philosophy is its activism. However, it 

would be worth mentioning, that speaking about the activism of Polish philosophy, we 

should be take into account that this was (and maybe still is) a peculiar activism. One 

cannot agree with the opinion of A. Zieleńczyk, who already during the times of the 

division of Poland rued that Polish philosophy due to its activism might be regarded as 

the precursor of English pragmatism, and if it does not happened so, the only reason for 

that is the fact that it is unknown in England”4. The activism of Polish philosophy was 

caused by the awareness of the dissonance between actual state and reality as it should 

be. Thus, as his inappropriate state of matters touched upon the national community, 

philosophical activism was the activism was directed at the collectivity. For Polish phi-

losophy the key definitions were those of the nation, state, history, politics, etc, thus, the 

definitions related to the collectivity, not to the individuality. Thus, Polish philosophy is 

a pragmatic philosophy in the peculiar meaning of the word; it is rather the philosophy 

of national pragmatism, which often had nothing common with the requirements of 

practical life. His feature differentiates Polish activism from American pragmatism. 

Problems, which Polish philosophy attempted to solve in the XIX-th century and early 

in the XX-th century were acute for the philosophers of other Slavic countries as well. 

Besides the already mentioned Slovakian philosophers Kollar and Stur we may name 

the Yugoslavian thinker Dvornicovic, who in 1930s pondered over the identity of 

                                                           
3  It would be worth remembering the remarks of Witold Gombrowicz on the identity of the Argentinean 

culture and its relation to European culture. Comp. W. Gombrowicz, Dziennik, Warsaw, Kraków 1997. 
4  A. Zieleńczyk, Drogi i bezdroŜa filozofii, Warsaw 1912, p. 229. 
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Southern Slavs5. It would be worth mentioning the characteristics of the Slavs compiled 

by this philosopher, the views of which resemble the views of A. Cieszkowski.  

Russian philosophical reflection might be an interesting one within Slavic philoso-

phy. The fundamental factor determining the specific character of Russian philosophy 

is, certainly, the orthodox religion. Religious peculiarity of Russia and its difference 

from other Slavic nations was traced by Russian philosophers as well, including those 

representing the stream of so called Slavophilism6. The influence of orthodox theology 

upon philosophy is also important for the definition of such difference. In the opinion of 

W. Łosski, in this theology there was no division between reason and faith, rational and 

mystical thinking7. On the other hand, in Polish philosophy there is also no lack of 

streams, definitely denying such division. The examples are the views of Towiański and 

Mickiewicz, nota bene who were for the contingence and union with Russia. Religious, 

political and cultural difference also caused the feeling of the total difference of the 

Russia from the rest of the European countries, which was analyzed by I. Asakow8.  

It is hard to say whether this cultural difference obvious also in the philosophical 

identity, was the reason for which the thinkers of the small Slavic nations regarded the 

specification of their own relation and relation of their nations to Russia as obvious, or 

the decisive factor was the political hegemony of Russia. The idea of pan-Slavism also 

played its important role and this idea prompted to treat Russians as members of Slavic 

community. In the works about Slavic philosophy it is hard not to remember about pan-

Slavism, as an attempt of the immediate solution of the problem of Slavic identity on 

the basis of philosophy. It is well-known that the ideas of pan-Slavism are obvious in 

the history of philosophy with different extent of tension from the conception of the 

total union of Slavic nations, under the leadership of one nation (Russian philosophers 

believed it should be the Russians – Polish philosophers believed it should be the Poles 

–!!9), to various ideas of a weak union of all or some Slavic nations (in XIX-th century 

there was a popular idea of the Polish-Ukrainian reconcilement, in which Poland should 

have the dominating position). The question about whether Slavic nations and philoso-

hers should be subjected to the unification or remain full autonomous, is solved by the 

supporters of pan-Slavism in favor of the unification, however specific historical and 
                                                           
5  Like other Slavs, we are the nation of space, nurtured by the endlessness of nature, lands, rivers and 

mountains (...). Karakterologia Jugoslovena, Belgrade 1939, p. 251. In: S. Jedynak, Filozofia a słowiańska 
charakterologia narodowa Vladimira Dvornicovicia, in: Sofia 2/2002, p. 63. 

6  A. Walicki, Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825–1861, Warsaw 1961, p. 142. 
7  W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warsaw 1989, p. 6 and others. 
8  I. Aksakow, Podstawowe zasady historii Rosji, in: Filozofia i myśl społeczna rosyjska – 1825–1861, edited 

by A. Walicki, Warsaw 1961, p. 173. 
9  Certainly, it is a major simplification, as the conception of the unification of the Slavs headed by Russia 

appeared in Polish philosophy and literature (Towiański), and Slovakian (L. Stur). Comp. R. Dupkala, O 
mesjanizmie. Refleksje filozoficzne, Warsaw 2005, p. 56. 



Wojciech Słomski 

Lumen Poloniae – NR 1/2009 

128 

political issues should be regarded as an assemblage of reasons why such unification is 

not possible,.  

In interesting interpretation of the identity of the Slavs was presented in the latest 

book by Maria Janion. The author came to the conclusion that the cause of the perma-

nent trauma of the Slavs was the way how Slavic nations were baptized. Christian mis-

sionaries regarded the Slavs, due to their pagan religion– as the worse nations, which in 

the moment of the christening caused the extinction and the break of the link with the 

earlier tradition. The Slavs found themselves in a kind of abyss between the East (Rus-

sia) and the West, the abyss, which they are still unable to conquer. Such a staggering 

between eastern and western civilization is, in the opinion of the author, particularly 

characteristic for and harmful for Poland, which is proved by the fact that during each 

of the elections politicians demonstrate Poland as the besieged fortress, threatened by 

the neighbors10.  

However, it seems doubtful that the reason for the decline of the common identity of 

the Slavs was a single and such an old and distant event; it is undutiful that for this 

identity religious factors play a fundamental role. In the spectrum of sciences, con-

cerned with the Slavs, first o all we have a division into Orthodoxy and Catholicism, 

there is a lack of attempts of the accurate division of religion from philosophy. What 

concerns Polish philosophy the situation is quite different, as the philosophers attempt-

ing to regard the program of national philosophy as the marker of the national spirit of 

philosophy acknowledged its close relation with religion. His particularly concerns the 

adherers of Hegelianism, which persistently substituted the absolute spirit with the per-

sonal God in their philosophical systems.  

We may also presume the existence of some common Slavic mentality, which is dif-

ficult to define, and the single national mentalities are its variations. The attempt to 

define such mentality would be possible within philosophy, which, opposed to litera-

ture, and particularly, opposed to art makes up an internal, and, if it's possible to say, the 

most definite manifestation of the spirituality of the Slavs. In the mere social mentality 

In Slavic countries there seems to be a strong belief about the existence of Slavic soul, 

in with the rational sphere does not always play the leading role11.  

We may also look at the relations between Polish philosophy and Slavic philosophy 

from the perspective of the future. Due to the globalization and integration processes 

                                                           
10  Comp. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006. 
11  A. Zachariasz regarded emotiveness as a characteristic feature of Slavic political thinking, however, we 

cannot agree with this opinion due to the obvious lack of sufficient historical data. Such an emotive form of 
deeds of the Slavic nations we may regard as the one caused by the lack of political independence in two 
last centuries; however, what concerns the earlier period the evaluation of rationality or emotionality of the 
political actions does not seem to be possible if we use the contemporary evaluation criteria.  
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within Europe his point of view seems to be even more important than the historical 

perspective. The key question here may be what kind of philosophy should Polish and 

Slavic philosophy be in the XXI-st century and what kind of philosophical problems 

will be the most acute and what are the common dislikes, which should be avoided. 

The problems of the changes in culture, which take place due to globalization, are 

raised by the authors of the book Narody słowiańskie wobec globalizacja12.Its authors 

ponder over the essence of the changes in Europe, which were caused by globalization 

and over the tasks, which philosophy therefore has to face. It would be worth drawing 

attention to a surprising conclusion at which the authors of his book arrive, namely the 

conclusion that philosophy of the Slavic nations, which are just joining the European 

community, is to play a peculiar role in the theoretical reflections over the problems of 

changes and the preservation of national or over-national identity (Slavic soul).  

Certainly, we cannot blade the authors for the practicing of pan-Slavism (which is 

not at all a sin in itself), however, we cannot avoid the parallels with the idea about the 

exclusive role of the Slavs and Slavic philosophy in the world history (represented, 

among the others, by a Slovakian thinker Jan Kollar13, or August Cieszkowski). Any 

presumptions about the exclusive predestination of the Slavs for the solution of certain 

philosophical problems, however, seem to be just a manifestation of melancholy over 

the philosophical greatness, which is a destiny of other nations. Besides, we should add 

that in the above-named work Slavic philosophy is a certain postulate, the definition of 

which is supposed to serve to a certain purpose. Such a purpose seems to be the con-

quering of the weakness of Slavic philosophy and independent Slavic philosophies, the 

method to achieve this purpose is the formulation of the common surface of the dis-

course. 

The statement that Slavic philosophy is not in any way predestined to solve the prob-

lems of the contemporary world does not mean, however, that there are no problems, 

which are particularly important for this philosophy. We mean, first of all, the problems 

related to the transformation and democratization. The practical absence of the language 

barrier was the reason why the exchange of opinions and reflections has a chance to 

take place within the borders of the Slavic language community, and be even more 

effective than in the case of the countries, which do not belong to this community14. 

                                                           
12  Narody słowiańskie wobec globalizacja, edited by. A. Zachariasz, Rzeszów 2003. 
13  Comp. R. Dupkala, O mesjanizmie, op. cit., p. 46. 
14  It should be noted that from the point of view of the transformation and democratization as philosophical 

problems, Russia, the same as in the XX-th century, is somewhat special as well. The question, which 
should be answered, is the one about the reasons, for which democratization process does not occur in 
Russia, in the same way as in other Slavic countries.  
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It would be also worth find out whether within the process of the unification of the 

state and the countries there are bases for a quicker and closer unification of Slavic 

countries Philosophy in this case would have the functions of the definition of the ob-

jective bases for such kind of integration, the balancing of the eventual benefits, losses 

and threats, and the determination of ways leading to such integration. Here we do not 

mean just the conquering of the technical and organizational barriers15, but first of all 

the formation of the common conception suitable for accepting and adaptation. In other 

words, we should answer to the question, what is the integration of Slavic nations and 

what kind of integration it should be, what is special about this integration in its com-

parison to the general European integration, accelerated with the help of administrative 

methods, and to determine in which branches it should take place, and in which cases 

Slavic countries should rely on their own ways of development16.  

We cannot deny that globalization and integration processes apparent in Europe are 

the only model, which is possible to implement. Besides integration within the minor 

over-national communities may become a kind of antidote against the threats of global-

ization, as it helps to become aware of one’s own identity, and at the same time it pro-

tects against nationalism which is the result of the attempts to oppose to the global 

changes by the isolation from the world. This kind of philosophical communication 

within Slavic community would protect a part of philosophers from the temptation of 

solving the problems related to their own countries or nations by adopting the western 

philosophical conceptions to their own Slavic needs.  

W. Wąsik pointed out that the problem of the identity of Polish philosophy was the 

one which attracted the attention of philosophers in Poland from the very beginning17. 

The fact that this problem is widely discussed today cannot be the sign of the lack or 

a problematic character of this identity. The arguments concerning the truth or the es-

thetic values do not, however, form the basis for the formulation of the thesis that the 

truth and values do not exist or that the discussion concerning them is senseless. This 

fact may also mean that the problem of the identity in Polish philosophy is for it (and 

                                                           
15  S. Jedynak draws attention to the necessity of the creation of the Slavic philosophic journal, the interpreta-

tion of the monographs of philosophers; he also puts a stress upon the lack of linguistic barrier, which 
would make it possible to launch the turnover of philosophical texts within Slavic language community. 
So far only the first postulate of the Author was fully implemented. Comp. S. Jedynak, Wedle słowiańskiej 
wzajemności, Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, № 1. 

16  This postulate concerning the activism is not essentially different from the ones which were faced by 
national philosophies in the XIX-th century. The problem of national identity becomes the leading one 
again (as well as the problem of the identity of the national philosophy), and the issues related to the trans-
formation make up a grateful theme for literature. Thus, we cannot exclude that in the future of philosophy 
philosophers will detect no essential difference between Slavic philosophy in the XIX-th and XXI-th cen-
tury.  

17  W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, Warsaw 1958, p. 1, etc. 
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other Slavic philosophies) one of the main philosophical problems, and the constant 

attempts to define or reject that this is an authentic problem of our philosophy, not as 

a part of any intellectual trend. 

At the same time the problematic character of the Polish and Slavic philosophical 

identity may be the source of the richness of this philosophy. Somewhat eclectic charac-

ter of this philosophy, and also the secondary character of its streams in comparison to 

the streams of Western Europe, and at last, the dependence of philosophy from politics, 

in its negative sense, determines the fact that his philosophy is more deep-tooted in its 

own philosophic tradition than German, French or English philosophy, and it may much 

more easily react on the on the problems caused by sudden changes in the contemporary 

world.  

Thus the problem of the relation of Polish philosophy to the Slavic philosophy may 

become a basis of a certain philosophical program. The aim of his program may seem to 

be the more accurate formulation of the tasks, which the philosophies of Slavic coun-

tries face due to a concrete social, political or economic reality. These are the problems 

of dual nature, related both to philosophy, and to its ties with the culture as a whole. For 

example, in the discussion concerning the relation of Polish philosophy and Slavic phi-

losophy there is not much attention devoted to the changes, which took place in this 

philosophy due to eth influence of Marxism as the official doctrine of communist coun-

tries. It seems obvious that such changes took place and al. least they were not positive. 

There is also a lack of systematic analysis of the influence of transformation processes 

on philosophy, particularly comparative analysis. On the other hand, it is hard to resist 

the impression that several years after the decline of communism and the rejection of 

Marxist philosophy as the state philosophic theory, philosophy is not sure about the 

expectations of the society related to it and what kind of problems it should solve due to 

the real importance of such problems. 

The values of Slavic philosophy regarded in such a way cannot be defined by its 

comparison to the Western philosophy, particularly is Western philosophy is regarded 

as the main stream of philosophy, in all its evaluating sense. The implementation of the 

postulate of the generally-Slavic surface for the discourse requires, to put it straight, the 

rejection of the habit to specify the value of philosophical views by the evaluation of the 

contribution, which it provides for so called main stream of philosophical discourse. 

The presence of the above-mentioned similarities gives us a right to formulate the con-

clusion that the use of the term Slavic philosophy is not groundless, on the contrary, it 

may be useful from the cognitive point of view, however, under the condition that this 

common, Slavic identity of philosophy is regarded as a subject of the philosophical 

reflection. A vague identity of Slavic philosophy within the individual national philoso-
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phies is not a reason for the rejection of the Slavic character as a base of the investiga-

tions concerned with the contemporary philosophical problems. The absence of the 

language barrier is at least not the only impulse to take an attempt to carry out such 

investigations.  
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Czyn jest momentem specyficznego ujawnienia się osoby i dlatego droga do pozna-

nia osoby prowadzi przez czyn, będąc zarazem drogą poznania czynu; czyn stanowi 

bowiem szczególną podstawę oglądu osoby i sam ujawnia się proporcjonalnie do niej. 

Droga poznania opiera się na takiej korelacji czynu z osobą, w której osoba i czyn sta-

nowią dwa ściśle sobie odpowiadające człony, wzajemnie się uwydatniające i tłumaczą-

ce. Istota interpretacji osoby i czynu ukazuje się stopniowo z tej wzajemnej ich odpo-

wiedniości i korelacji, w której musi zostać uwzględniony aspekt (aby dotychczasowa 

analiza była pełna) dynamicznej korelacji czynu z osobą. Chodzi tutaj o fakt, Ŝe czyn 

osoby jest spełniany wspólnie z innymi ludźmi, jako Ŝe człowiek bytuje wspólnie 

z innymi i stąd wymiar wspólnotowy (społeczny) określa ludzką egzystencję1. Aspekt 

dynamicznej korelacji czynu z osobą wynika zatem z faktu bytowania i działania 

wspólnie z innymi. Jest to rzeczywistość zasadnicza i podstawowa równieŜ dla całego 

bogactwa działań o charakterze społecznym, wspólnotowym i międzyludzkim, chociaŜ 

te czyny są równocześnie czynami osoby. W tym miejscu kardynał Wojtyła nie prze-

prowadził analizy socjologicznej, lecz analizował wymiar wspólnotowy i społeczny, 

który jest dla ludzkiego czynu elementem immanentnym. Dla zrozumienia dynamiki 

społecznej takie podejście wspomnianego Autora było konieczne, gdyŜ w przeciwnym 

razie, analizując uwarunkowania społeczne, moŜna by pominąć to, co jest niereduko-

                                                           
1  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 302; R. Buttiglione, Myśl 

Karola Wojtyły, Lublin 1996, s. 242; L. Kuc, Uczestnictwo w człowieczeństwie “innych”, in: Analecta 
Cracoviensia V–VI/1973–1974, s. 182 n. 
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walne w człowieku, a mianowicie transcendencję osoby, która stanowi klucz do zrozu-

mienia ludzkiego działania. Błąd marksizmu i innych form determinizmu socjologicz-

nego polegał na tym, Ŝe usiłowały wyjaśnić działanie osoby na podstawie jego kontek-

stu społecznego2.  

Autor Osoby i czynu sformułował problem działania człowieka wspólnie z innymi 

i odniesienie tego faktu do samej dynamicznej korelacji czynu z osobą w sposób nastę-

pujący: w jakim stosunku fakt tego działania wspólnie z innymi pozostaje do wartości 

personalistycznej czynu? Nikt nie wątpi w to, Ŝe człowiek jest jednostką natury rozum-

nej i Ŝe ma równocześnie naturę społeczną; dlatego uzasadnione jest pytanie, co to 

oznacza w aspekcie działania. Wiadomo, Ŝe personalistyczna wartość czynu, która wy-

nika z samego faktu spełnienia czynu, poprzedza jego wartość etyczną, która wynika 

z jego obiektywnej relacji do dobra (z odniesienia do normy moralnej). Dlatego teŜ 

moralną ocenę działania rozpoczyna się od stwierdzenia istnienia samego czynu, tj. od 

potwierdzenia jego związku ze sprawczością osoby. Człowiek doświadcza równocze-

śnie swojej społecznej natury, tzn. tego, Ŝe bytuje i działa wspólnie z innymi; natura 

społeczna człowieka oznacza więc rzeczywistość bytowania i działania wspólnie z in-

nymi, przypisaną kaŜdemu człowiekowi3. 

Kardynał Wojtyła w związku z tym doświadczeniem człowieka (działania wspólnie 

z innymi) wprowadził pojęcie uczestnictwa dla wyraŜenia sposobu, w jaki osoba zacho-

wuje personalistyczną wartość własnego czynu we współdziałaniu (działaniu wspólnie z 

innymi), uczestnicząc w realizacji i rezultatach wspólnego działania. Termin uczestnic-

two rozumiany jest w znaczeniu filozoficznym, gdyŜ chodzi nie tylko o zewnętrzne 

stwierdzenie faktu, tzn. udziału człowieka w działaniu wspólnie z innymi, ale o podsta-

wy tego udziału, które tkwią w osobie4. Uczestnictwo oznacza właściwość osoby, która 

jest właściwością wewnętrzną i homogenną, stanowiącą o tym, Ŝe, bytując i działając 

wspólnie z innymi, osoba bytuje i działa jako osoba5. Uczestnictwo jako właściwość 

osoby decyduje o tym, Ŝe osoba, działając wspólnie z innymi, spełnia czyn i w nim 

siebie; w ten sposób uczestnictwo stanowi o wartości personalistycznej wszelkiego 

współdziałania czyli działania wspólnie z innymi. Uczestnictwo jest tym, co odpowiada 

transcendencji osoby w czynie wtedy, gdy ten czyn jest spełniany wspólnie z innymi. 
                                                           
2  Nie naleŜy jednakŜe popełniać błędu przeciwnego, jakoby wymiar intersubiektywny działania był czymś 

obojętnym lub czysto zewnętrznym (zob. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 242). 
3  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 308. 
4  Karol Wojtyła dodawał w tym miejscu: Tym moŜe zastosowane tu pojęcie uczestnictwa będzie się róŜnić 

od tradycyjnego znaczenia filozoficznego, które nawiązywało raczej do natury (zob. K. Wojtyła, Osoba i 
czyn oraz inne studia, op. cit., s. 309). 

5  Autor wyjaśniał, Ŝe uczestnictwo jest swoistą właściwością osoby, gdyŜ osoba jako człowiek, który działa 
wspólnie z innymi, konstytuuje się w pewien sposób poprzez uczestnictwo w samym swoim esse. Uczest-
nictwo, jako podstawowe doświadczenie wynikające z faktu, Ŝe człowiek działa wspólnie z innymi, po-
maga zrozumieć człowieka jako osobę. 
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Odpowiada takŜe integracji osoby w czynie, poniewaŜ integracja stanowi aspekt kom-

plementarny w stosunku do transcendencji. Uczestnictwo wskazuje na to, Ŝe człowiek, 

działając wspólnie z innymi, zachowuje w tym działaniu wartość personalistyczną wła-

snego czynu, a zarazem urzeczywistnia to, co wynika ze wspólnoty działania. Dzięki 

uczestnictwu zatem, człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co 

wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie urzeczywistnia wartość personalistycz-

ną własnego czynu6.  

Uczestnictwu jako właściwości, dzięki której człowiek, działając wspólnie z innymi 

zawdzięcza realizację takŜe autentycznej wartości personalistycznej (spełnia czyn 

i spełnia w nim siebie), odpowiada więc transcendencja oraz integracja osoby w czynie. 

Innymi słowy: transcendencji i integracji osoby w czynie odpowiada działanie wspólnie 

z innymi, gdy człowiek wybiera to, co inni, bądź gdy wybiera dlatego, Ŝe wybierają 

inni, dostrzegając w tym wyborze wartość własną i homogenną. Z takim wyborem 

związane jest samostanowienie, które w wypadku działania wspólnie z innymi zawiera 

i wyraŜa uczestnictwo7. 

Uczestnictwo, które jest właściwością nie jakiegoś abstraktu, ale konkretnej osoby 

w dynamicznej korelacji z czynem, oznacza więc zdolność działania wspólnie z innymi 

(w którym to działaniu zostaje urzeczywistnione to wszystko, co wynika ze wspólnoty 

działania i urzeczywistnienia personalistycznej wartości czynu działającego) oraz jej 

aktualizację. Uczestnictwo (akt uczestnictwa i odpowiadająca mu potencjalność) okazu-

je się zatem, obok transcendencji oraz integracji, jednym z fundamentalnych wymiarów 

działania osoby. Bez tego wymiaru człowiek nie byłby w stanie działać wspólnie z inny-

mi; relacja ta byłaby czysto zewnętrznym uwarunkowaniem, a nie okazją do realizacji 

wolności osoby8. 

Na gruncie działania wspólnie z innymi spełnianie czynów (które jest zarazem speł-

nieniem osoby w czynie) moŜe zostać ograniczone lub unicestwione, najpierw poprzez 

brak uczestnictwa, który pochodzi od osoby jako podmiotu i sprawcy działania. MoŜe 

się to równieŜ dokonać przez uniemoŜliwienie uczestnictwa, które pochodzi spoza oso-

by, a wynika z błędnego ustroju samej wspólnoty działania9. 

Człowiek przez uczestnictwo pozostaje wolny i moŜe doświadczyć swej wolności 

w stosunku do innych ludzi i społeczeństwa. Uczestnictwo oznacza bowiem, Ŝe we 

wspólnym działaniu drugi człowiek jest traktowany podmiotowo, a nie jako przedmiot. 

Stąd teŜ idea uczestnictwa ma znaczenie normatywne; jest to norma samego spełniania 

                                                           
6  Ibidem, s. 309. 
7  Ibidem, s. 311; Z. J. Zdybicka, Praktyczne aspekty dociekań przedstawionych w dziele „Osoba i czyn”, in: 

Analecta Cracoviensia 5-6/1973-1974, s. 201-205. 
8  R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 244. 
9   K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 313. 
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czynu czyli norma jego osobowej podmiotowości (“wewnętrznej”), w której chodzi o 

zabezpieczenie samostanowienia osoby, a zatem jej sprawczości oraz transcendencji 

i integracji w czynie10. Uczestnictwo zobowiązuje do tworzenia współŜycia i współdzia-

łania społecznego respektującego osobę i pozwalającego jej przeŜywać kaŜdy akt 

wspólnego działania jako własny. Dokonuje się to wtedy, gdy działania społeczności 

zmierzają do dobra wspólnego i są podejmowane jako skutek odpowiedzialnego uczest-

nictwa wszystkich ludzi. Postawa taka zakłada uznanie wspólnoty losu i powołania, 

a ponadto taką antropologię, według której człowiek spełnia się przez związek z innymi 

osobami, a nie przez odcięcie się od nich; w której wspólnota jest konstytutywnym wy-

miarem samorealizacji osobowej11. 

W sprzeczności z uczestnictwem, w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i prak-

tycznym, pozostają dwa błędne systemy, z których jeden jest zwany indywidualizmem, 

a drugi określany przedmiotowym totalizmem. Indywidualizm przeciwstawia dobro 

jednostki dobru wszystkich innych; dobro jednostki jest stawiane jako dobro naczelne 

i podstawowe, któremu naleŜy podporządkować wszelką wspólnotę i społeczeństwo. 

Istnienie osoby wraz z innymi okazuje się w tej koncepcji koniecznością, z którą trzeba 

się pogodzić, ograniczając do minimum negatywne skutki tej sytuacji. Osoba, w tej 

perspektywie, nie jest w stanie spełnić się, działając wspólnie z innymi; stara się raczej 

obronić przed innymi i oddzielić od wspólnoty. Inni są dla jednostki źródłem ograni-

czeń i biegunem wielorakich przeciwieństw wspólnota ma za cel jedynie zabezpieczyć 

dobro jednostki wśród tych innych. Takie stanowisko zaprzecza uczestnictwu w tym 

znaczeniu, Ŝe nie ma takiej właściwości, która by umoŜliwiała osobie spełnianie siebie 

w działaniu wspólnie z innymi12. 

Przedmiotowy totalizm stawia zasadę przeciwną niŜ indywidualizm, podporządko-

wując jednostkę i jej dobro bez reszty wspólnocie i społeczeństwu. W tym systemie 

dominuje potrzeba zabezpieczenia się przed jednostką, w której widzi się wroga wspól-

noty i dobra wspólnego. UwaŜa się, Ŝe jednostka dąŜy tylko do własnego dobra, a nie 

ma dyspozycji do spełnienia siebie w działaniu i bytowaniu wspólnie z innymi, nie ma 

właściwości uczestnictwa, dlatego teŜ wszelkie dobro wspólne moŜe powstawać jedynie 

na drodze ograniczeń jednostki. W tym stanowisku przyjmuje się, Ŝe realizacja dobra 

wspólnego, które jednostka jest niezdolna samodzielnie wybrać na zasadzie uczestnic-

twa, musi polegać na wymuszeniu. Totalizm, w odróŜnieniu od indywidualizmu (któ-

remu chodzi o zabezpieczenie dobra jednostki przed wspólnotą), broni (swoiście poję-

tego) dobra wspólnego przed jednostką. 
                                                           
10  Ibidem, s. 312; A. Wierzbicki, La persona e la morale. Presentazione, in: K. Wojtyła, L’Uomo Nel campo 

Della responsabilità, Bompiani, Milano 2002, s. 7-16. 
11  R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 244. 
12  K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 314; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 245. 
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W obu tych systemach myślenia i postępowania obecny jest identyczny – antyperso-

nalistyczny – sposób myślenia o człowieku jako o osobie niezdolnej do uczestnictwa 

i nie będącej w stanie dokonać adekwatnej integracji dobra jednostki i dobra wspólno-

ty13. 

Tymczasem, dla personalistycznego sposobu myślenia znamienne jest przekonanie, 

Ŝe osobie właściwa jest zdolność uczestnictwa, którą trzeba kształtować i wychowywać, 

aby dojrzała. Człowiek nie tylko z natury bytuje wspólnie z innymi i z nimi teŜ musi 

wspólnie działać, ale moŜe takŜe w bytowaniu i działaniu wspólnie z innymi osiągać 

właściwą sobie dojrzałość osoby. Dlatego teŜ kaŜdemu człowiekowi przysługuje zasad-

nicze prawo do działania czyli wolność czynu, który – spełniany – sprawia, Ŝe osoba 

spełnia zarazem siebie. Sens tego prawa oraz tej wolności tkwi w przekonaniu o warto-

ści personalistycznej czynu ludzkiego, na gruncie zaś tej wartości człowiekowi przysłu-

guje całkowita wolność działania. Wolność czynu (ze względu na jego wartość persona-

listyczną) warunkuje porządek etyczny i o nim stanowi. Porządek etyczny wnosi nato-

miast w czyny ludzkie (zwłaszcza spełniane wspólnie z innymi) determinacje i ograni-

czenia, które wynikają z wartości i norm etycznych. Determinacje i ograniczenia nie są 

jednak przeciwne wartości personalistycznej, gdyŜ tylko w dobru moralnym osoba 

spełnia siebie, zło jest zawsze jakimś niespełnieniem14. 

Karol Wojtyła oceniał, Ŝe indywidualizm oraz totalizm wyrastają z tego samego pod-

łoŜa, którym jest koncepcja człowieka jako jednostki mniej lub bardziej pozbawionej 

właściwości uczestnictwa. Dlatego teŜ, wbrew tym systemom, Autor Osoby i czynu 

twierdził, Ŝe jednostka i wspólnota implikują się wzajemnie, rzeczywistość uczestnic-

twa stanowi bowiem tę właściwość osoby, dzięki której moŜe ona bytować i działać 

wspólnie z innymi, spełniając przez to siebie. Uczestnictwo jako właściwość osoby sta-

nowi zarazem swoiste „constitutivum”, istotny rys wspólnoty. Dzięki tej właściwości 

osoba i wspólnota niejako przylegają do siebie, a nie są sobie obce czy przeciwstawne, 

jak to przejawia się na gruncie indywidualistycznego oraz antyindywidualistycznego 

sposobu myślenia o człowieku15.  

Pełniejsze określenie znaczenia uczestnictwa ukazuje się w świetle spojrzenia na nie 

pod kątem wspólnoty, które to pojęcie zdaje się wskazywać jakby na nową podmioto-

wość, jaką mieliby stanowić wszyscy bytujący i działający wspólnie. Jest to jednak 

jakby podmiotowość pewnej społeczności, społeczeństwa czy grupy, gdyŜ właściwym 

(substancjalnym) podmiotem bytowania i działania, takŜe wtedy, gdy jest ono realizo-

wane wspólnie z innymi, jest zawsze człowiek-osoba. Bytowanie bowiem i działanie 
                                                           
13  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 315; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 245; 

L. Kuc, Uczestnictwo, op. cit., s. 184. 
14  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 315. 
15  Ibidem, s. 316; por. E. Wolicka, Uczestnictwo we wspólnocie, in: Więź 2-3/22/1979, s. 54-56. 
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wspólnie z innymi nie stanowi o nowym podmiocie działania, ale tylko wprowadza 

nowe stosunki pomiędzy ludźmi, którzy są rzeczywistymi podmiotami działania. Praw-

dziwym podmiotem działania jest – według Karola Wojtyły (tak jak i dla św. Tomasza 

z Akwinu) – zawsze osoba, natomiast wspólnota jest tylko quasi-podmiotem, podmio-

tem przez analogię16. Na takiej płaszczyźnie naleŜy analizować stosunek, jaki zachodzi 

pomiędzy uczestnictwem a członkostwem wspólnoty; człowiek bowiem uczestniczy 

w róŜnych typach wspólnoty, z których jedne są wspólnotami bytowania człowieka 

(wspólnota rodzinna, narodowa, państwowa, religijna), inne natomiast stanowią wspól-

notę działania (np. asystent, czeladnik, sztygar itp). Człowiek jest więc członkiem róŜ-

nych wspólnot, w których wspólnie z innymi bytuje lub działa. W tym kontekście Autor 

Osoby i czynu odwołał się do stosowanego w socjologii m.in. przez M. Schelera rozróŜ-

nienia pomiędzy społeczeństwem i wspólnotą, przy czym ani wspólnoty bytowania, ani 

teŜ wspólnoty działania nie są toŜsame z uczestnictwem. Z punktu bowiem widzenia 

osoby i czynu, waŜna jest nie tylko przedmiotowa wspólnota działania, ale takŜe mo-

ment podmiotowy, czyli uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu17. Karol Wojtyła 

twierdził, Ŝe rozwiązanie problemu wspólnoty i uczestnictwa tkwi nie w rzeczywistości 

bytowania czy działania wspólnie z innymi, ale w dobru wspólnym. Dobrem wspólnym 

jest jednakŜe nie tylko cel działania wspólnotowego (rozumiany czysto przedmiotowo), 

lecz takŜe i przede wszystkim to, co wyzwala uczestnictwo w osobach działających 

wspólnie i kształtuje w nich podmiotową wspólnotę działania. Podmiotowe zaś znacze-

nie dobra wspólnego łączy się ściśle z uczestnictwem jako właściwością osoby i czynu, 

a zatem dobro wspólne odpowiada społecznej naturze człowieka. Dobro wspólne sta-

nowi w ten sposób zasadę prawidłowego uczestnictwa, dzięki której osoba, działając 

wspólnie z innymi, moŜe spełniać autentyczne czyny i moŜe przez te czyny spełniać sie-

bie18. Dobro wspólne jest podstawą kaŜdej autentycznej wspólnoty ludzkiej. KaŜdy 

człowiek ma prawo wybierać (we wspólnotach bytowania, które zyskały nazwę społe-

czeństw naturalnych, bo odpowiadają naturze człowieka) “to, co inni wybierają, i dlate-

go, Ŝe inni wybierają, jako dobro własne, słuŜące spełnieniu jego własnej osoby”19. 

Podstawą zatem kaŜdej autentycznej wspólnoty ludzkiej jest dobro wspólne, które zara-

zem jako takie jest przeŜywane subiektywnie przez kaŜdego z członków tej wspólnoty. 
                                                           
16  Por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 246. 
17  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 319; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 246 

n.; por. T. M. Jaroszewski, Osobowość i wspólnota, Warszawa 1970. 
18  K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 321. R. Buttiglione, komentując te stwierdzenia 

Karola Wojtyły, utoŜsamia się z nimi, pisząc: Wspólnym dobrem działających razem osób moŜe być jedy-
nie spełnienie kaŜdej z osób przez działanie. Nie wystarczy zatem, Ŝe działanie zmierza do osiągnięcia ja-
kiegoś dobra, musi być jednocześnie autentycznym działaniem osoby. Nie istnieje dobro wspólne bez 
uczestnictwa osoby; tylko działanie wspólne oparte na uczestnictwie odpowiada porządkowi personali-
stycznemu (R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 247). 

19  K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 322. 
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Równocześnie, dzięki zdolności uczestnictwa, która stanowi istotę bytowania i działania 

wspólnie z innymi, człowiek swoimi czynami słuŜy wspólnocie (opartej na dobru 

wspólnym), podtrzymuje ją i wzbogaca. Człowiek jest gotów zrezygnować z róŜnych 

dóbr jednostkowych, poświęcając je na rzecz dobra wspólnego; przy tym takie poświę-

cenie jest zgodne z naturą, gdyŜ odpowiada właściwości uczestnictwa kaŜdego człowie-

ka, dzięki której otwiera się dla niego droga do spełnienia siebie. Jest tak nie dlatego, iŜ 

dobro wspólne uwaŜa za wyŜsze od dobra własnego, lecz dlatego, Ŝe samospełnienie 

osoby przez poświęcenie jest większe i godniejsze od takiego spełnienia, które byłoby 

wynikiem przedłoŜenia partykularnego interesu nad dobro wspólne20. 

Uczestnictwo jako właściwość osoby i czynu, a zarazem podstawa autentycznej 

wspólnoty ludzkiej sprawia, Ŝe w kaŜdej wspólnocie ludzkiej istnieją w stosunku do 

dobra wspólnego postawy autentyczne (prowadzące do spełnienia osoby) i jej przeciw-

stawne (nieautentyczne). Postawami autentycznymi o charakterze personalistycznym są 

postawa solidarności i postawa sprzeciwu, natomiast konformizm i unik stanowią po-

stawy nieautentyczne. 

Postawa solidarności, będąca naturalną konsekwencją faktu bytowania i działania 

człowieka wspólnie z innymi, jest gotowością aktywnego uczestnictwa w działaniu 

wspólnoty: przyjmowania i realizowania takiej części, jaka przypada kaŜdemu człon-

kowi określonej wspólnoty w realizacji dobra wspólnego. Intencjonalna orientacja 

człowieka na dobro wspólne pozwala mu znacznie lepiej realizować własne zadania we 

wspólnocie. Taka postawa respektuje naturalnie zadania pozostałych członków wspól-

noty, ale świadomość dobra wspólnego, które jest realizowane przez zaangaŜowanie 

wszystkich członków wspólnoty, sprawia, Ŝe człowiek solidarny jest gotowy wyjść 

poza tę część, która jemu samemu przypada w udziale, jeśli okaŜe się to konieczne dla 

dobra wspólnego21. Cechą charakterystyczną postawy solidarności jest szczególne wy-

czucie potrzeb wspólnoty, co sprawia, Ŝe ponad róŜnymi partykularyzmami zaznacza 

się w niej rodzaj pewnej komplementarności: gotowość dopełnienia czynem, który 

człowiek spełnia, tego, co wypełniają inni we wspólnocie. Wchodzi to w samą naturę 

uczestnictwa, które jest właściwością osoby; stąd teŜ zasadniczym wyrazem uczestnic-

twa jako właściwości osoby jest postawa solidarności, dzięki której człowiek znajduje 

spełnienie siebie w dopełnianiu innych jako świadomy uczestnik działania wspólnoty w 

słuŜbie dobra wspólnego22.  
                                                           
20  R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 247. 
21  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 323 n.; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 

248; zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 27-30. 
22  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 324. R. Buttiglione stwierdza, Ŝe tak pojęta 

solidarność jest przeciwieństwem biurokratyzacji świata, gdyŜ współczesne społeczeństwo – zdaniem nie-
których socjologów i filozofów – nie oczekuje od swych członków utoŜsamiania się ze wspólnymi celami, 
przekraczania swoich zadań. Biurokrata wypełnia przydzielone mu zadania, ale nie interesuje się wspólno-
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Drugą postawą autentyczną jest postawa sprzeciwu, która nie kłóci się w swej istocie 

z solidarnością. Człowiek wyraŜający sprzeciw nie rezygnuje z udziału we wspólnocie 

i nie wycofuje swej gotowości działania na rzecz dobra wspólnego. Sprzeciw oznacza 

zasadniczo postawę solidarną: nie jako negację dobra wspólnego oraz potrzeby uczest-

nictwa, ale właśnie jako ich potwierdzenie23. Treścią sprzeciwu jest sposób urzeczy-

wistniania dobra wspólnego, szczególnie biorąc pod uwagę moŜliwość uczestnictwa. 

Ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie chcą odchodzić od wspólnoty, ale przeciwnie, szu-

kają własnego miejsca w tej wspólnocie, czyli takiego uczestnictwa i ujęcia dobra 

wspólnego, aby mogli lepiej, pełniej i skuteczniej uczestniczyć we wspólnocie. Sprze-

ciw dotyczy sposobu realizacji dobra wspólnego rodziny, narodu czy Kościoła i często 

odnosi się do róŜnych celów pośrednich, które powinny słuŜyć samospełnieniu wspól-

noty i osoby. Wspólnota ludzka ma prawidłową strukturę, kiedy słuszny sprzeciw moŜe 

być wyraŜony co do środków w osiągnięciu dobra wspólnego oraz ma taką skuteczność, 

jakiej domaga się dobro wspólne wraz z prawem uczestnictwa24. 

Dobro wspólne, które wyzwala postawę solidarności, ale nie zamyka się wobec 

sprzeciwu, wiele korzysta z dialogu, który prowadzi do tego, aby z sytuacji sprzeciwu 

oddzielać to, co prawdziwe i słuszne, od nastawienia i usposobienia czysto subiektyw-

nego. Dialog prowadzi do twórczego współdziałania w określaniu celów Ŝycia społecz-

nego i sposobów ich osiągania, zasada dialogu umoŜliwia pogłębienie osoby i ubogace-

nie wspólnoty. 

Postawy autentyczne solidarności i sprzeciwu są zagroŜone, kaŜda w innym kierunku 

i z innego powodu, ze strony postaw nieautentycznych konformizmu i uniku. Odejście 

od postaw solidarności oraz sprzeciwu dokonuje się przez pozbawienie tych postaw 

istotnych elementów, które stanowią o uczestnictwie i o ich wartości personalistycznej. 

Wtedy teŜ solidarność zamienia się w konformizm, a sprzeciw w postawę uniku25. 

Konformizm jest taką postawą, która moŜe oznaczać pozytywny i twórczy proces 

upodabniania się do innych ludzi we wspólnocie, stanowiąc potwierdzenie solidarności. 

Jednak określenie konformizm wskazuje na coś negatywnego, a mianowicie na brak 

zasadniczej solidarności, a równocześnie na unikanie sprzeciwu. Postawa konformizmu 

to upodabnianie się do innych we wspólnocie, ale tylko w sensie zewnętrznym i po-

wierzchownym, bez osobowego przekonania i wyboru. Jest to uleganie człowieka-

osoby, który staje się tylko podmiotem dziania się, a nie jest sprawcą własnej postawy i 

własnego zaangaŜowania we wspólnotę; człowiek nie tworzy wspólnoty, ale tylko po-

                                                                                                                                              
towym sensem pracy; solidarność natomiast zakłada odpowiedzialność za wspólny cel i za dobro lub zło z 
tym związane (R. Buttiglione, Myśl, s. 248). 

23  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 324. 
24  Zob. Ibidem, s. 325; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 249. 
25  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 327. 
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zwala się nieść zbiorowości. Personalistyczny brak tej postawy polega na zaprzeczeniu 

lub ograniczeniu osobowej transcendencji: samostanowienia i wyboru. Jest to specy-

ficzna forma zgody na rzeczywistość, której nie jest się w stanie zaakceptować, ale 

równocześnie człowiekowi brakuje dość odwagi, by się jej skutecznie przeciwstawić. 

Konformizm polega na odmowie prawdziwego uczestnictwa, które zostaje zastąpione 

jego pozorem, jakimś powierzchownym dostrajaniem się do innych, bez przekonania 

i bez autentycznego zaangaŜowania. Człowiek przestaje wtedy twórczo kształtować 

wspólnotę, co ma ujemne skutki dla dobra wspólnego, którego dynamizm płynie 

z prawdziwego uczestnictwa. Konformizm stwarza zatem sytuację obojętności wobec 

dobra wspólnego: człowiek ucieka wewnętrznie od wspólnoty, która zagraŜa jego do-

bru, a jednocześnie poddaje się, w sposób niewolniczy, jej zewnętrznym regułom. Po-

stawa ta niesie ze sobą społeczną jednolitość, a nie jest źródłem prawdziwej jedności. 

Sytuacja konformistyczna stwarza pozorną harmonię, a sprzeciw nie pojawia się tylko 

dlatego, Ŝe dla własnej korzyści lub oszczędzenia sobie przykrości nikt nie chce ryzy-

kować, co powoduje zarówno dla osoby, jak i wspólnoty niepowetowane straty26. 

Postawą nieautentyczną jest ponadto postawa uniku, czyli niedbania o te pozory od-

niesienia do dobra wspólnego, na jakich polega konformizm, który unika sprzeciwu, 

podczas gdy unik uchyla się od konformizmu. Unik nie staje się przez to autentycznym 

sprzeciwem, bo ten polega na podjęciu dobra wspólnego i uczestnictwa, a unik jest 

tylko wycofaniem się, bez próby podjęcia uczestnictwa. Unik jest więc brakiem uczest-

nictwa i nieobecnością we wspólnocie; o ile w konformizmie osoba udaje akceptację 

przyjętych celów, o tyle w postawie uniku – otwarcie manifestuje swój brak zaintere-

sowania celami wspólnoty27. W sytuacji, gdy unik stanowi jakby postawę zastępczą dla 

człowieka, który nie moŜe się zdobyć na solidarność ani na sprzeciw, moŜe mieć on 

pewną wartość personalistyczną. Dzieje się tak wówczas, gdy unik stanowi oskarŜenie 

dla wspólnoty, która sprawia, Ŝe staje się niemoŜliwe uczestnictwo, stanowiące podsta-

wowe dobro wspólnoty. Pomimo jednak wszystkich tych racji, unik nie moŜe być uzna-

ny za postawę autentyczną w obrębie bytowania i działania wspólnie z innymi. Unik 

jest, ze swej natury, pokrewny konformizmowi i niekiedy pojawia się w formie uniku 

konformistycznego, kiedy człowiek rezygnuje ze spełnienia siebie w działaniu wspólnie 

z innymi, przekonany, Ŝe skoro wspólnota odbiera mu siebie, to i on musi siebie ode-

brać wspólnocie. W tych postawach ma miejsce przekreślenie dynamicznego wymiaru 

uczestnictwa jako tej właściwości osoby, która pozwala jej spełniać czyny, a poprzez 

nie siebie we wspólnocie bytowania i działania z innymi28. 

                                                           
26  Zob. Ibidem, s. 328; por. R. Buttiglione, op. cit., Myśl, s. 250. 
27  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 328; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 250. 
28  Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 329. 
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Kardynał Wojtyła, Autor Osoby i czynu, analizując problematykę uczestnictwa, uj-

mował je w perspektywie dwu przenikających się układów odniesienia: tego, w którym 

człowiek jest członkiem wspólnoty, oraz tego, którego punktem odniesienia jest pojęcie 

bliźniego. RóŜnią się one między sobą, wskazując na inne moŜliwości oraz inny kieru-

nek osobowego uczestnictwa człowieka. Pojęcia członek wspólnoty i bliźni pomagają 

dokładniej i wszechstronniej zrozumieć samo uczestnictwo, które co innego wyraŜa, 

gdy zachodzi w odniesieniu do członka wspólnoty, a co innego, gdy w odniesieniu do 

bliźniego. Występuje tu jednak pewna zbieŜność, bowiem człowiek dla człowieka jest 

bliźnim jako członek wspólnoty; członkostwo zaś w tej samej wspólnocie przybliŜa 

takŜe człowieka do człowieka, czyniąc go jakby bardziej bliźnim29. Określenie członek 

wspólnoty ujmuje osobę w stosunku do róŜnych wspólnot, w których moŜe ona uczest-

niczyć. Pojęcie bliźni ma znaczenie szersze, ujmując osobę w relacji do pierwotnej 

i fundamentalnej wspólnoty, jaką jest cała ludzkość; jest związane z człowiekiem jako 

takim oraz z samą wartością osoby, bez względu na jakiekolwiek odniesienie do takiej 

czy innej wspólnoty lub społeczeństwa. W pojęciu bliźni uwzględnia się samo tylko 

człowieczeństwo i to stwarza najszerszą płaszczyznę wspólnoty. Wspólnota w samym 

człowieczeństwie jest podstawą wszelkich innych wspólnot, które – jeśli odłączą się od 

tej wspólnoty podstawowej – stracą swój ludzki, człowieczy charakter. 

Człowiek-osoba jest zatem zdolny nie tylko do uczestnictwa we wspólnocie: w by-

towaniu i działaniu wspólnie z innymi, ale jest zdolny do uczestnictwa w człowieczeń-

stwie innych, tzn. w człowieczeństwie kaŜdego człowieka30. 

Uczestnictwo, jako dynamiczna właściwość osoby, idzie w parze zarówno ze wspól-

notą, jak i z wartością personalistyczną. Nie wyraŜa się tylko w byciu członkiem 

wspólnoty, ale sięga do człowieczeństwa kaŜdego człowieka, o którym mówi pojęcie 

bliźni. I dzięki temu właśnie, dynamiczna właściwość uczestnictwa otrzymuje swoją 

osobową głębię i wymiar uniwersalny; tak pojęte uczestnictwo słuŜy spełnianiu się 

osoby we wspólnocie bytowania i działania. 

Zdolność uczestniczenia w samym człowieczeństwie kaŜdego człowieka stanowi rdzeń 

wszelkiego uczestnictwa i warunkuje personalistyczną wartość wszelkiego działania 

i bytowania »wspólnie z innymi«31. 

Autor Osoby i czynu w swych analizach problematyki uczestnictwa doszedł do 

stwierdzenia, Ŝe ewangeliczne przykazanie miłości w sposób bardzo wyraźny i konse-

kwentnie potwierdza, iŜ w jakimkolwiek działaniu i bytowaniu wspólnie z innymi sys-

tem odniesienia oparty na pojęciu “bliźni” ma znaczenie podstawowe wśród wszystkich 

                                                           
29  Ibidem, s. 330; por. R. Bodei, Destini personali, Milano 2002, s. 220-248. 
30  Zob. Ibidem; por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 251. 
31 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia, op. cit., s. 332. 
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układów płynących ze wspólnoty ludzkiej, przerastając je pod względem zakresu, pro-

stoty i głębi. System odniesienia bliźni wskazuje na przyporządkowanie wszystkich 

ludzi do siebie na zasadzie samego człowieczeństwa, a system odniesienia: członek 

wspólnoty tego przyporządkowania wprost nie odsłania. Przykazania: będziesz miłował 

nie naleŜy rozumieć jako jakiegoś ograniczenia wartości wspólnotowych ludzkiego 

bytowania i działania, gdyŜ to przykazanie ma charakter wspólnotowy, wskazując na to, 

co kształtuje właściwą głębię uczestnictwa i co czyni wspólnotę w pełni ludzką32. 

Wspólnota bytowania i działania z innymi sprawia, Ŝe oba systemy odniesienia: 

członek wspólnoty i bliźni wzajemnie się przenikają i dopełniają; ich rozłączenie kryło-

by w sobie niebezpieczeństwo alienacji. Filozofia XIX i XX w. rozumiała alienację jako 

wyobcowanie człowieka z człowieczeństwa czyli pozbawienie go wartości personali-

stycznej. We wspólnocie bytowania i działania dokonuje się to wtedy, gdy samo 

uczestnictwo we wspólnocie przesłoni i ograniczy uczestnictwo w człowieczeństwie 

innych, które przecieŜ wspólnocie ludzi nadaje właściwość ludzką. 

Jednostronnym spojrzeniem jest widzenie niebezpieczeństwa odczłowieczenia ludzi 

tylko poprzez same układy rzeczowe, takie jak: przyrodę, stosunki produkcji czy cywi-

lizację. Człowiek jako twórca stosunków produkcji czy twórca cywilizacji moŜe nie 

dopuszczać do procesu odczłowieczania, do alienacji. Istota bowiem alienacji człowieka 

przez człowieka tkwi w zaniedbaniu tej głębi uczestnictwa, na jaką wskazuje rzeczywi-

stość określana pojęciem bliźni oraz związane z nią przyporządkowanie wzajemne ludzi 

w samym człowieczeństwie jako zasada najgłębszej wspólnoty33. Zabezpieczeniem się 

przed moŜliwością alienacji jest konieczność takiej koordynacji w działaniu i bytowaniu 

wspólnie z innymi, aby systemowi odniesienia: bliźni zapewnić jego charakter podsta-

wowy i nadrzędny. Ten system odniesienia powinien mieć wymiar decydujący 

w kształtowaniu ludzkiego współŜycia i współdziałania na róŜnych szczeblach i na 

zasadzie róŜnych więzi, jakie stanowią o wspólnotach i społeczeństwach. Zaniedbanie 

przez jakąkolwiek wspólnotę ludzką systemu odniesienia bliźni prowadzi do zaniku w 

niej pełni uczestnictwa i, w konsekwencji, do powstania pomiędzy osobą a wspólnotą 

przepaści zniszczenia, które szybciej moŜe zagraŜać osobie niŜ wspólnocie34. W tym 

kontekście przykazanie: będziesz miłował bardzo wyraźnie podkreśla pozytywną stronę 

rzeczywistości ludzkiego działania i bytowania wspólnie z innymi, a równocześnie 

określa właściwą miarę zadań i wymagań, które muszą podjąć osoby i wspólnoty, aby 

urzeczywistnić całe dobro działania i bytowania wspólnie z innymi. 

                                                           
32  Zob. Ibidem, s. 333; por. G. Reale, Karol Wojtyła. Un pellegrino dell’assoluto, Milano 2005. 
33  Ibidem, s. 334; por. K. Wojtyła-Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004. 
34  Ibidem, s. 335; por. Jan Paweł II, List do artystów, in: L’Osservatore Romano, 5/20/1999, s. 4. 
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Kardynał Wojtyła oceniał po latach, Ŝe w swoim studium Osoba i czyn zajął się 

przede wszystkim analizą tego warunku, pod którym bytowanie i działanie człowieka-

osoby wspólnie z innymi słuŜy spełnianiu siebie. Owym elementem jest pojęcie uczest-

nictwa, które zostało ukazane jako właściwość, mocą której człowiek, bytując i działa-

jąc wspólnie z innymi (a więc w róŜnych układach stosunków międzyludzkich czy 

społecznych), jest zdolny być sobą i spełniać siebie. Uczestnictwo zatem, jako swoista 

właściwość człowieka-osoby, mocą której jest on i pozostaje sobą we wspólnocie spo-

łecznej oraz warunkuje autentyczną communio personarum, staje się antytezą aliena-

cji35. Alienacja sprawia, Ŝe człowiek, odcinając się od bliźniego, odcina się tym samym 

od podstawowej zasady wspólnoty z drugim, którą jest wspólne człowieczeństwo. 

Obroną zatem przed alienacją jest uczestnictwo we wspólnym człowieczeństwie, które 

winno mieć pierwszeństwo wobec udziału w róŜnych wspólnotach ludzkich. Uzasad-

nienie takiego uczestnictwa stanowi punkt dojścia studium Karola Wojtyły o osobie i 

czynie36. 

Summary 

Cardinal Wojtyła, in his fundamental work The Acting Person introduced a notion of 

participation for expressing a way in which a person preserves personalistic value of 

their own action in cooperation. He understood the term participation in philosophical 

meaning as it was not only about external stating a fact, that is participation of a human 

in acting together with others, but also about the bases of this participation which lay in 

a person. Participation means a characteristic of a person which is an internal and ho-

mogenous characteristic, constituting the fact that while being and acting together with 

others a person is and acts as a person. Participation as a characteristic of a person de-

cides on the fact that a person, acting together with others, fulfils an action and them-

selves within; in this way, participation constitutes personalistic value of any coopera-

tion. It is what corresponds with transcendence of a person in an action when that action 

is fulfilled together with others. It also corresponds with integration of a person in an 

action as the action constitutes a complementary aspect in view of transcendence. 

A human, through participation, remains free and may experience their freedom in rela-

tion to other people and society. Since participation means that in acting together an-

other human is treated as a subject, instead of being treated as an object. Thus, an idea 

of participation has a normative meaning; it is a standard of the very fulfilling an action 

that is a standard of its personal subjectivity. Contrary to participation, in both theoreti-

                                                           
35  Por. Ibidem, s. 411; zob. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 103. 
36  Por. R. Buttiglione, Myśl, op. cit., s. 253; zob. T. Wojciechowska, Jedność duchowo-cielesna człowieka w 

ksiąŜce „Osoba i czyn”, in: Analecta Cracoviensia 5-6/1973-1974, s. 191-199. 
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cal and practical dimensions, are two erroneous systems, one of which is called indi-

vidualism, and the other is described as objective totalitarianism.  

Personalistic way of thinking involves a characteristic belief that a person is charac-

terized by an ability to participate, which is to be shaped and grown so that it could 

achieve its maturity. A human exists together with others and has to cooperate with 

them not only by nature, but can also, in existing and cooperating with others, achieve 

self-specific maturity of a person. Karol Wojtyła evaluated that individualism and totali-

tarianism grew from the same ground, which is a concept of a person as a unit more or 

less deprived of the characteristic of participation.  

Participation as a characteristic of a person and an action, and at the same time, a ba-

sis for authentic human community, makes that in each human community there are 

authentic attitudes toward good and bad (leading to fulfilling a person) and contradict-

ing them (non-authentic). Authentic attitudes of a personalistic nature are solidarity and 

resistance attitudes, whereas conformism and avoidance constitute non-authentic 

grounds. 

The author of The Acting Person, analyzing the problematics of participation, re-

garded it in a perspective of two reciprocally permeating reference systems: the one in 

which a human is a member of a community as well as the other the point of reference 

of which is constituted by the notion of a neighbour. They differ from each other, point-

ing at different possibilities as well as different direction of personal participation of a 

human. The notions of a member of a community and a neighbour help to understand 

the very participation more precisely and more widely, which means something differ-

ent when referring to a member of a community and something different when referring 

to a neighbour. However, certain similarity takes place here as a human is a neighbour 

to a human as a member of a community; and membership in the same community also 

makes a human closer to another human, making them as if more neighbour-like. The 

description of a member of a community regards a person in relation to various commu-

nities in which they may participate. The notion of a neighbour has a wider meaning, 

regarding a person in relation to a primary and fundamental community which is consti-

tuted by the entire humanity, is connected with a human itself as well as the very value 

of a person, regardless of any reference to any community or society. In the notion of a 

neighbour only humanity is taken into consideration and this creates the most sincere 

area for a community. A community in humanity itself is the basis for any other com-

munities which – if separated from the basic community – lose their human nature. 

Thus, a human-person is able not only to participate in a community, but is also able to 

participate in humanity of others, that is in humanity of each human.  
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A community of existing and acting together with others causes that both reference 

systems: a member of a community and a neighbour permeate and complete each other; 

separating them would carry a danger of alienation. Philosophy of the 19th and 20th 

centuries understood alienation as isolation of a human from humanity, that is depriving 

them of their personalistic value. In a community of existing and acting, this happens 

when the very participation in a community veils and limits participation in humanity of 

others. 

To protect against alienation is a necessity of such coordination in acting and existing 

together with others so as to ensure that the neighbour reference system has its primary 

and superior nature. Thus, defence against alienation is constituted by participation in 

shared humanity which should be primary in relation to taking part in various human 

communities. Justification of such participation constitutes the highlight of the study by 

Karol Wojtyła referring to a person and an action. 
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Część pierwsza libeltowskiego dzieła Samowładztwo rozumu rozpoczyna się od dy-

chotomicznego podziału epok historycznych. Podział ten zakłada, iŜ po epoce o charak-

terze krytycznym nastąpić winna epoka organiczna i budująca1. Wiek XIX jest właśnie – 

w ocenie Libelta – epoką o charakterze destrukcyjnym i to w konsekwencji powoduje 

zaliczenie go do epok krytycznych. Kryzys ten powodowany jest z jednej strony nie-

sprawiedliwością stosunków społecznych i narodowych, a z drugiej filozoficzną nega-

cją prawd transcendentnych i religijnych. Wysiłek autora Dziewicy Orleańskiej koncen-

truje się silniej na tych czynnikach, które w warstwie ideowej i filozoficznej uznane 

zostały za przyczyny generujące sytuację kryzysową. Zmierza on wprost do obrony 

prawd wiary chrześcijańskiej obecnych takŜe w wyobraŜeniach ludowych. Obrona tych 

prawd to głównie obrona osobowości Boga i nieśmiertelności duszy. Problem ten został 

pierwotnie podjęty w 1842 roku przez A. Cieszkowskiego w jego pracy Bóg i palinge-

neza. Wspólnym załoŜeniem obu koncepcji jest to, Ŝe podejmowane one są na gruncie 

heglizmu odczytanego w duchu panteistyczno-ewolucyjnym, co właśnie budziło naj-

większy opór teoretyczny Libelta i Cieszkowskiego. 

Pierwotny zarys koncepcji Libelta ukazał się w 1844 roku jako Charakterystyka filo-

zofii słowiańskiej, a następnie w formie rozbudowanej w 1845 roku jako tom pierwszy 

wielotomowej pracy Filozofia i krytyka. Postulując stworzenie filozofii słowiańskiej jej 

autor zmierza z jednej strony do wydobycia omawianych prawd dotyczących Boga 

i duszy z obrzędów, wierzeń i innych zwyczajów ludów słowiańskich, a po wtóre do ich 

ufilozoficznienia. Tak więc punktem wyjścia nie jest byt i uniwersalnie rozumiane po-

                                                           
1  Por. K. Libelt, Samowładztwo rozumu, Warszawa 1967, s. 139. 
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znanie, lecz fakty kulturowe dotyczące ludów słowiańskich. W jego przekonaniu zabieg 

ten jest niewykonalny na gruncie filozofii niemieckiej, a to skutkiem jednostronnie 

racjonalistycznego charakteru tej filozofii. Nie definiując pojęcia rozumu i racjonalizmu 

uŜywa Libelt tych pojęć głównie w kontekście i w związku z filozofią Hegla, którą 

obarcza odpowiedzialnością za to, Ŝe w niej miejsce Ŝywych pojęć zajęły martwe abs-

trakcje. Porzucenie stanowiska jednostronnie racjonalistycznego oznacza więc przejście 

od samowładztwa do władztwa rozumu. 

Historyczny rozwój filozofii nowoŜytnej począwszy od Kartezjusza a skończywszy 

na Heglu traktuje omawiany autor jako progresywny wzrost roli pierwiastka racjonal-

nego w rozwaŜaniach filozoficznych. Tę krytyczną pracę rozumu równowaŜy jedynie 

wiara, będąca – zwłaszcza wśród ludu – zwornikiem wartości moralnych i całkujących. 

JednakowoŜ – postuluje on – owa szkodliwa obustronnie opozycja winna ulec przezwy-

cięŜeniu. PoniewaŜ Libelt nie oddziela filozofii od religii i tej pierwszej nie traktuje 

autonomicznie, przeto staje się ona w gruncie rzeczy filozofią kultury, a w jej ramach 

filozofią wiary przede wszystkim. Tak rozumiana filozofia zmierza do zbudowania 

systemu w którym absolut ma fundamentalne miejsce. 

W tym kontekście wyjaśnienia wymaga stosunek Hegla do romantyzmu. OtóŜ pier-

wiastek klasyczny w literaturze stawiał on niezmiennie wyŜej od romantycznego. 

Ujemny stosunek do wszelkich przejawów uznanych przezeń za irracjonalne, zarówno 

w filozofii jak i w literaturze rzutował równieŜ na negatywną ocenę romantyzmu w jego 

Estetyce. Poetyka klasyczna jest w tej pracy przedstawiona jako królestwo piękna, do-

prowadzone do najwyŜszej doskonałości, zaś pierwiastek romantyczny uznany został za 

zasadę rozkładu ideału klasycznego2. Romantyczny moment wewnętrzny stanowi dla 

Hegla tylko subiektywne ukształtowanie się uczucia w samym sobie… a nie obiektywną 

samą w sobie i dla siebie waŜną treść3. 

Podobnie negatywnie odniósł się Hegel do innego pierwiastka występującego w lite-

raturze romantycznej, a mianowicie do zagadnienia ludowości. 

Utwór ludowy – uznał on – nie rozwinął się jeszcze na tyle, by swą treść mógł wy-

powiadać jasno i przejrzyście. Poezja ludowa traktowana jest równieŜ w zaleŜności od 

natęŜenia zawartej w niej kultury artystycznej. Jest oczywiste, iŜ ten program estetyczny 

nie tylko nie wzbudził entuzjazmu u Libelta, lecz stał się przedmiotem jego krytyki. 

Następnym punktem polemiki z systemem Hegla jest teza tego ostatniego o zakoń-

czeniu dialektycznego rozwoju dziejów z chwilą gdy w swym rozwoju Weltgeist dotarł 

do świata germańskiego. W rozumieniu Libelta krytyczne przezwycięŜenia heglizmu 

w tym punkcie spełni dwa postulaty: zapoczątkuje filozofię słowiańską, inaugurując tym 

                                                           
2  Por. G. Hegel, Wykłady o estetyce, Warszawa 1964, t. II, s. 148. 
3  Ibidem, s. 267. 
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samym nową epokę dziejów myśli, oraz stanowić będzie twórczy wkład Polaków do 

filozofii powszechnej. 

Rodzi się tu pytanie: dlaczego Libelt posługuje się określeniem filozofia słowiańska 

rozumiejąc pod tym terminem najczęściej projektowaną i kształtującą się polską filozo-

fię narodową? Dlaczego w jej ramach analizuje wyłącznie twórczość filozoficzną i lite-

racką współczesnych sobie polskich myślicieli? Wiele wyjaśnia w tej kwestii to, co 

o filozofii narodowej pisał Józef Kremer. OtóŜ w swych Listach z Krakowa (1843) 

stwierdził on, Ŝe … skoro filozofia więcej niŜ jakakolwiek umiejętność jest czysto rozu-

mowa, i mniej jak którakolwiek podlega wpływom uczuć, temperamentu i całej potędze 

miejscowości, więc teŜ ona mniej niŜ inne moŜe mieć piętno narodu4. Inaczej mówiąc 

filozofia moŜe mieć owo piętno narodu tylko wówczas gdy przestanie być umiejętno-

ścią czysto rozumową, gdy np. będzie filozofią wyobraźni. Sam zresztą Libelt wskazuje 

na źródło swych poglądów określając swą pracę jako samowładztwo rozumu i objawy 

filozofii słowiańskiej świadom, iŜ terminem tym posłuŜył się J. Kremer w swej pracy 

estetycznej5. Rozwijając i rozbudowując kremerowskie określenie filozofii jako umie-

jętności czysto rozumowej Libelt łączy je z procesem niszczenia najświętszych rzeczy-

wistości, do których zalicza kategorie narodu, religii i oświaty. Choć na gruncie filozofii 

czysto rozumowej nie jest moŜliwa filozofia narodowa, to jest ona moŜliwa przy odrzu-

ceniu jej czysto racjonalnego charakteru. Taki oto wniosek wysnuł Libelt ze stwierdze-

nia Kremera. 

Myśl postracjonalistyczna pozwala stwierdzić i zauwaŜyć, Ŝe filozofia zawsze była 

narodowa tj. indyjska, grecka, niemiecka itd., gdyŜ zarówno poszczególni twórcy jak 

i treść głoszonej przez nich filozofii była silnie związana z kulturą i Ŝyciem danego 

narodu. Owa nowa filozofia – uwaŜa Libelt – bazująca na narodzie wstępującym na 

arenę dziejów, nie ma celów autarkicznych, lecz z załoŜenia zmierza do dowartościo-

wania poznawczego dotychczasowego intelektualnego dorobku ludzkości. 

Poglądy Kremera wykazują szereg zbieŜności z poglądami Libelta na wyobraźnię 

i rozumienie filozofii. Tę ostatnią obaj uznają jako umiejętność, przy czym Kremer 

koncentruje uwagę na estetyce wedle dziś przyjętych wyobraŜeń w tej umiejętności6, 

a Libelt estetykę traktuje jako umnictwo piękne. Kremer kończąc tom pierwszy Listów 

z Krakowa zaznacza, Ŝe nie dąŜył do prezentacji ze ścisłością szczegółów wszelkich, 

ani… systematycznej całości7, a Libelt napisał właśnie wielotomową rozprawę o estety-

                                                           
4  Por. J. Kremer, Listy z Krakowa, Naumburg 1869, t. I, s. 216. 
5  Ibidem, s. 167. Kremer pisze, Ŝe tak jak poniewieranie rozumem… do zguby wiedzie, tak przygnębienie 

uczuć i samowładztwo rozumu odejmuje treść duszy… 
6  Ibidem, s. 335. 
7  Ibidem. 
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ce. Na pracę tę złoŜyła się nie tylko część ogólna ale takŜe piękno natury i piękno natu-

ry plastyczne. 

Większość poglądów Libelta zaprezentowana w roku 1845 i następnych korzeniami 

swymi sięga niektórych pomysłów teoretycznych Hegla. W szczególności dotyczy to 

twierdzenia głoszącego, Ŝe prawdy najwyŜsze pierwotnie wyraŜane były w formie obra-

zowej. Pogląd ten przejął Libelt w wersji zaproponowanej przez Kremera ukazującego 

znaczenie obrazu w procesie tworzenia ideału estetycznego. Właśnie w heglowskich 

wykładach na temat estetyki spotkać moŜna twierdzenie, Ŝe u podstaw wczesnych kul-

tur znajduje się tendencja do wyraŜania prawd religijnych w formie obrazowej. Jego 

polski uczeń w Listach z Krakowa głosił, Ŝe pierwszymi nauczycielami ludzkości byli 

poeci, wypowiadający to, co szczegółowe przez obraz, a nie przez to, co ogólne. Obraz 

był dla nich wzorem dla tego, co ogólne, a nie odwrotnie. Jak u Kremera sztuka chrono-

logicznie poprzedza filozofię, tak u Libelta wyobraźnia poprzedza myślenie choć pozo-

staje z nim w związku wzajemnym. 

Z faktu głoszącego, Ŝe pierwszymi nauczycielami narodów byli nie filozofowie, lecz 

poeci, Libelt wyprowadził waŜne wnioski dla swej filozofii. Przyjął mianowicie, Ŝe 

takŜe system filozofii powinien się rozpoczynać od poezji. Dlatego przechodząc do 

charakterystyki filozofii słowiańskiej obszernie omawia pisarzy i poetów, których twór-

czość stanowi przejście do niej. W ocenie Libelta naród polski nie przywykł do abstrak-

cyjnego i czysto racjonalistycznego myślenia w którym upodobał sobie geniusz kon-

templacyjny Niemców. Stwierdzenie to jest swoistym przeniesieniem na grunt społeczny 

estetycznych twierdzeń Kremera, a charakterystyka narodu polskiego związana została 

z prawdą estetyczną wyraŜoną w zmysłowym materiale. To Kremer właśnie twierdził, 

Ŝe sztuka podaje prawdę w formie zmysłowej, która jest bardziej przystępna dla wzroku 

i słuchu. 

Innym wątkiem zaadoptowanym przez Libelta jest stwierdzenie Kremera głoszące, 

Ŝe kaŜda epoka odradza się nowym pierwiastkiem, a ten pierwiastek jest róŜny wedle 

róŜnego stopnia ukształcenia, który ród ludzki w pewnym właśnie czasie zajmuje8. Mię-

dzy tym, co Kremer pisze o staroŜytnej Grecji, a tym co Libelt twierdzi o Polsce i Pola-

kach teŜ dostrzec moŜna pewne podobieństwa. W opinii Kremera egzystencja Greków 

była na wskroś estetyczna, a piękno było ich Ŝywiołem. Dlatego tajemnice ich Ŝycia 

i filozofii – pisze on – uwite są w obrazy ich mitologii… a tak i do rozumu i do serca 

i do zmysłów przemawiały9. W filozofii słowiańskiej Libelta pozycje Greków zajęli 

Słowianie, a w szczególności Polacy, z tym tylko, Ŝe zamiast obrazów greckiej mitolo-

gii mamy duchowe pojęcia ludu, gdzie nietknięty „zachował się pierwiastek narodowy”. 

                                                           
8  Ibidem, s. 29. 
9  Ibidem, s. 32. 
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Nowa filozofia tym pojęciom powinna nadać wyobraŜalność, czyli pojmować ducha 

jako ukształtowaną indywidualność jako osobę10. Religią słowiańską ma być religia 

chrześcijańska, religia która będąc personalistyczną odrzuca abstrakcyjny racjonalizm. 

RozbieŜność poglądów Kremera i Libelta na moŜliwość istnienia filozofii narodowej 

da się uzgodnić, gdy zwróci się uwagę Ŝe to, co Libelt nazywa filozofią słowiańską jest 

pewną wersją nie tyle kremerowskiej filozofii, co kremerowskiej estetyki. W odniesie-

niu zaś do historii sztuki nawet Kremer stwierdzał, Ŝe kaŜda epoka ja i sztuka róŜna 

a róŜne kształty na się przyjmuje11. Zarówno Hegel jak i Kremer zgadzali się co do tego, 

Ŝe to w sztuce właśnie narody wyraŜały najistotniejsze treści swego Ŝycia. Trudno się 

więc dziwić, Ŝe Libelt wprost stwierdza, ze w Listach z Krakowa w jasnej, uroczej i ob-

razowej formie, bierze górę pierwiastek słowiański nad treścią12. 

Podsumowując stwierdzić naleŜy, Ŝe niemal całe instrumentarium pojęciowe, którym 

posłuŜył się Libelt nosi wyraźne ślady wpływów Kremera. W szczególności dotyczy to 

twierdzenia głoszącego, Ŝe prawdy najwyŜsze pierwotnie wyraŜone były w formie ob-

razowej, jako twory wyobraźni. JuŜ Hegel głosił ten pogląd w kontekście rozwaŜań nad 

symbolem. Tak dla niego jak i dla kontynuującego ten wątek Kremera cechą charakte-

rystyczną pierwotnych religii była poetyckość, poniewaŜ narody nie uświadamiały 

sobie wówczas swych treści w formie myśli, lecz poprzez wyobraŜenia, których nie 

oddzielały od konkretnych obrazów. 

Ambitny pomysł wypracowania filozofii słowiańskiej od samego początku był we-

wnętrznie sprzeczny i obciąŜony wieloma aporiami. Wątpliwy okazał się pomysł zapre-

zentowania tej filozofii jako nowej i będącej efektem przezwycięŜenia racjonalizmu 

heglowskiego. Filozofia ta okazała się tworem nie mniej, a raczej bardziej systemowym 

niŜ filozofia Hegla. 

Inna trudność wiąŜe się z pytaniem: czy sam pomysł filozofii słowiańskiej nie stawia 

pod znakiem zapytania jedności filozofii? 

Czy nie podwaŜa jej uniwersalnego i obiektywnego charakteru i nie prowadzi do re-

latywizacji prawdy? 

Jeśli jednak całościowo wzięta koncepcja Libelta zachowała pewne znaczenie i nie 

stała się czymś zupełnie przebrzmiałym, to stało się tak nie tylko z tego powodu, Ŝe jest 

ona pewnym istotnym dokumentem epoki. 

Pamiętać trzeba, Ŝe nawet negatywny wynik badań i poszukiwań ma dla historii filo-

zofii doniosłe znaczenie, gdyŜ ukazuje do jakich konsekwencji prowadzą dane załoŜe-

nia. 

                                                           
10  Por. K. Libelt, Samowładztwo rozumu, Warszawa 1967, s. 236. 
11  Por. J. Kremer, Listy z Krakowa,op. cit, s. 29. 
12  Por. K. Libelt, Samowładztwo rozumu, op. cit, s. 297. 
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Najbardziej jednak oryginalną i zachowującą do dziś duŜe znaczenie częścią samo-

władztwa rozumu jest ta która omawia mistycyzm jako przejście do filozofii słowiań-

skiej. Jest to nie tylko pierwsza, ale bodaj jedyna powstała na gruncie polskiego hegli-

zmu praca, która obszernie omawia relacje zachodzące między polską literaturą roman-

tyczną a filozofią tak jak rozumiał ją Libelt. Ani Kremer ani Cieszkowski nie zdobyli 

się na tego typu syntezę. Ten pierwszy, choć w Listach omawia twórczość niektórych 

polskich pisarzy, to jednak pomija twórczość polskich romantyków. RównieŜ Ciesz-

kowski nie podjął wprost tego zagadnienia, tak Ŝe praca Libelta zachowuje do dziś 

charakter opracowania źródłowego. 

Sumary 

The rich and varied work of Karol Libelt (1807–1875) includes dissertations in dif-

ferent fields: from philosophy to pedagogy, mathematics and natural sciences. Although 

his philosophical thought evolved, and he himself defined it in many different ways in 

particular periods, his major point of reference remained Hegelianism. 

In 1827 Libelt began philosophical studies at the University of Berlin, where he got 

a PhD in philosophy on the basis of the dissertation De pantheismo in philosophia, 

which was appreciated by Hegel as a keen philosophical analysis of the pantheism no-

tion. 

In his most important thesis entitled Sovereignty of reason and symptoms of Slavic 

philosophy (Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej) Libelt criticised his 

master’s approach accusing him of proclamation of abstract rationalism against the 

Christian faith truths. The fundamental characteristic of Libelt’s philosophy was re-

specting the requirements of personalistic theism. Since purely conceptional under-

standing of God leads to abstraction and negation of His individuality, a new philoso-

phy should be based on imagination to a greater extent. However, the ideas as well as 

almost the whole of notional instruments used by Libelt bear distinct features of Hegel’s 

influence. In particular it refers to the statement that supreme truths were originally 

expressed in a visual form, as figments of imagination. Such an outlook was proclaimed 

by Hegel in the context of reflections over a symbol. In his opinion a feature of early 

religion cultures was poetical character as nations did not realise matters in a form of 

thought, but through visions not separated from real images. Libelt turned that approach 

into a complex content of systemic nature. 

As a matter of fact slavic philosophy is philosophy of culture based on customs of 

Slavic nations. For that reason Libelt criticised both – Hegel’s reflections on romanti-

cism and his remarks on peoples. Nevertheless, he accepted Hegel’s views in Józef 

Kremer’s approach. The latter in his Letters from Cracow wrote that primary teachers 
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were poets expressing what is concrete through images and not through general terms or 

abstraction. Therefore, describing his Slavic philosophy, Libelt elaborates on works of 

Polish writers and poets and claims that the Polish nation was not accustomed to an 

abstract, entirely rationalistic way of thinking – typical of German philosophy. An im-

portant element of Polish culture is concrete visual thinking and the role of imagination, 

which – all in all – make up an essential component of Slavic culture. 
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