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Jednym z wyznaczników polityki kulturalnej PRLu (polskiego wydania realnego so-

cjalizmu, koniecznego etapu do mającego nadejść komunizmu wszechświatowego) była 

tzw. norma. Ten – jak wiele innych terminów, czy pojęć – trwały element róŜnorodnych 

enoncé języka władzy w swoisty (tj. nieprecyzyjny) sposób zdawał się obejmować 

ogrom aspektów Ŝycia społeczno-gospodarczo-kulturowego w latach 1945 – 1989. Co 

prawda – by nie narazić się na zarzut jednostronności – norma (daleki odpowiednik 

dzisiejszego kanonu czy standardu) naznaczona została typowo polskim (jeśli moŜna 

posłuŜyć się takim uogólnieniem) zastosowaniem – jak zresztą większość norm ustalo-

nych w dalekim Centrum. Czy ów polski paradygmat socjalistycznej polityki kultural-

nej – przechodzącej toute proportion gardée od stopniowego postępu ku wyzwoleniu 

się Ducha à la Hegel był wynikiem obiektywnych przemian – nie nam tu decydować 

w ramach niniejszego szkicu. Ale skomplikowane gry i podchody prowadzone przez 

najodwaŜniejszy odłam polskiej inteligencji przywiązanej (pomimo niekorzystnych, 

dramatycznych zmian powojnia) do niezawisłości, swobody wyraŜania poglądów – 

słowem – wolności ducha jest niewątpliwie jednym z najwaŜniejszych czynników walki 

o niezawisłość Ŝycia, przeciwstawiania się normie norm gdzie niezaleŜna myśl miała 

dialektycznie znieść się i stworzyć jakŜe upragnioną przez Centrum jedność ideologicz-

no-światopoglądową. Jeden ze współautorów niniejszego eseju niczym Aronowski widz 

i uczestnik doskonale pamięta ów trudny, skokowy postęp liberalizacji (znów ta dialek-

tyka) i tzw. ideologiczne dokręcanie śruby i wycofywania pewnych tekstów (przemiał), 
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skazywania na absolutna banicję pewnych autorów, osławione resy w Jagiellonce i po 

stronie pozytywów – niezaleŜna giełda opinii, niesterowane normą opinie i sądy. Do 

owej awangardy niezaleŜnych – pisarzy, poetów, eseistów, profesorów uniwersyteckich 

naleŜy dołączyć pewne instytucje: koła czy fora dyskusyjne, wydawnictwa – słowem 

placówki (jakŜe to brzemienne w określone konotacje słowo) cieszące się niekłamanym 

podziwem Tam na wolnym Zachodzie a tu – za Ŝelazną kurtyną – wzbudzające lęk ale 

i zazdrość obywateli drugiego świata. To właśnie owej awangardzie niezaleŜnych, 

przeciwstawiających się dyktaturze ciemniaków zawdzięczamy powrót postaci i dzieł 

wygnanych, pozbawionych prawa głosu i obecności w świadomości czytelniczej. A pod 

tym względem polityka partii i rządu była bezwzględna: Witkacego, B. Schulza, St. 

Themersona, Vincenza, Miłosza, H. Grudzińskiego by wymienić tylko nielicznych. 

Z miejsc ocalałych, wyjętych z miaŜdŜących trybów historii (vide. Opowieść o dwóch 

miastach Zagajewskiego) sam Kraków ( i ludzie i osławione kamienie Wyspiańskiego) 

jawił się pokoleniom Polaków jako swoiste sacrum kulturowe: te świetnie prosperujące 

jeszcze w okresie przejściowym antykwariaty na krakowskim Montmarté – Szpitalnej, 

KrzyŜanowski na placu Szczepańskim – Pelc na odleglejszej od centrum Karmelickiej 

i jako nieliczny juŜ ostaniec działający do dnia dzisiejszego Dr Kamiński na św. Jana. 

Do antykwariatów szło się po ksiąŜkę inną: tę z przedwojnia, zagraniczną (oddawaną za 

pół darmo przez pracowników konsulatów zachodnich w Krakowie), a takŜe te pozycje, 

które ukazały się niegdyś (moment rozluźnienia) by w momencie odwrotnego ruchu 

znikać z oficjalnego obiegu. W pierwszych miesiącach pamiętnego (równieŜ dla pol-

skiej kultury) 1970 jedna z tych niezaleŜnych instytucji, wielce zasłuŜona w walce 

o wolną myśl – Instytut Społeczny Znak udostępnił (by przywołać tu język znormali-

zowanej propagandy) oczywista w symbolicznym nakładzie dzieło Bolesława Miciń-

skiego – pokaźnych rozmiarów (ok. 600 stronic) bardzo starannie wydaną i przeznaczo-

ną na długie lata uŜywalności księgę. Pojawienie się po prawie 40 latach nieobecności 

postaci Micińskiego na polskim forum intelektualnym było – by sięgnąć do terminologii 

prawniczej – pełną rehabilitacją, jako Ŝe Znak wydał praktycznie cały dorobek Autora. 

W owych czasach takie wydarzenie (z kręgu wysokiej kultury) musiało spełnić wszelkie 

wymogi nie tyle staranności wydawniczej (o tę zadbała znakomita redakcja tomu) ale 

równieŜ wymóg opracowania krytycznego. Do tego ostatniego naleŜał bądź to wstęp 

bądź to posłowie. W przypadku omawianych tu Pism wstęp – w pracach nie mieszczą-

cych się w ustalonej normie, a do takich naleŜał tom Micińskiego – pełnił złoŜoną funk-

cję: stanowił nie tylko swoistego rodzaju anons, wprowadzenie ale – jakŜe często – 
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zwracał uwagę czytelnika na to co działaniem cenzury zostało z tekstu usunięte, zde-

formowane czy teŜ zakłamane. W przypadku Pism autorem wstępu (o charakterze 

wprowadzenia) był sam Jan Błoński – wybitna postać – podobnie jak Miciński – łączą-

ca doskonale temperament profesora Uniwersytetu z krytykiem, eseistą, dyrektorem 

literackim Starego. Jan Błoński był jedną z tych osobowości, którą bez wahania (a pi-

szący te słowa poznał Go jako recenzenta w swoim przewodzie doktorskim) moŜna 

zaliczyć do niekwestionowalnych autorytetów moralnych i naukowych, tych których 

zasługi nie sposób oddać w pełni. Przedstawiając postać i oeuvre Micińskiego Błoński 

zdawał sobie zapewne sprawę z tego, iŜ dla części polskiej inteligencji jest to absolutna 

terra incognita. Pokolenie przedwojnia mogło kojarzyć autora DyliŜansu filozoficznego 

z eseistyką kręgu Miłosza, Jeleńskiego, Czapskiego, Grudzińskiego (postaci dla ówcze-

snej cenzury niemile widzianych) lecz u młodych nazwisko to nie wzbudzało Ŝadnych 

skojarzeń. Moment otwarcia tomu, zagłębiania się w lekturze – gdzie po czterech deka-

dach od powstania większości esejów – przedstawione w wybornym, wysmakowanym 

języku rozgrywały się jakŜe współczesne (lata 70) dramaty humanistyki uświadamiał 

nam wszystkim (tym którzy doświadczyli kontaktu z Micińskim) iŜ polska eseistyka 

osiągała przecieŜ wyŜyny po których swobodnie przemieszczali się tak podziwiani 

w kraju mistrzowie współczesności: Borges, Marić, Cannetti, Kundera, Lima, Sabato, 

Citati, Jünger, Mann, czy Broch. Ten szerzej nieznany autor posiadł, pogłębił i opano-

wał do perfekcji (ale zachowując ogromną spontaniczność i świeŜość oglądu) sztukę 

zestawiania rozmaitych motywów, wątków, idei – słowem – trudną sztukę obcowania 

z wielością historyczną i merytoryczną kultur, które w latach 30 (okres działalności 

Micińskiego) między innymi za jego przyczyną ukazywały swe esencjonalne znaczenie 

dla duchowości europejskiej. 

W wydanej w tym samym 70 roku tatarkiewiczowskiej Drodze do filozofii odnajdu-

jemy (w dodatku do głównego tekstu poświęconego dziejom filozofii polskiej) notatkę 

o Bolesławie Micińskim. Czytamy tam o wysoko cenionej przez Tatarkiewicza grupie 

ludzi zajmujących się filozofią i sztuką. Grono to – pisze autor Historii filozofii – nie 

było zwykłe: przez ćwierć wieku nie widziałem tak harmonijnego, złoŜonego z ludzi tak 

bardzo zdolnych, wyrobionych, o tak szerokiej kulturze. Byli w nim historycy, zarówno 

znawcy antyku jak i czasów najnowszych, etycy i estetycy. A wszyscy łączyli filozofię 

z kulturą literacką, z doświadczeniem artystycznym. Zajmowali się specjalnie sprawami 

humanistycznymi i stanowili pod tym względem uzupełnienie „warszawskiej szkoły 

logicznej”. Wszyscy umieli pisać nie tylko naukowo, ale i literacko. Byli jakby stworzeni 
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na to, by kulturę filozoficzną wprowadzić w Ŝycie, a konkretnie aktualnymi zagadnie-

niami oŜywić filozofię. KaŜdy miał swe indywidualne zagadnienia, ale łączyła ich 

wspólna postawa naukowa. Ale nie tylko naukowa: łączyła ich takŜe jakaś wspólna 

atmosfera ludzka i związki osobiste, przyjacielskie. Tak było jeszcze 1939, do samej 

wojny. Dziś z tego grona nie został prawie nikt. Jest faktem nader znamiennym, iŜ jak 

na kursoryczne przypomnienie sytuacji polskiej filozofii międzywojennej nestor histo-

ryków filozofii poświęca wiele miejsca właśnie Micińskiemu. Z notatki dowiadujemy 

się o tym, co dla zrozumienia przesłania (dziś, jak zresztą w roku 70 moŜna było juŜ o 

czymś takim mówić) oeuvre autora Portretu Kanta zdaje się być konieczne. Miciński 

Ŝył absurdalnie krótko. Prawo czarodziejskiej góry – przypadków medycznych o jakŜe 

szerokiej, a przecieŜ nieprzewidywalnej etiologii było właściwie anty prawem. Na su-

choty, tuberkulozę, gruźlicę umierano w powolnym procesie, taką to wiedzę wyniósł 

piszący te słowa z licznych relacji oraz dzienników Malinowskiego, Iwaszkiewicza, 

Nałkowskiej, wreszcie z genialnego zapisu tych doświadczeń (Uniłowski – Wspólny 

Pokój) – ale jakŜe przecieŜ liczni przedstawiciele inteligencji twórczej wykazywali 

w okresie choroby niesamowitą aktywność intelektualną. Miciński (co widać tak łacno 

w genialnym Portrecie Kanta) jest tutaj wręcz modelowym przykładem. Syn ziemiań-

ski, kresowianin (to dopiero twórczość Vincenza uświadomiła mojemu pokoleniu tą 

jakŜe bogatą dyserfikację wszelkich kultur: chagalowskich miasteczek, schulzowskich 

składów bławatnych czy tej róŜnojęzycznej gwary, którą zastąpiono w czasach pogardy 

wyciem nieludzkich komend) pobierał nauki w Bydgoszczy, ponurym mieście północ-

nej Europy jak napisze w Liście do Francesca, by w latach pomaturalnych znaleźć się 

w przedwojennej Warszawie. śył jedynie 32 lata (1911 – 1943), lecz te raptem trzy 

dekady jakŜe brzemiennego w idee Ŝycia twórczego (moŜna z całą odpowiedzialnością 

zaklasyfikować je do przykładów avant la lettre współczesnych nam kierunków history 

of ideas) wydało dzieło pozornie skromne ilościowo, lecz zakresem zainteresowań i ła-

dunkiem treściowym wprawiającym i dziś w niekłamany podziw. NaleŜał bowiem Mi-

ciński do tego odłamu eseistów, którzy przymierzając się do fundamentalnych {esen-

cjalnych} tematów: rozwój jednostki na przestrzeni wieków kultury, przechodzenie 

pewnych motywów i tematów od zarania cywilizacji europejskiej po naszą współcze-

sność (PodróŜe do Piekieł) czy kondycja jednostki w zagroŜonym świecie – zbierali 

solidnie materiał, czytali ogromną ilość tekstów, często w językach oryginalnych: sło-

wem – sięgali do samych źródeł i te źródła udostępniali czytelnikom. Miciński – wybrał 

formę eseju – choć wnosząc z not i recenzji poświęconych najnowszym (w okresie jego 
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działalności) zjawiskom artystycznym tj. literaturze i teatrowi, moŜna bez wahania 

sądzić, iŜ przepadła w Powstaniu 44 rozprawa naukowa Micińskiego o Deformacji 

rzeczywistości w sztuce musiała iskrzyć się od nowatorskich pomysłów, pogłębionych 

ujęć – szczególnie przez Autora cenionych kontrastów i analogii. Rola sztuki podnie-

sionej do rangi poznania estetycznego mogła w sferze ideii swobodnie konkurować 

z teoriami ówczesnego Sartre’a, eseistyką Camusa czy Malaroux – a więc autorów 

obszaru frankojęzycznego, z którymi to Miciński był fenomenalnie zaznajomiony.  

Stwierdzić, iŜ Autor – z perspektywy siedmiu dziesiątków lat – jawi się jako wybitny 

przedstawiciel zreformowanego systemu edukacji sanacyjnej – szanującej róŜnorod-

ność, ale dbałej przede wszystkim o tzw. kanon klasyczny wykształcenia młodzieŜy to 

zapewne wypowiedzieć prawdę juŜ strywializowaną. Pokolenie poprzedzające o dekadę 

tragicznych Kolumbów fascynowało się zjawiskami kulturowymi: StaroŜytności jak 

i współczesności. W tym względzie Miciński jest typowy – łącząc znakomicie Ŝywioł 

historyczny z czasem mu obecnym: okresem znaczonym narastającym zagroŜeniem 

płynącym z totalizacji Ŝycia w potęŜnych i ludobójczych tworach sąsiadujących 

z przedwojenną Polską. Lecz podejmując pozornie odległe od współczesności tematy, 

PodróŜe… i Dylizans filozoficzny Miciński podobnie jak uczestnicy owego seminarium 

(znakomicie wykształceni filozofowie) Michał Wasilewski, Jan Gralewski, Jan Mosdorf 

czy Mieczysław Milbrand (pierwszy polski znawca Heideggera) byli wyczuleni na 

tematykę bieŜącą, którą to znakomicie łączyli z fundamentalnym przesłaniem klasycz-

nej filozofii i literatury.  

Sięgając po liczące siedemdziesiąt lat teksty Micińskiego dzisiejszy czytelnik (a to 

przecieŜ on – jak stwierdza w jednym z esejów Autor – konkretyzuje, nadaje sens czy-

tanym słowom) odnosi nieodparte wraŜenie, iŜ owe próby Micińskiego skomponowane 

są niezwykle logicznie – pomimo niekiedy wyszukanego języka (moŜe tylko dla nas 

w epoce spłyconej Gerade heideggerowskiej?) przejrzyste i klarowne. Znać szlif jaki 

pozostawiła tradycja szkoły logicznej, a solidna podbudowa jakiej dostarczyła wiedza 

wyniesiona z Uniwersytetu i kontaktów międzyludzkich (lecz nie będzie to ani formal-

na erudycja, ani pozytywistycznie pojęty fakt) czynią z twórczości Micińskiego dzieło 

jednolite w swej róŜnorodności. Pomimo wybranej formy – esej – teksty Micińskiego są 

wolne od raŜących płynności, nieuzasadnionego luzu czy po prostu zgrabnych uprosz-

czeń. Poszczególne sekwencje np. W podróŜy… łączą się ze sobą pozostając w relacji 

swobodnego wynikania, odsyłania do siebie – zataczając coraz to szersze kręgi. To 

czasami złudne wraŜenie spontaniczności np. w konfrontacji z akademickim dyskursem 
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staje się u twórcy DyliŜansu filozoficznego samą metodą uprawiania filozofii. Ciśnie się 

tu pod pióro analogia – z działającym juŜ w latach 30. we Francji (kultura romańska jest 

dla Micińskiego ową répere: wskazówką nie tyle formalną co duchową) Merleau-

Pontym. Podobnie jak dla filozofa francuskiego kaŜda ekspresja, wypowiedź jest czymś 

ściśle zindywidualizowanym, a sama indywidualizacja – powiada Miciński – powinna 

sięgać nie tylko treści ale i formy wypowiedzi. Jak słusznie podkreśla we wstępie Błoń-

ski na dziesiątki lat przed rozkwitem strukturalizmu polski filozof przeczuwał, iŜ język 

określi filozofię a nie filozofia język. Ale, w przypadku myśli, która ma objąć istotne 

fragmenty rzeczywistości społeczno-kulturowej zadanie myśliciela nie będzie sprowa-

dzało się do utrzymania ścisłości, poprawności formalnej, ale będzie dąŜeniem do przy-

wrócenia Ŝycia słowom. Te ostatnie zostają nakierowane na gęstą tkankę rozmaitych 

rzeczywistości (od nature brute po formy wysoko zaawansowane w rozwoju kultury). 

Ta równoczesność, albo lepiej izomorficzność treści i formy nie jest jedynie chwytem, 

elementem wyposaŜenia warsztatu Micińskiego. Miciński – gdyby pokusić się o pewną 

rekonstrukcję tej implikowanej esejami, a nie jedną rozprawą z zakresu filozofii opo-

wiada się za filozofią wartości, a nie faktów preferowanych i manipulowanych przez 

wielkie narracje lat 30. i 40. Ta niewątpliwa wielowątkowość, krzyŜówki tematów, 

nakładanie się na siebie motywów – słowem wędrówki po stuleciach i zakamarkach 

rozmaitych epok, tekstów, i dzieł o czasami lŜejszym charakterze ukazują zmagania 

Micińskiego z zagadkami wielu aspektów rozmaicie ujmowanej Rzeczywistości. Nie 

ma tu jednej odpowiedzi tak jak nie ma jednego świata – dodajmy od siebie. Jak stwier-

dza sam Miciński umysł ludzki moŜe wyłonić ograniczoną ilość odpowiedzi na proble-

matykę jaka mu nastręcza rzeczywistość. Te wszystkie motywy systemów – od staro-

Ŝytności po wiek (początek) XX – są jedynie aproksymatywnymi próbami – właśnie 

takimi esejami ludzkości i jej najwybitniejszych przedstawicieli – ale nigdy nie osią-

gnięto jednej prawdy choć – a jest to wątek owej aktualnej codzienności Micińskiego – 

ideologie o proweniencji faszystowskiej czy komunistycznej próbują ustanowić taki 

monopol na prawdę. Jak juŜ wspominaliśmy rekonstrukcja czy teŜ systematyzacja po-

glądów Micińskiego byłaby zadaniem praktycznie niewykonywalnym. Błoński wymie-

nia kilka leitmotywów przewijających się w głównych esejach jak i teŜ pismach po-

mniejszych Micińskiego. I choć w kwestii stylu rodzącym samą myśl mówi się 

w przypadku Micińskiego o indywidualizacji tak w samej substancji (meritum spraw) 

widzimy działanie niejako odwrotne: od immanencji ku transcendencji. Ta ostatnia 

(jakŜe płodnym byłoby zestawienie niektórych wątków myślowych Micińskiego z Sze-
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stowem czy Marcelem) jest odniesieniem się do społeczności, intersubiektywności, 

sięgając odczarowanych Weberowskich struktur, idzie w kierunku sytuacji aksjologicz-

nych – gdzie Miciński uczeń Simmla, Durkheima – lokuje działanie jednostek – pod-

miotów zaangaŜowanych w zmianę rzeczywistości. Ten – jak pisze Błoński – zwrot ku 

wartościom (autor Portretu reprezentuje klasycznie wywaŜoną aksjologię, niebigoteryj-

ną doświadczeniowość religijną, a nader wszystko rozumnie pojętą tolerancję) odcina 

się od wszelkich pozytywizmów i powoduje radykalne zerwanie z wzorami nauk przy-

rodniczych Nader istotnym elementem – mówiąc po heideggerowsku światoobrazu 

Micińskiego jest uznanie przyrody za coś racjonalnego ale czyŜby człowiek prawem 

owej transcendencji (Miciński mógł był zapoznać się z filozofią Marcela i z powodu 

zainteresowań filozofią francuską jak i z racji opcji chrześcijańskich) nie będąc biernym 

elementem przyrody resp. Natury racjonalnym nie jest. Przebywając w rozmaitych 

przestrzeniach (po kantowsku dysponuje taką formą a priori) historycznej, społecznej 

i kulturalnej człowiek{podmiot} jest czymś nieokreślonym, niezdefiniowanym – jest to 

klasyczny homo viator co tak kapitalnie zostaje przedstawione w PodróŜy do piekieł. 

Mając świadomość ograniczoności ludzkich moŜliwości, rozlicznych zagroŜeń czyhają-

cych w momentach zwrotnych historii (sławetna maciora faszyzmu) człowiek Miciń-

skiego jest niczym ów Odys z wspomnianego eseju pokonuje rozliczne trudności, uni-

kając zasadzek by w końcu – o czym mówi cała tradycja humanistyki europejskiej, 

religii i filozofii –skonfrontować się z sobą samym. Ten refleks w szeroko pojętej kultu-

rze: mitologii, eposie, teatrze, powieści, traktacie religijnym czy filozoficznym ukazuje 

jak tworzenie się, i organizację ludzkiego świata. Wieki działania systemów spowodo-

wały, iŜ ową differentia specifica nie jest juŜ rozum, ale – a tu Miciński okazuje się 

uwaŜnym czytelnikiem Freuda (to przewrót intelektualny w latach 20. i 30.) – bowiem 

człowieka nie da się zredukować do racjonalności, ba wytłumaczyć w odniesieniu do 

samego ratio czy nous. 

Miciński prowadząc czytelników po gąszczu kultur od Odysei przez bezludną wyspę 

Robinsona, kręgi piekielne Dantego, labirynt snów Kartezjusza czy więzienie w mon-

strualnym Londynie pana Pickwika ukazuje naszą dwoistą naturę (duplex, mieszaninę 

dobra i zła). Lecz Miciński nie jest dekadentem, pesymistą czy – jak Zdziechowski – 

katastrofistą. JednakŜe stwierdzając w którymś miejscu, iŜ człowiek jest trzciną, kruchą 

trzciną. I dlatego „animal religiosum” odwraca się od zmiennej, iluzorycznej i przy-

padkowej rzeczywistości, która podobnie jak on nie posiada w sobie racji istnienia. 

Autor PodróŜy… nie czyni tu jedynie neutralnej konstatacji. Bycie-w-świecie jest prze-
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cieŜ obowiązkiem, zadaniem moralnym. Ten ewidentnie egzystencjalistyczny motyw 

łączy się na gruncie jego eseistyki z przesłanką, iŜ faktura świata (to co obiektywne) jest 

tragiczna – romantyzm eksponuje ten fakt, klasycyzm stara się go ukryć. A człowiek 

współczesny? Miciński nie jest prorokiem, ale sama atmosfera PodróŜy do piekieł 

i oczywista Portret Kanta jest zapowiedzią mrocznej podróŜy, podróŜy w głąb, w ciem-

ność – w zbiorową podświadomość gdzie rozum (Ego) nie panuje juŜ nad najkrwaw-

szymi instynktami ludzkości. Karnawał jasności i ciemności, mroku i światła zostaje 

zastąpiony tym strasznym ruchem wahadła osiągającym extrema dobra i zła. Czy tak 

zbliŜa się śmierć – zdaje się pytać Miciński.  

 

…wiosło sąŜniste ująwszy w ręce - uciekać 

 

Teksty Bolesława Micińskiego są spotkaniem z czymś niezwykłym, subtelnym, 

zdawać by się mogło wręcz efemerycznym. Czytając jego dzieła nie milknie obawa, Ŝe 

wprawiane w ruch czytelniczą uwagą słowa i powiązane nimi myśli znikną wraz z za-

mknięciem trzymanego w dłoni tomu. By podkreślić ten szczególny wymiar twórczości 

autora Portretu Kanta – z drugiej zaś strony zwrócić uwagę na nieredukowalny rozdź-

więk zachodzący pomiędzy uŜywaną przez niego niemal poetycką formą wyrazu 

a ukrytą w jej głębi filozoficzną treścią – starczy odwołać się do słów Czesława Miło-

sza, który swoją wypowiedzią doskonale określił nie tylko osobowość Micińskiego ale 

nade wszystko jego intelektualną klasę: Miciński był dla mnie kruchym pięknem sadu na 

wiosnę… Łagodny, biały, kontemplacyjny – wspominam go nie tylko jako drogiego 

przyjaciela, ale jako jeden z decydujących wpływów i nigdy nie skończę mojego z nim 

dialogów.1 

Obcując z dziełami naszego autora, przerzucając strony jego tekstów – esejów, re-

cenzji czy w końcu opublikowanej korespondencji – rysuje się przed czytelnikiem wize-

runek wraŜliwego erudyty ogarniętego pasją wielkiej intelektualnej podróŜy. Prace tego 

polskiego myśliciela sytuują się na pograniczu filozofii, eseju i literatury pięknej. Mi-

ciński wprowadza do swoich utworów niepowtarzalną narrację – filozoficznie zawiłe 

kwestie są w nich ujmowane za pomocą wyrazistych obrazów i symboli tworząc przy 

tym harmonijne zestrojenie róŜnorodnych wątków oraz motywów. I my posłuŜymy się 

w naszej refleksji nad intelektualnymi dokonaniami Micińskiego podobnym narracyjno-

formalnym zabiegiem. MoŜemy mianowicie porównać autora DyliŜansu filozoficznego 

                                                           
1  B. Miciński, PodróŜe do piekieł i inne eseje, Kraków 1994. 
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do przemierzającego świat kultury europejskiej homo viatora. Łatwo sobie wyobrazić 

takiego wędrowca. Oto przed naszymi oczami staje ktoś ciekawy świata, pełen dziecię-

cej radości w obliczu tego, co nieznane i tym samym intrygujące. Jest w owej radości 

równieŜ pewna doza nieufności, jakiejś ukrytej rezerwy, nie do końca sprecyzowanej 

obawy. Nie moŜna jednak mieć mu tego za złe – wszak zdrowa nieufność jest córką 

roztropności, zwłaszcza kiedy wkracza się na tereny obce, nieznane, nie w pełni oswo-

jone. Lecz nasz homo viator pełen jest tego trudnego do opisania głodu znanego nie-

licznym wybrańcom losu – nie sposób powiedzieć przeklętym czy błogosławionym. 

Głód wpisany w istnienie kaŜdej niespokojnej duszy jest oszalałym kompasem dla nie 

znającego wytchnienia podróŜnika – to on wyznacza kierunek i kres jego wędrówki. 

Intelektualny portret Micińskiego podobny jest wyobraŜonemu przed momentem czło-

wiekowi w podróŜy. W tekstach polskiego eseisty, pod ich łagodną, pełną stylistyczne-

go i konceptualnego kunsztu powierzchnią – operującą symbolem, metaforą, porówna-

niem – wyczuwalny staje się niespokojny, czasem złowrogi rytm pulsującego poznaw-

czym nienasyceniem głodu.  

Istota filozoficznego namysłu – z czego Miciński zdawał sobie jasno sprawę – 

streszcza się w postulacie uzyskania moŜliwie najszerszego oglądu badanego zagadnie-

nia następnie zaś postawienia odpowiedniego pytania. Historia filozofii, ale równieŜ 

dzieje kultury europejskiej, w większym jeszcze stopniu codzienna Ŝyciowa praxis 

pouczają nas, Ŝe zadanie samego pytania, wskazanie problemu moŜe być wielokrotnie 

trudniejsze niŜ późniejsze udzielenie odpowiedzi czy rozwiązanie samego problemu. 

Nie dziwi zatem godna podziwu wielowątkowość w twórczości polskiego eseisty. War-

to wspomnieć juŜ w tym miejscu o swoistym podziale wątków zawartych w pismach 

polskiego filozofa. Charakterystycznym zabiegiem konstrukcyjnym prozy Micińskiego 

jest taki dobór motywów, symboli, a takŜe opisywanych postaci, który zmierza do uka-

zania szerokiego oglądu problemów nurtujących ludzką egzystencję. Mamy tu zatem do 

czynienia z odwiecznym pragnieniem człowieka do transcendowania ustalonych granic 

w kierunku tego, co nieznane, zakryte, inne… to niemilknąca podmiotowa ciekawość, 

dąŜność poznawcza mająca aspiracje odkrycia tego, co znajduje się poza zasięgiem 

wzroku, za horyzontem. MoŜna to rozumieć jako poznawczy niedosyt albo nawet nie-

nasycenie. Przykładem takiego poznawczego nienasycenia jest – w interpretacji Miciń-

skiego – Odyseusz. Ów homerycki bohater, przemądry mąŜ, wcielenie sprytu, męstwa 

i roztropności staje się na kartach PodróŜy do piekieł nie tylko postacią tragiczną, ale 

nade wszystko winnym grzechu spojrzenia w dziedzinę moŜliwości i właśnie niepoha-
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mowanego pragnienia. Takie pragnienie moŜe być niszczące – juŜ staroŜytni Grecy 

głosili potrzebę umiaru i umiłowania porządku, jak gdyby chcieli przestrzec późniejsze 

pokolenia przed rozrostem wielorako rozumianych ambicji. Wyjątkowo wyrazistym 

przykładem złamania nakazu umiaru – jego doskonałym ujęciem w warunkach cywili-

zacji staroŜytnej Hellady jest arystotelesowska zasada złotego środka – jest postać mito-

logicznego Ikara. (Pamiętajmy, Ŝe Miciński to wnikliwy badacz, wielbiciel i znawca 

antyku – przekonujemy się o tym czytając właśnie PodróŜe do piekieł) Syn Dedala 

powodowany czy to pragnieniem dotknięcia piękna, czy – tak bardzo pociągającą – 

moŜliwością wzniesienia się jeszcze wyŜej nieuchronnie zbliŜa się ku swemu przezna-

czeniu. Postać tego nieroztropnego bohatera stała się w kulturze europejskiej bardzo 

nośnym symbolem. Nikt chyba nie potrafił tak wiernie oddać tragicznej sytuacji Ikara 

jak Breughl, którego obraz Upadek Ikara treściowo ubogacił – być moŜe nawet przerósł 

– mitologiczny pierwowzór. Miciński podobny jest wspomnianemu mistrzowi sztuk 

plastycznych, uwiecznia bowiem – lecz nie w sposób statyczny – postać Odysa w sło-

wie, które Ŝyje własnym Ŝyciem. Autor DyliŜansu filozoficznego nadaje bohaterowi 

Odysei wymiar niejednoznacznego symbolu, który moŜe być zarówno przestrogą jak 

i pociągającym przykładem. Zakończenie pierwszej części PodróŜy do piekieł kończy 

się następującymi słowy: 

Heroizm Odyseusza polega na afirmacji tragicznej rzeczywistości: za Ŝycia odrzucił 

ofiarowaną przez Kalipso nieśmiertelność, aby móc spędzić ostatnie lata na skalistej 

Itace – po śmierci, wyrzucony poza czas na ‘wyspy szczęśliwych’, szamocze się i myśli 

o ucieczce2.  

Miciński – podobnie do opisywanego przez siebie Odyseusza – zmierzał do osią-

gnięcia właśnie takiego wciąŜ rozszerzającego się poznawczego horyzontu, który umoŜ-

liwia poznanie w pierwszej kolejności samego siebie – zgodnie ze staroŜytnym naka-

zem poznaj samego siebie – następnie zaś fenomenu ludzkiego bytu jako istoty nie 

tylko racjonalnej, ale nade wszystko egzystującej w świecie. W refleksji polskiego filo-

zofa daje się wyczuć egzystencjalny nerw, który wyraŜa się w zogniskowaniu uwagi na 

niejednoznacznych i niepowtarzalnych losach Ŝywych, wewnętrznie skonfliktowanych, 

pełnych namiętności i rozterek, bólu i cierpienia ludzkich jednostkach. Innymi słowy 

twórczość Micińskiego to ponawiane pytanie o kierunek i przeznaczenie człowieka, to 

wnikliwe spojrzenie na kulturę i ludzką dziejowość, która – paradoksalnie i na przekór 

                                                           
2  B. Miciński, PodróŜe do piekieł i inne eseje, Kraków 1994, s. 29 
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oczekiwaniom – powtarza się i realizuje – w sobie tylko znany sposób – w istnieniu 

kaŜdej partykularnej egzystencji. 

Aby postawić pytanie o człowieka i skorelowaną z nim dziedzinę kultury naleŜy – 

zdaje się mówić Miciński – przepłynąć ocean rozpaczy, odbyć przeraŜającą podróŜ 

w głąb piekielnych czeluści, w końcu zaś niczym mitologiczny Odys trafić na wyspy 

szczęśliwych albo podobnie jak Robinson Kruzoe na wyspę przeznaczenia. Jednak i to 

będzie mało, trzeba zapragnąć czegoś jeszcze więcej – powrotu do domu. Po latach 

tułaczki, zmaganiach ze zmiennym losem wędrowca – zarówno szczęściem spokojnych 

portów, jak i zagroŜeniem rozbicia czyhającym ze strony kryjących się w głębinie mor-

skich skał, utknięcia na zgubnych mieliznach, utraty kontroli nad sterem i Ŝaglem – 

przemądry Odyseusz, archetyp homo viatora, czy wytrwały i walczący o swoje czło-

wieczeństwo Robinson, powrócą na drogę prowadzącą w rodzinne strony. Dom to prze-

cieŜ źródło, początek i zarazem koniec kaŜdej wędrówki (paradoksalnie sprawdza się tu 

powiedzenie, Ŝe tak na prawdę wszystkie drogi prowadzą do domu). Zwróćmy juŜ teraz 

uwagę na tą wyjątkowo płodna, treściowo bogatą metaforę domostwa – jest ona nie-

usuwalnym dziedzictwem kaŜdej kultury, motywem przekazywanym z pokolenia na 

pokolenie, nigdy niegasnącym płomieniem, który daje człowiekowi nadzieję. Miciński 

umiejętnie wykorzystuje ten motyw, motyw domu jako kresu znojnej podróŜy. Równo-

cześnie stale konfrontuje go z niemilknącym w jego twórczości imperatywem podróŜy. 

Czy jednak ów imperatyw podróŜy nie jest imperatywem ucieczki? Skupmy naszą uwa-

gę – po raz kolejny – na Odyseuszu. W PodróŜy do piekieł Miciński swobodnie łączy 

róŜne wątki dotyczące postaci króla Itaki – poddaje je interpretacji, wyciąga wnioski, 

czasem niby obdarzony profetycznym darem dokonuje wglądu w losy swoich bohate-

rów. W pewnym momencie prowadzonej przez naszego eseistę narracji pada pytanie co 

dzieje się po śmierci z naszym herosem. Czy został skazany przez bogów na potępienie, 

cierpi katusze Tartaru? Czy moŜe wiedzie Ŝywot na wyspach szczęśliwych ciesząc się 

wiecznotrwałym spokojem, wytchnieniem boskiej przystani, do której nie mają przystę-

pu śmiertelni? Odpowiedz zaskakuje. Odys Po śmierci, wyrzucony poza czas na ‘wyspy 

szczęśliwych’, szamoce się i myśli o ucieczce3. Co więcej – kontynuuje Miciński – nasz 

uciekinier pragnie powrócić do nimfy Kalipso. Jednak autor przytaczanego eseju roz-

wiewa nasze wątpliwości, kiedy pisze: 

Ale Odys nie wróci na Ogigię. CzyŜ warto wyrwawszy się z piekła paść w ramiona 

pięknej nimfy Odys jest ofiarą tragicznej sprawiedliwości i znałogował się do włóczęgi. 

                                                           
3  Ibidem. 
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Ruszy zapewne starym szlakiem. Szerokim łukiem ominie Ogigię, odwiedzi krainę 

Lestrygonów i Lotofagów, usciśnie dłoń Alkinosa i przyjaźnie pogawędzi ze starym, 

zdziwaczałym juŜ i pogodzonym z rzeczywistością Polifemem. A potem… 

…wiosło sąŜniste ująwszy w ręce – uciekać 

Będzie daleko, daleko, wędrując stopa strudzoną4. 

 

Wydaje się, Ŝe dla naszego autora wspomniana włóczęga nie jest synonimem uciecz-

ki, ale raczej istotowo przynaleŜną bytowi ludzkiemu koniecznością, czymś co w róŜ-

nym stopniu determinuje gatunek homo sapiens, który moŜna nazywać równieŜ homo 

viator. Nie zmienia to faktu, Ŝe kaŜda podróŜ moŜe mieć równieŜ charakter ucieczki – 

cała rzecz rozbija się wówczas o dotarcie do kierujących podróŜnikiem motywów. Jeśli 

źródłem wyruszenia w drogę jest strach, obawa, bądź teŜ lęk wówczas mamy do czy-

nienia ze źle pojętym rozumieniem tego, czym podróŜ być powinna. W takim wypadku 

Odys staje się karykaturą przemądrego, znanego nam z mitologii bohatera. Zwięzłym 

podsumowaniem tego wątku niech będą następujące słowa Micińskiego: 

Homer, […] znał granice jakie Gracje nakładają na jego sztukę, wiedział, Ŝe rozpacz 

objawia się wykrzywieniami szpetnymi zawsze’ i dlatego przesłonił widowisko nazbyt 

smutne: siwy, zmęczony Odyseusz kuśtyka wsparty na kiju po piaszczystych wertepach 

dalekich od Itaki krain. Ten król dąŜący uparcie z wiosłem na ramieniu w głąb lądu, 

musiał chyba przypominać stracha na wróble – śmieszny, jak koźlonogi symbol tragicz-

ności5. 

PodróŜ jednakowoŜ moŜe mieć równieŜ wartość terapeutyczną, oczyszczającą, wtedy 

to ucieczka staje się powrotem bądź odnalezieniem swojego właściwego miejsca. 

PodróŜ Micińskiego to wielka wędrówka poprzez wyŜyny symboli, pojęć i obrazów, 

to równieŜ perygrynacje – wspaniałe słowo, dziś juŜ zdaje się zapomniane – w głąb 

mrocznej, mrukliwej i niespokojnej ludzkiej świadomości. Miciński przemierza nie 

tylko kulturowe centrum zachodniej cywilizacji, ale równieŜ jej bezdroŜa. Owe bezdro-

Ŝa, dziewicze manowce są doskonałym punktem odniesienia dla niezafałszowanego, 

autentycznego – jasnego i wyraźnego – spojrzenia na dziedzinę szeroko pojętej humani-

tas. Owe bezdroŜa – na co wskazuje juŜ samo to słowo – myśli są często skonfliktowa-

ne z głównymi nurtami refleksji filozoficznej, społecznej, nie wspominając juŜ o reli-

gijnej. Mówiąc inaczej autor Portretu Kanta dokonuje w swoich pracach swoistego 

                                                           
4  Ibidem, s. 30. 
5  Ibidem, s. 28. 
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zabiegu reinterpretacji zastanej – moŜna nawet powiedzieć skostniałej – tradycji kultu-

rowej sięgającej swoimi korzeniami myślenia opartego na mitach – wspomniany juŜ 

Odyseusz – ale równieŜ tego osadzonego w kulturze ratio. 

W eseju poświęconym Ŝyciu Imanuela Kanta Miciński dokonuje analizy kultury 

podporządkowanej idei rozumu dyskursywnego. Nasz eseista stopniowo odsłania przed 

czytelnikiem obraz fizycznie kruchego człowieka, a jednak owładniętego pasją zgłębie-

nia tajemnicy bytu. Portret Kanta opisuje schematyczny, w pełni uregulowany tryb 

Ŝycia królewieckiego filozofa. Planowość pracy, spoŜywania posiłków, codziennych 

spacerów, w końcu zaś nocnego odpoczynku autora Krytyki czystego rozumu osiągneła 

poziom wręcz absolutny. Schematyczność codziennej aktywności Kanta miała tylko 

jeden cel – ograniczenie niebezpiecznych dla pracy naukowej bodźców. Miciński nie 

ułatwia nam jednak zadania – stopniowo wprowadza czytelnika w codzienną rutynę 

Ŝycia swojego bohatera. Krok po kroku odsłania przed nami obraz starzejącego się 

Kanta, dalej zaś jego starość i śmierć. Widzimy jak niemieckiego filozofa osacza to co 

nieuniknione – kres jego doczesnej wędrówki, śmierć. Ostatnie słowa jakie zdołał wy-

powiedzieć jeden z najtęŜszych umysłów swoich czasów brzmiały – es ist gut, kiedy 

podano mu łyk wody.  

A luty miał dla Kanta juŜ tylko dni dwanaście. Siódmego lutego – jak pisze Hasse – 

zaprosił nas po raz ostatni. Przyniesiono go do stołu, ale zaledwie przełknął łyŜkę zupy, 

porosił, aby go odniesiono z powrotem do łóŜka. Był to juŜ tylko szkielet i wymęczone 

ciało opadło na łóŜko jak w grób. Jedenastego wieczorem oczy miął szkliste i twarz 

spokojną. Spytałem go – opowiada Wasiański – czy mnie poznaje. Nie odpowiedział, 

lecz wydął wargi jak do pocałunku. Chwyciło mnie głęboki wzruszenie. Nie widziałem, 

aby kiedykolwiek ucałował którego z przyjaciół. Raz tylko, na krótko przed śmiercią, 

uściskał swoją siostrę i mnie, ale nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, co robi. Pa-

trzyłem na ruch jego warg jak na poŜegnanie przyjaźni: był to ostatni znak świadomo-

ści. Nadchodziły oznaki bliskiej śmierci. Około pierwszej nad ranem jakby przyszedł do 

siebie i mógł zblizyć usta do szklanki, a Ŝe sił juŜ nie miał, aby płyn juŜ w ustach utrzy-

mać, zamknął je ręką i gdy przełknął, rzekł wyraźnie: es ist gut6. 

Pozwoliliśmy sobie na przytoczenie tego obszernego fragmentu poniewaŜ ma on 

niebagatelne znaczenie dla odczytania intencji polskiego filozofa. Miciński w przyto-

czonym wyŜej passusie w sposób bliski opisowi fizjologicznych aspektów umierania 

ukazuje ostatni rys portretu Kanta. Śmierć jest naturalnym, bezwyjątkowym kresem 

                                                           
6  Ibidem, s. 109. 
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podróŜy kaŜdego człowieka, nawet Imanuela Kanta. Lecz królewiecki filozof stronił od 

myśli o śmierci – jego umysł owładnięty był głodem poznania tajemnicy bytu. Sądził, 

Ŝe zrealizowanie tego celu umoŜliwi mu jego własny rozum. Wydaje się – twierdzi 

Miciński – Ŝe Kant całkowicie podporządkował się idei rozumu. Całe jego Ŝycie, skru-

pulatne przestrzeganie – nie znoszące jakiegokolwiek odstępstwa – utartych schematów 

dnia słuŜyło zapewnieniu własnemu intelektowi czasu i odpowiednich warunków na 

poszukiwania istoty człowieka i świata. Kant – to człowiek ogarnięty szaleństwem ro-

zumu. Miciński stawia tezę, Ŝe owo szaleństwo było przyczyną osłabienia poczucia 

rzeczywistości. Autor Krytyki praktycznego rozumu większą część swojej energii kie-

rował nie na świat ludzkich egzystencji, ale na świat, w którym działają nie znoszące 

sprzeciwu zasady ratio. Portret Kanta to szczególny opis i zarazem próba interpretacji 

egzystencji stworzonej do czegoś, co przekracza rozumienie przeciętnego, Ŝyjącego 

w świecie praktycznych problemów człowieka. Kant stworzył swoje Ŝycie jak dzieło 

sztuki (opus), biorąc rozum i wolę za podstawę7. Jednak dokonana przez Micińskiego 

analiza unaocznia nam, Ŝe aspiracje ogarnięcia wszystkiego drogą tylko rozumową – 

drogą logicznej kalkulacji, wnioskowań wynikających z pierwotnych załoŜeń i suchych, 

pozbawionych Ŝycia pojęć – mogą być zawodne. Miciński konstatuje zachodzący mię-

dzy kategoriami rozumu a rzeczywistością rozdźwięk, ogromną ich niewspółmierność: 

W tym zestawieniu rozum nabiera istotnie cech owej trudnej zabawy, o której mówi 

Eklezjasta, iŜ Bóg dał ją synom ludzkim po to, aby się nią trapili (Ekl. 1, 13). Rozum 

tuszy bowiem, iŜ dane mu będzie wchłonąć wezbrane potoki wszelkiej wiedzy. Ale rze-

czywistość płynie jak Jordan szeroką strugą, unosząc w swych nurtach nieporównane 

dzieła BoŜe: gwizdy, pająki, błyskawice i łanie8.  

Miciński w Portrecie Kanta przedstawia nie tylko portret wielkiego człowieka, ale 

takŜe pewien myślowy paradygmat. Nasz autor polemizuje z wąsko rozumianym racjo-

nalizmem, który ma aspiracje do pozyskania wiedzy pewnej, bezwyjątkowej a nawet 

tajemnic dotyczących człowieka i przyrody – bytu. Daje się odczuć w słowach polskie-

go filozofach swoistą przestrogę, by nie zatracać w imię jakiejkolwiek idei poczucia 

i kontaktu z otaczającym światem. MoŜna zadać pytanie czy podróŜ przedstawionego 

w eseju Kanta była głodem podróŜy, czy była to juŜ raczej ucieczka w świat ratio? 

Udzielenie odpowiedzi zdaje się prawie nie moŜliwe. Trudno bowiem orzec, gdzie 

kończy się wnosząca do naszego Ŝycia piękno i inspirację podróŜ, gdzie zaś ucieczka od 

                                                           
7  Ibidem, s. 95. 
8  Ibidem, s. 36. 
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władających ludzkim bytem lęków. Przypadek Kanta zdaje się łączyć w sobie obie 

wspomniane moŜliwości rozumienia fenomenu ludzkiej podróŜy. Pewnikiem jest tylko 

jedno – ukazana w eseju wędrówka była dla Kanta ostatnia. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe poświecony królewieckiemu myślicielowi esej to wyjątkowe, 

niepowtarzalne studium jednowymiarowego postrzegania drogi ludzkiej myśli. Portret 

Kanta przestrzega przed zamykaniem się na nowe drogi myślenia; przestrzega i apeluje 

o otwartą na nowe drogi myślenia refleksję. Droga rozumu to jeden z moŜliwych kur-

sów, który człowiek jako taki moŜe obrać. Miciński zdaje się sygnalizować – jest 

w jego propozycji wiele zbieŜności z myślą rosyjskiego egzystencjalisty Lwa Szestowa 

– ze poza centrum znajduje się coś jeszcze. Owo coś moŜemy nazwać bezdroŜami ludz-

kiej myśli. Dla Bolesława Micińskiego te bezdroŜa wydają się powiązane z zagadnie-

niem Absolutu, jego roli i miejsca w kulturze i Ŝyciu jednostki. Patrząc na losy mitolo-

gicznego Odyseusza oraz Kanta odkrywamy jedne z wielu moŜliwych dróg ludzkiej 

egzystencji. Dla Micińskiego – wielbiciela sztuki i myśli staroŜytnej – wybór drogi 

stawał się oczywisty, był nim mianowicie wpisany w zasadę złotego środka umiar. Tym 

sposobem człowiecze peregrynacje – zdaje się twierdzić Miciński – nie staną się ani 

ucieczką ani zagubieniem w świecie kultury, natury i ludzkiej egzystencji.  

Nasze czasy napiętnowane są imperatywem podróŜy – bez względu na to czy rozu-

miemy przez to ucieczkę, poszerzanie cywilizacyjnego albo poznawczego horyzontu, 

czy wreszcie niekończący się pochód ludzkiego Ŝycia. Jesteśmy skazani na tułaczy los. 

Z drugiej strony, patrząc na człowieka juŜ tylko od strony biologicznej konstatujemy, Ŝe 

Ŝycie to istotnie podróŜ lecz bez moŜliwości powrotu. Nie dziwi zatem obecna w zbio-

rowej podświadomości tęsknota do odbycia podróŜy wstecz, do tego co minione albo po 

prostu za nami – Miciński doskonale uchwycił ten rys ludzkiej natury.  

Pojęcie domostwa, którego tak usilnie poszukiwał min. Heidegger jest obecnie 

czymś tak niezrozumiałym, pozbawionym jednoznacznego odniesienia do jakiejkolwiek 

desygnującej treści, Ŝe próby zniesienia skutków tego zjawiska współczesności zdają się 

być skazane na niepowodzenie. Niemniej jednak nie naleŜy uznawać tego za objaw 

choroby. Kultura i ród ludzki podawana jest nieuchwytnym, niedostrzegalnym prawom 

ewolucji. Smutkiem lecz nie rozpaczą napawa on jedynie generacje nie potrafiące się 

wpasować w taki stan rzeczy. Z drugiej strony – moŜna mieć nadzieję, moŜe nawet jest 

to juŜ przeczucie – obserwacja kultury globalnej, a takŜe jej regionalnych odpowiedni-

ków pozwala sądzić, Ŝe mamy juŜ do czynienia z nowym fenomenem domostwa. Jest to 

jednak tylko i wyłącznie pewna intuicja, słabe przeczucie. KaŜda epoka jest czymś ze 
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swej istoty przejściowym, podobnie kaŜda generacja składa się z tych którzy juŜ nic nie 

rozumieją, tych którzy są straceni, ale równieŜ tych którzy starają się jakoś przetrwać 

w nowych warunkach, dalej zaś są Ci, dla których dana epoka przygotowuje tryumf. 

Trudno powiedzieć czy Bolesław Miciński zrozumiałby nasze czasy, niemniej jednak 

przeczuwał on nadejście czegoś nowego. Z dozą duŜej ostroŜności moŜna stwierdzić, iŜ 

naleŜał on juŜ nie do straconego pokolenia – zagubionego w labiryncie togo, co nowe – 

ale do będącego pomiędzy tym, co odchodzi w przeszłość a tym, co dopiero nadchodzi. 

Kto wie czy właśnie w takim pokoleniowym umiejscowieniu nie ma najwięcej tragi-

zmu.  

Summary 

The main purpose of this paper is to recall the figure of Bolesław Miciński and what 

is more important his philosophical concept of human being as a homo viator. Miciński 

in his works create a vivid picture of human existence who is searching the path to un-

derstand the phenomenon of the world and his still developing freedom and still chang-

ing situation-in-the-world. Miciński uses a wide  range of metaphorical means to ex-

press the unique human position among all beings. The author of The Kant’s picture 

gives the reader the possibility to watch the adventures and journeys of mythological 

heroes such as – Odysseus who is the most interesting figure of human fate or freedom 

in Miciński’s papers. The main goal of Miciński’s works is to show that there is only 

one unchangeable rule in human world which has no exception – a man has to travel as 

long as he lives. To summarize, Miciński states that there are many different ways to 

understand this afore mentioned human journey – e.g. a man can travel through culture, 

history, society etc., and all the time he is looking for his true home.  

 

 



 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

L U M E N  

POLONIAE 
nr 1/2010 

 
Tomasz Mróz 
Uniwersytet Zielonogórski 

 

Dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej u progu lat 
siedemdziesiątych XX wieku 
The discussion on the notion of Polish philosophy at the turn of the 
70s of the 20th century  
 

Key words: philosophy, national philosophy, Polish philosophy, philosophy of culture 

Nad pojęciem filozofii polskiej, czy teŜ bardziej ogólnie – filozofii narodowej, i jej 

moŜliwości dyskutowano w Polsce wielokrotnie. Nie idzie tu jednak o dyskusję nad 

samym historycznym zjawiskiem, które zwykło się określać mianem polskiej filozofii 

narodowej, a którego kulminacja przypada na epokę międzypowstaniową, bowiem 

tematy toŜsamości narodowej, pojęcia narodu, czy projektu narodowej myśli podejmo-

wano i wcześniej, i później. Wiele prac poświęcono juŜ historycznej rekonstrukcji tego 

zjawiska w polskiej myśli, jednak nie wszyscy badacze podjęli teoretyczny wysiłek 

refleksji nad zasadnością samego pojęcia, a więc przedmiotu ich badań. Podjęcie zaś 

namysłu nad pojęciem filozofii polskiej (i narodowej) pociąga za sobą refleksję metodo-

logiczną i prowadzi do interesujących wniosków i wskazówek na przyszłość. Do po-

dobnych wniosków, prowadzi takŜe dyskusja nad przedmiotem historii filozofii pol-

skiej, bądź historii filozofii w Polsce. O samo bowiem określenie przedmiotu tu idzie, 

niezaleŜnie od tego, czy szuka się tego określenia w przeszłości i tradycji, czy w postu-

latach na przyszłość. 

Wydaje się, Ŝe dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej i narodowej nie mogła poja-

wić się wcześniej, zanim nie pojawiło się w Polsce pierwsze pokolenie historyków 

filozofii, w tym takŜe myśli polskiej (Henryk Struve, Stefan Pawlicki, Maurycy Stra-

szewski). Przed II wojną zabrali głos w tej kwestii najwybitniejsi myśliciele, prócz 

wspomnianych byli to równieŜ: Stanisław Garfein-Garski, Kazimierz Twardowski, 
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Adam Zieleńczyk, Roman Ingarden czy Bolesław Gawecki, który wypowiadał się takŜe 

później w debacie z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

W Dwudziestoleciu raczej tworzono polską filozofię, niŜ się nad nią zastanawiano1. 

PowaŜna dyskusja nad filozofią polską, głównie w perspektywie historycznej, rozegrała 

się na łamach Studiów Filozoficznych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-

tych. 

Rozpoczęła się ona od opublikowanego we Współczesności tekstu Józefa Bańki, któ-

ry redakcja opatrzyła następującym wstępem: Nie podzielając stanowiska autora w wie-

lu poruszonych przez niego sprawach postanowiliśmy poprosić kilku historyków filozofii 

polskiej o merytoryczne ustosunkowanie się do poruszonych problemów2. W następnym 

numerze pisma znalazła się cięta polemika Walickiego, wtedy kierownika Zakładu 

Historii Filozofii i Myśli Społecznej PAN. 

J. Bańka postulował poszukiwanie w dziejach polskiej filozofii tego, co odrębne od 

tradycji europejskiej: Wiadomo bowiem, Ŝe dla polskiej historiografii najbardziej cenne 

i interesujące są te fenomeny filozofii, które ujawniły się w dziejach polskiej kultury 

filozoficznej3. To, co specyficzne dla polskiej filozofii, zdaniem Bańki, ujawnia się 

w Polsce od Renesansu, tam ‘barwik narodowy’ dochodzi do głosu, a jego kulminacją 

jest myśl romantyczna i prepozytywistyczna – wtedy mamy do czynienia z filozofią 

polską w pełnym znaczeniu. Wyraził równieŜ Ŝal, iŜ nie posiadamy w Polsce historii 

filozofii narodowej, która ukazywałaby ją jako myśl narodową i postępową, a nie 

wsteczną i fideistyczną. 

Dalej Bańka skupił się na krytyce świeŜej wtedy ksiąŜki nt. filozofii polskiej4, wyda-

nej przez Bronisława Baczkę5, krytycznie oceniał metodologię, wartościował ksiąŜkę 

                                                           
1 Por. S. Pieróg, Wstęp, in: Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810-1946, 

Warszawa 1999, s. XV-XVI. 
2 J. Bańka, O prawdziwy obraz filozofii polskiej, in: Współczesność 14/267/1968, s. 9. 
3 Ibidem, s. 9. 
4 Filozofia polska, pod red. Bronisława Baczki, Warszawa 1967. Tom ten wydany w serii Myśli i Ludzie 

zawiera 20 artykułów poświęconych myśli polskiej od średniowiecza po początek XX wieku. Jeden arty-
kuł ma za przedmiot okres w filozofii (Władysław Seńko, Polska filozofia średniowieczna – charakter, 
tendencje i główne kierunki), jeden – nurt filozoficzno-teologiczny (Zbigniew Ogonowski, Antytrynita-
ryzm w Polsce – wiara i rozum), reszta dotyczy poszczególnych myślicieli. Bańka nie szczędził równieŜ 
krytycznych uwag, utrzymanych w podobnym tonie, dwóm innym ksiąŜkom: Polska myśl filozoficzna. 
Oświecenie. Romantyzm, pod red. Henryka Hinza i Adama Sikory, Warszawa 1964 oraz A. Sikora, Po-
słannicy słowa, Warszawa 1967. 

5 J. Bańka pisał o szkole Baczki oraz krytycznie o laboratorium warszawskiego profesora, co moŜna potrak-
tować jako potwierdzenie tezy, Ŝe tzw. warszawską szkołę historyków idei rzeczywiście traktowano jak 
szkołę, ale czynili to ci, którzy znajdowali się poza nią. Dodajmy równieŜ, Ŝe był to właśnie czas, kiedy 
czołowi przedstawiciele tej szkoły zaczynali opuszczać kraj po Marcu ’68. Patrz: R. Sitek, Warszawska 
szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością, Warszawa 2000, s. 103, przyp. 285. Leszek Koła-
kowski wyjechał najprawdopodobniej w lipcu, Bronisław Baczko – w rok później. 



Dyskusja nad pojęciem filozofii polskiej u progu lat siedemdziesiątych XX wieku 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

25

jako rzekomą syntezę6. O ile opracowania do epoki Oświecenia Bańka uznał za cenne, 

to kolejne nie wydały mu się juŜ metodologicznie trafne, gdyŜ zatracił się w nich ele-

ment narodowy, a miało miejsce roztapianie swoistości filozofii polskiej w abstrakcyj-

nym poczuciu „ogólnoludzkiej kultury”7. Uznał, Ŝe autorom przyświecało następujące 

hasło: Im mniej filozofii polskiej, tym więcej filozofii w Polsce!, które pozbawiało myśl 

polską odrębnego charakteru, przypisywał takŜe autorom tomu dewizę: Polacy to nie-

zbyt filozofujący naród, dlatego winien zrezygnować z ambicji w tym zakresie8. Kończąc 

krytyczną część swojego artykułu, Bańka przeszedł do pozytywnych konkluzji: Jest 

rzeczą oczywistą, Ŝe historia filozofii polskiej nie moŜe być pisana pod takimi auspicja-

mi. Kosmopolityczne jej potraktowanie wyrządziło jej niemałe szkody i miało swoje 

źródła w braku samoafirmacji narodowej autorów. […] Na zakończenie tego artykułu 

pozostawiłem rzecz najwaŜniejszą: charakter pracy historyka filozofii polskiej, cechy, 

bez których nie jest w stanie prac takich podjąć, i bez których z punktu widzenia moral-

nego prac takich podejmować nie powinien. Czytelnika polskiego bowiem interesuje nie 

tylko filozofia w Polsce, ale przede wszystkim filozofia polska. Powinniśmy wydobyć 

z mroków zapomnienia i przemilczenia wiele osiągnięć naszych w tej dziedzinie i wiele 

jeszcze postaci, na których talentach, ofiarnych wysiłkach, poświęceniu, bohaterstwie 

sami winniśmy się uczyć i uczyć naszą młodzieŜ9 – ten ostatni postulat był ze wszech 

miar trafny, jednak całe rozumowanie Bańki spotkało się z ostrym sprzeciwem Walic-

kiego. 

W następnym numerze Współczesności ukazał się właśnie tekst Walickiego, który 

bronił skrytykowanych przez Bańkę prac jako reprezentant zaatakowanego przez 

J. Bańkę warszawskiego środowiska historyków filozofii10, bronił takŜe wypracowanej 

przez nie metodologii oraz, oczywiście, wypowiedział się jako badacz zajmujący się 

przede wszystkim polską myślą dziewiętnastowieczną. Wytknął Bańce brak rzeczo-

wych argumentów, które pozwalałyby na tak niską ocenę Filozofii polskiej, wskazał 

takŜe nieścisłości w cytatach. Stanowisko Bańki, akcentujące samoafirmację narodową 

określił jako bliskie nacjonalistycznemu etnocentryzmowi. Broniąc studiów nad filozo-

fią polską, które nie abstrahują od jej związków z kulturą europejską, ale równocześnie 

                                                           
6 J. Bańka, O prawdziwy obraz, op. cit., s. 9. Nota bene, ani redaktor tomu, ani poszczególni autorzy nie 

wspominają o zamiarze syntezy: Intencją naszą nie było wyczerpujące omówienie problemów, lecz dostar-
czenie Czytelnikowi punktu wyjścia do własnych lektur i przemyśleń, a takŜe zapewnienie pewnej ilości 
niezbędnych informacji typu encyklopedycznego. (Filozofia polska, op. cit., s. 5).  

7 J. Bańka, O prawdziwy obraz, op. cit., s. 9. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 A. Walicki, W sprawie badań nad filozofią polską, in: Współczesność 15/268/1968, s. 2. 
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nie redukują jej do sumy ideowych wpływów, pisał: Mnogość filiacji ideowych polskie-

go romantyzmu, róŜnorodność jego związków z kulturą europejską, świadczy o jego 

bogactwie, a nie o braku oryginalności11. Polemizując z nihilistycznymi ocenami Bańki, 

Walicki wymienił szereg osiągnięć warszawskich badaczy dziejów polskiej myśli12, 

odŜegnywał się równieŜ od przywoływanego na określenie tej grupy historyków termi-

nu szkoła. Swoją polemikę Walicki zakończył zaproszeniem przedstawicieli wszystkich 

ówczesnych ośrodków naukowych kraju do podjęcia wysiłków mających na celu dalsze 

zaawansowanie prac nad historią polskiej filozofii, wskazał takŜe na obszary badań, 

które takich prac wymagały. Jakkolwiek róŜnił się z Bańką w kwestii ewaluacji dzieł nt. 

filozofii polskiej, nie zgadzał się takŜe na jego metodologiczne podejście, to w sprawie 

intensyfikacji badań nad przedmiotem i ich dydaktycznej uŜyteczności byli w deklara-

cjach zgodni: Historia filozofii polskiej nie powinna być uprawiana na marginesie hi-

storii filozofii powszechnej; warsztat historyka badającego filozofię jako składnik bio-

grafii intelektualnej jakiegoś narodu róŜni się przecieŜ od warsztatu badacza ogólno-

ludzkiej historii problemów filozoficznych13. I dalej w rzeczowym tonie: Podzielam 

opinię, iŜ historia polskiej filozofii i myśli społecznej moŜe być przedmiotem o wielkich 

walorach wychowawczych. Dlatego teŜ sądzę, Ŝe naleŜałoby w przyszłości wprowadzić 

ją na uniwersytety i uczynić ją przedmiotem obowiązkowym dla studentów filozofii. Aby 

tego dokonać, trzeba jednak wylegitymować się osiągnięciami, zapewnić swej dyscypli-

nie odpowiedni prestiŜ naukowy. Temu zaś nie słuŜy atmosfera insynuacji, resentymen-

tów i osobistych animozji14. 

Dyskusja została zamknięta przez redakcję pisma juŜ w następnym numerze, gdzie – 

prócz uwag redakcji – zamieszczono ostatni głos Konstantego Grzybowskiego. W naro-

dowej specyfice, której szukanie zalecał Bańka, Grzybowski widział megalomańskie 

mętniactwo15, rolę dzieł Cieszkowskiego, Wrońskiego czy Trentowskiego oceniał zaś 

następująco: wypaczyły na pewien okres czasu charakter narodowy Polaków, narodu 

                                                           
11 A. Walicki, W sprawie badań, op. cit., s. 2. 
12 Walicki przywołał np. rozprawę Barbary Skargi, Narodziny pozytywizmu polskiego, Warszawa 1964, 

zaprzeczającą, nawiasem mówiąc, twierdzeniu Bańki, Ŝe warszawscy historycy filozofii polskiej nie zaj-
mowali się prepozytywizmem (W sprawie badań, op. cit., s. 2). Gwoli ścisłości, nie takie było stwierdzenie 
Bańki, przy ocenie struktury chronologicznej ksiąŜki Filozofia polska, pisał: Koryfeusze tej ostatniej szko-
ły [=szkoły prof. Baczki] rezerwują sobie najlepszą cząstkę kultury polskiej, z której korzeni wyrosła no-
woczesna wizja narodowej kultury naszego kraju – oświecenie, romantyzm i prepozytywizm (O prawdziwy 
obraz, op. cit., s. 9). 

13 A. Walicki, W sprawie badań, op. cit., s. 2. 
14 Ibidem. 
15 K. Grzybowski, Spór nie tylko o filozofię polską, in: Współczesność 16/269/1968, s. 2. 
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zwykle o zdrowym rozsądku, trzeźwo widzącego rzeczywistość16. Oceny ferowane przez 

Bańkę uznał za nieporozumienie, było nim zwłaszcza utoŜsamienie krytycyzmu do 

własnej intelektualnej historii narodowej z brakiem patriotyzmu i kosmopolityzmem, 

czego konsekwencją jest – wedle Grzybowskiego – nacjonalistyczny szowinizm. Grzy-

bowski uznał równieŜ, Ŝe rekonstruując dzieje filozofii polskiej naleŜy zrezygnować 

z pobudek wychowawczych, a skupić się naleŜy jedynie na motywacjach naukowych, 

historycznych. Gdzie naleŜycie spełniony jest obowiązek rzetelnej pracy naukowej, tam 

nie szwankuje równieŜ funkcja wychowawcza nauki, a zwłaszcza historii. Podporząd-

kowywanie prawdy naukowej celom patriotycznym uznał za demoralizujące. Sam tytuł 

wypowiedzi Grzybowskiego – Spór nie tylko o filozofię polską – oraz temat przez niego 

podjęty wskazują, Ŝe dyskusja o filozofii polskiej była dlań w istocie dyskusją o kształt 

patriotyzmu. Co do zdania redakcji Współczesności, wyraziła ona nadzieję, Ŝe zapo-

czątkowana na łamach dwutygodnika potyczka stanie się punktem wyjścia do dalszej, 

merytorycznej dyskusji, co zresztą miało miejsce niewiele później w Studiach Filozo-

ficznych. Redakcja w ocenie wystąpienia Bańki przychyliła się do zdania Grzybowskie-

go, opisując tekst O prawdziwy obraz filozofii polskiej jako wyraz postawy aksjologicz-

nej. Dyskusję podsumowano następująco: Uogólnienie takich zarzutów, jak zarzut 

o „braku samoafirmacji narodowej autorów” – trąci, delikatnie mówiąc, zacietrzewie-

niem dalekim od postawy, jaka cechować winna naukowca-komunistę. Wypada po pro-

stu oceniać zjawiska historycznie i w trosce o rzeczywiste dobro – w tym wypadku – 

nauki17. 

Dyskusja, jak wspomniano, przeniosła się na łamy Studiów Filozoficznych. Rozpo-

czął ją właśnie Walicki. W swym wystąpieniu skonstatował brak syntetycznego opra-

cowania rodzimej myśli, podobnie jak brak opracowań poszczególnych epok, brak 

monografii poświęconych poszczególnym myślicielom. Niewiele lepiej ocenił stan 

wydawniczy tekstów źródłowych. Podejmowane w dziedzinie historii filozofii inicjaty-

wy badawcze posiadały swoją wartość, jednakŜe wciąŜ braki przewyŜszały wykonane 

prace18. 

MoŜliwość zmiany tego stanu rzeczy widział Walicki w przewartościowaniu poglądu 

o niesamodzielności historii filozofii polskiej: historia filozofii polskiej powinna wyod-

rębnić się z powszechnej historii filozofii i ukonstytuować się jako dyscyplina samo-

                                                           
16 K. Grzybowski, Spór, op. cit., s. 2. 
17 Współczesność nr 16/269/1968, s. 2. 
18  Wydaje się, Ŝe pod tym względem sporo się od tego czasu zmieniło. I ten problem równieŜ zasługuje na 

dyskusję. Nie ma chyba juŜ uczelni, która kształcąc na kierunkach filozoficznych, nie oferowałaby kursu 
historii filozofii polskiej. Na brak takich kursów takŜe zwracał uwagę Walicki. 
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dzielna, nie p o d r z ę d n a  względem ogólnej historii filozofii lecz jej współrzędna19. 

Środkiem do tego celu miało być wyodrębnienie przedmiotowe historii filozofii polskiej 

z powszechnej historii filozofii pod względem zakresowym i metodologicznym. Z jed-

nej strony jest częścią światowej historii filozofii, z drugiej – historii narodowej kultury 

polskiej, polskiej historii intelektualnej. W związku z tymi postulatami Walicki sformu-

łował następującą tezę, która wciąŜ nie traci na aktualności: w badaniach nad filozofią 

polską (niezaleŜnie od tego, co wnieśli lub mogą wnieść do nich badacze zagraniczni) 

cała odpowiedzialność spoczywa na nas, troska o systematyczność, kompletność i rów-

nomierność tych badań jest naszym obowiązkiem. Nasze potrzeby w dziedzinie historii 

filozofii moŜemy zaspokajać (z braku własnych opracowań) odpowiednio dobranymi 

przekładami, natomiast luki w naszej wiedzy o filozofii polskiej wypełniać moŜemy wy-

łącznie własną pracą badawczą20. 

W podwójnej przynaleŜności przedmiotowej historii filozofii polskiej Walicki wi-

dział jej wielką szansę, jako jednej z dziedzin interdyscyplinarnych, a te często prowa-

dzą do ciekawych wyników badawczych. Jakkolwiek moŜliwym jest, Ŝe takie badania 

nie wniosą wiele do historii filozofii powszechnej, to ich wkład w dzieje kultury naro-

dowej z pewnością nie pozostanie bez znaczenia. Podobnie niewspółmierne mogą być 

oceny konkretnych zjawisk filozofii polskiej w kontekście filozofii powszechnej i kultu-

ry narodowej. Prócz poszerzenia wiedzy o dziejach rodzimej kultury, historia filozofii 

polskiej moŜe takŜe poprawić samowiedzę i świadomość historyczną narodu. Przywołu-

jąc szereg przykładów wziętych z polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej Walicki 

uzasadniał swój pogląd na metodę badania i ewaluacji faktów z historii filozofii pol-

skiej. 

Wszystkie powyŜsze wskazówki powinny być stosowane w rozsądnych proporcjach, 

aby przez afirmację własnej tradycji nie zagubić jej związku z filozofią na świecie. 

I dalej: Trzeba tępić szkodliwą iluzję, Ŝe historia filozofii polskiej jest przedmiotem ła-

twiejszym niŜ historia filozofii powszechnej, Ŝe mogą się nią zajmować ludzie mniej 

zdolni, Ŝe moŜna w tej dziedzinie przymknąć oko na brak znajomości języków itp21. 
                                                           
19 A. Walicki, Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej, in: Studia 

Filozoficzne 1/1969, s. 108. 
20  A. Walicki, Historia filozofii polskiej, op. cit., s. 108-109. 
21  A. Walicki, Historia filozofii polskiej, op. cit., s. 112. Wystąpienie Walickiego spotkało się z bardzo 

pozytywną oceną badaczy, którzy nie brali bezpośredniego udziału w dyskusji: Artykuł ten jest interesują-
cy nie tylko dlatego, Ŝe zawiera głęboko przemyślaną ocenę przeszłości i ugruntowaną diagnozę dnia dzi-
siejszego, ale takŜe z uwagi na to, Ŝe wydaje się udaną próbą określenia właściwego programu badań hi-
storii filozofii polskiej. (R. Kozłowski, Koncepcje „filozofii narodowej” Libelta i Trentowskiego, in: R. 
Kozłowski, Z problematyki metodologicznej historii filozofii, Poznań 1984, s. 111. Artykuł ten miał teŜ 
swoje wydanie wcześniej, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 16/1970, s. 31-53). 
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W numerze następnym wydrukowano kolejne głosy w dyskusji.22 Większość dysku-

tantów oceniała głos Walickiego jako cenny i w wielu aspektach trafnie diagnozujący 

stan i potrzeby badań nad historią filozofii polskiej. Jako pierwszą umieszczono wypo-

wiedź Jana Legowicza. Potwierdził on słuszność metodologiczną postulatów Walickie-

go, dotyczących interdyscyplinarnego charakteru badań nad dziejami filozofii polskiej. 

WaŜne były teŜ refleksje dotyczące stanu osobowego badaczy zajmujących się tym 

przedmiotem: Jest faktem stwierdzonym produkcją wydawniczą, Ŝe w tych środowiskach 

[tj. w ówczesnych środowiskach uniwersyteckich] pracują młodzi historycy filozofii 

skupiający się nad poszczególnymi reprezentantami polskiej myśli filozoficznej lub nad 

jej okresami, Ŝe pracują często w odizolowaniu pokonując wiele trudności, których 

mogliby uniknąć i wysiłek swój uczynić bardziej efektywnym, gdyby się znaleźli w obrę-

bie poczynań zespołowych, stwarzających zarówno perspektywy koncepcyjne i metodo-

logiczne jak i mających bardziej dogodne warunki dla samej pracy badawczej23. Głos 

w sprawie integracji środowiska badaczy filozofii polskiej jest takŜe aktualny dzisiaj, na 

szczęście, owo odosobnienie i izolacja odchodzą stopniowo w przeszłość. Dalej, Lego-

wicz stwierdził, Ŝe w celu podjęcia działań wydawniczych, organizacyjnych (w tym 

dydaktycznych), a takŜe badawczych – postulowanych przez Walickiego – konieczne 

jest podsumowanie stanu badań oraz rozpoczęcie prac rudymentarnych – kwerend ar-

chiwalnych. 

Władysław Tatarkiewicz studził nieco zapał A. Walickiego, szereg postulatów uznał 

za wyolbrzymione. Nie uznał za uzasadnione, by historię filozofii polskiej traktować 

jako odrębną dyscyplinę badawczą, a w konsekwencji takŜe inicjatywę wydawania 

osobnej serii polskich dzieł filozoficznych i powoływanie na uniwersytetach katedr 

filozofii polskiej ocenił jako zbyteczne. Tatarkiewicz raczej podniósł dotychczasowe 

zasługi badaczy na tym polu, poczynając od Struvego, a nie skupiał się na wyliczaniu 

braków. Nie sprzeciwił się jednak intensyfikacji badań historii filozofii polskiej, co 

więcej, przewidywał, Ŝe dalsza dyskusja będzie raczej przychylać się ku stanowisku 

Walickiego. Z rezerwą odniósł się takŜe do postulatu tworzenia syntez – na te było 

jeszcze za wcześnie. A od zbiorowej historii filozofii polskiej prawdopodobnie lepsza 

będzie ta, którą na podstawie róŜnych monografii napisze kiedyś jeden historyk24 – ale 

zadanie to wymaga czasu, skonkludował Tatarkiewicz. 

                                                           
22 W tej krótkiej rekonstrukcji dyskusji pominiemy część ocen i postulatów dotyczących spraw wydawni-

czych. Niektóre z nich są nieaktualne, a inne problemy częściowo przynajmniej rozwiązano. 
23 Studia Filozoficzne 2/1969, s. 124. 
24 Ibidem, s. 127. 
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Tadeusz Kotarbiński w krótkiej wypowiedzi ustosunkował się pozytywnie do trak-

towania historii filozofii polskiej jako części dziejów polskiej kultury duchowej. Dodał 

jednak waŜną uwagę dotyczącą interesującego go działu filozofii: Trzeba jednak pamię-

tać, Ŝe odmiennego traktowania wymaga historia logiki polskiej, zwłaszcza nowszej 

logiki formalnej matematyzującej, a to zarówno ze względu na istotę logiki, jak teŜ ze 

względu na pozycję światową logiki polskiej25. 

Stefan ŚwieŜawski wysunął waŜne wskazówki metodologiczne, nie do końca zgodne 

z tezami zagajającego dyskusję. Skupił się na samym pojęciu filozofii i na tym, Ŝe przez 

wieki zmieniało ono swoją treść, widział więc pewne zagroŜenie we włączaniu badań 

nad historią filozofii polskiej do dziejów kultury narodowej: wydaje się jednak niebez-

pieczne i metodologicznie niepoprawne mieszanie obu tych, róŜnych i odrębnych typów 

nauki historycznej26. ZagroŜenie to wynikało więc z wiązania zagadnień filozoficznych 

z szerszym tłem kulturowym i społecznym, przez co historia filozofii nie była tylko 

historią problemów filozoficznych i w konsekwencji na trudności napotykała odpo-

wiedź na pytanie o postęp czy regres filozofii. JednakŜe kilka lat wcześniej ten sam 

autor pisał coś przeciwnego: Im więcej więc powiązań, im bogatsza geneza i im pełniej-

szy kontekst badanych czysto filozoficznych problemów, utrwalonych w konkretnych 

tekstach, tym realniejsza gwarancja, Ŝe dokonana interpretacja jest właściwa i Ŝe wy-

dobywa ona z badanego tekstu więcej, niŜ moŜna by to uczynić nie uwzględniając 

wszystkich tych powiązań27. 

Barbara Skarga w swojej obszernej wypowiedzi rozwinęła kilka tez Walickiego. Jej 

stanowisko było zasadniczo odmienne od wyraŜonego w poprzedzającym głosie Świe-

Ŝawskiego. Zaakcentowała przede wszystkim konieczność związania filozofii polskiej 

z dziejami polskiej kultury, a w drugim rzędzie z historią filozofii powszechnej. Zapro-

ponowała nawet nazwę dla tego przedmiotu zakresowo i metodologicznie odmiennego: 

historia kultury filozoficznej w Polsce lub historia intelektualna Polski. Uzasadnieniem 

dla takiej postawy metodologicznej było, wedle Skargi, przede wszystkim pole badań 

tej dyscypliny: Dyscyplina ta interesuje się raczej tym, co moŜna nazwać myślą filozofu-

jącą lub lepiej światopoglądem, a więc taką strukturą, w której skład wchodzą zarówno 

wartości etyczne, religijne, przekonania polityczne i społeczne jak i poglądy filozoficz-

ne, przy czym te ostatnie nie odgrywają samoistnej roli, są one tylko jakby cementem 
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scalającym róŜne treści w jedną sensowną całość28. Takie określenie zakresu badań, 

a co za tym idzie, takŜe określenie filozofii jako takiej, było jak najdalsze od abstraho-

wania od społecznego kontekstu wszelkich zjawisk, które moŜna określić właśnie jako 

kulturę filozoficzną. A kultura ta, argumentowała dalej Skarga, wyraŜa się nie tylko 

w traktatach filozoficznych, ale takŜe, a moŜe przede wszystkim w publicystyce, litera-

turze, a nawet w pracach z dziedziny ekonomii. Od historyka filozofii polskiej, takiej 

jak ujęto ją tutaj, wymaga się więc wzięcia pod uwagę szeregu zjawisk historycznych, 

społecznych, a takŜe ekonomiczno-gospodarczych, nie zapominając o przygotowaniu 

filologicznym, historia filozofii polskiej jest bowiem trudem niewdzięcznym29. Nie tylko 

konieczność szerokiej perspektywy badawczej czyni tę pracę trudną i niewdzięczną, ale 

takŜe potrzeba oparcia się pokusie badania dzieł filozofów bezsprzecznie uznanych za 

wielkich – do tego będzie dąŜył kaŜdy historyk filozofii, gdyŜ idee znaczące o trwałej 

wartości przyciągają umysły. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter historii 

filozofii polskiej, czy teŜ historii kultury filozoficznej w Polsce, nie moŜna osiągnięć 

w tej dziedzinie prosto przyrównywać do osiągnięć w historii filozofii. 

Skarga w rozwoju tak pojętej historii filozofii polskiej upatrywała pewne zasługi me-

tody marksistowskiej historiozofii, dzięki której nawet mało znane i dotąd nie budzące 

ciekawości zjawiska ukazały się w innym świetle. Ludzkie myśli przestały być zawieszo-

ne w socjalnej próŜni. Światopoglądy na pozór banalne, rozpatrywane dziś w ich so-

cjalnych funkcjach zyskały nowe i nieoczekiwane walory30. Dalej, studia nad filozofią 

polską, pojmowane takŜe jako badanie tekstów literackich, wzbogacać mogą takŜe 

refleksję nad dziejami rodzimej literatury, pełnią funkcję integrującą róŜne dyscypliny 

historyczne – i w tym sensie zostały przez Skargę uznane za dyscyplinę fundamentalną. 

Wskazując na konieczność zakorzenienia badań nad filozofią polską w polskiej kultu-

rze, Skarga wspomniała takŜe o znaczeniu wykształcenia historyczno-filozoficznego, 

które pozwala badaczowi uniknąć zafascynowania własną kulturą narodową, z wynika-

jącą z niego megalomanią, skąd juŜ prosta droga do tego, aby uznać za wielkie i donio-

słe zjawiska, które takimi nie były, ponad miarę zachwalać odkrywczość teorii filozo-

ficznych, które są tylko przetworzeniem i to dość marnym pomysłów i teorii np. filozo-

fów szkockich31. Takie pojęcie patriotyzmu jest z gruntu fałszywe, Skarga dodała: Miarą 
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30 Ibidem, s. 130. 
31 Ibidem. 
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patriotyzmu jest jedynie rzetelność naukowa, odpowiedzialność za swą pracę, dobra 

robota, jak mówi prof. Kotarbiński32. 

Zbigniew Kuderowicz podniósł dwa zastrzeŜenie natury metodologicznej. Wskazał 

na trudność oddzielenia zjawisk filozoficznych od innych sfer kultury, trudność ta po-

wstaje bowiem, kiedy historia filozofii uznana zostaje za część historii kultury. Skoro 

kultura filozoficzna przejawia się w literaturze, powinno się takŜe włączyć w jej obszar 

badań np. rozwaŜania historyków, głęboko przeniknięte światopoglądami autorów. 

Pojawia się więc zagroŜenie, Ŝe historyk filozofii stanie się po prostu historykiem kultu-

ry i zatraci całą swoistość oryginalnego przedmiotu. MoŜna jednakŜe znaleźć rozwiąza-

nie tego problemu, historia filozofii, według Kuderowicza, Musi pozostać historią filo-

zofii, choć musi korzystać z materiału o nie wyłącznie filozoficznym charakterze33. Naj-

istotniejszym zadaniem historyka filozofii polskiej będzie więc wyodrębnienie treści 

filozoficznych z badanego materiału. SłuŜyć temu celowi ma rozumienie filozofii jako 

formy racjonalizacji światopoglądu tzn. jako takiego rodzaju refleksji, który zmierza do 

określenia sensu ludzkiego Ŝycia rozpatrywanego bądź jako byt indywidualny bądź jako 

wypadkowa stosunków społecznych, do ujawnieniu miejsca człowieka w świecie i celów 

ludzkiej działalności34. Czerpiąc więc z pozafilozoficznego materiału, historyk filozofii 

nie ogarnia i nie musi ogarniać całości historii kultury czy całości którejś z przynaleŜą-

cych do niej dziedzin szczegółowych, waŜnym jest jednak, aby posługiwał się zaryso-

wanym wyŜej kryterium filozoficzności treści – interesują go one tylko w tym stopniu 

i zakresie, w jakim spełniają funkcje światopoglądowe dostarczając odpowiedzi na 

temat sensu ludzkiego Ŝycia35. Dodatkową zaletą takiego ujęcia filozofii, według Kude-

rowicza, jest jego niezaleŜność od historycznej zmienności zakresu pojęcia filozofii. 

Jako drugi waŜny problem Kuderowicz podjął zagadnienie wartościowania minio-

nych poglądów filozoficznych. Pisał: Zgodnie z zasadą historyzmu trzeba szukać kryte-

riów oceny w obrębie epoki, w jakiej badany pogląd powstał i w jakiej funkcjonuje. […] 

Intencją tych ocen nie jest bynajmniej poszukiwanie narodowego zabarwienia polskiej 

filozofii czy wypełniającego ją swoistego fluidu36. To ostatnie bowiem wymyka się 

postępowaniu naukowemu, jako odwołujące się do przeczuć badacza. Nie wymyka mu 

się natomiast zjawisko recepcji, które powinno stać się integralnym polem badań histo-

rii filozofii polskiej, gdyŜ jest niezbędne do sformułowania oceny badanego poglądu. 
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Obydwa podniesione przez Kuderowicza zastrzeŜenia, metodologiczne i ewaluacyjne, 

łączą się w postulacie takich badań nad dziejami filozofii polskiej, których celem będzie 

ocena rodzimego dorobku na podstawie głębokiej znajomości dziejów kultury. 

Janina Wojnar-Sułecka skupiła się na kwestiach organizacji pracy historyków filozo-

fii polskiej. Zwróciła uwagę na rozproszenie badaczy rodzimej myśli i wynikające stąd 

niewielkie zainteresowanie przedmiotem wśród młodych kadr, przejawiające się 

w zsnobizowanej niechęci37. Zjawisko to łączy się z wartościowaniem rodzimego do-

robku filozoficznego, który z załoŜenia uznaje się za słaby. W dalszych uwagach, po-

dzielonych na sprawy określenia przedmiotu i załoŜeń metodologicznych, Wojnar-

Sułecka uwypukliła znaczenie polskiej logiki i jej dziejów, jako zasługujących na osob-

ne potraktowanie. Podobnie jak Kuderowicz, zwróciła uwagę na moŜliwość utopienia38 

filozofii polskiej w historii kultury. 

W opinii Wojnar-Sułeckiej, nazywając przedmiot historią polskiej filozofii społecz-

nej, uwypukli się to, co w dziejach polskiej myśli doniosłe. I to właśnie niejednoznacz-

ne pojęcie doniosłości zjawisk filozoficznych stało się punktem wyjścia rozwaŜań me-

todologicznych. Wojnar-Sułecka uznała, Ŝe kryteria doniosłości badanego zjawiska 

powinny ujmować osiągnięcia polskiej filozofii z perspektywy problemów i sytuacji 

społeczno-historycznych, które je rodziły39. Tym samym wyraziła sprzeciw wobec wy-

odrębniania postaci filozofów z kontekstu historycznego i społecznego. Brzozowskiego 

podała jako przykład filozofa, którego myśl stanie się niezrozumiała, jeśli nie będzie 

ujmowana w owym złoŜonym kontekście. 

Henryk Hinz dodał kilka uzupełnień, zasadniczo przychylając się ku opiniom Walic-

kiego. Zaoponował natomiast wobec propozycji Kotarbińskiego, aby w badaniach 

mniejsze znaczenie przywiązywać do relacji między filozofią polską a światową, więk-

sze zaś do relacji między polską filozofią a kulturą. Hinz wskazywał na jałowość badań 

prowadzonych w jednym z powyŜszych kierunków. Ujmowanie filozofii polskiej jako 

części polskiej kultury groziło rozpłynięciem się filozofii w całości narodowej kultury 

i umoŜliwiało dowolność w wyborze faktów klasyfikowanych jako filozoficzne, z dru-

giej strony, filozofia polska badana jako część filozofii uniwersalnej stanie się tworem 

karłowatym i zuboŜonym, a przez to nieprawdziwym. Hinz swoje postulaty metodolo-

giczne podbudowywał przykładem polskiego Oświecenia.40 WyraŜając autonomię 

                                                           
37 Ibidem, s. 135. 
38 Ibidem, s. 137. 
39 Ibidem. 
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przedmiotu badań historii filozofii polskiej Hinz postulował jego rozszerzenie: koniecz-

ne jest wyjście w badaniach poza kanon ksiąg i nazwiska kwalifikowanych tradycyjnie 

jako filozoficzne. Konieczne jest włączanie do historii filozofii badań nad przemianami 

światopoglądów, obiegowych struktur filozoficznych, właściwych poszczególnym epo-

kom i czasom. Źródłem do tak szeroko rozumianej historii filozofii byłyby nie tylko trak-

taty i dzieła ściśle filozoficzne, lecz takŜe pewne dzieła literackie oraz róŜne bardziej 

masowe formy piśmiennictwa, w których znajdowała wyraz racjonalizacja światopoglą-

dów obiegowych41. 

Tezy Walickiego podzielał takŜe Marek Fritzhand, podkreślił równocześnie wywa-

Ŝony krytycyzm Walickiego wobec osiągnięć ówczesnej historiografii filozofii polskiej, 

który – co waŜne – nie przerodził się w krytykę personalną. Fritzhand podjął podobny 

temat co Hinz, dodając, Ŝe ujęcia historii filozofii polskiej jako części kultury polskiej 

oraz jako części filozofii powszechnej są komplementarne wobec siebie. Wartościowe 

wyniki badawcze moŜe – według Fritzhanda – przynieść to, co znajduje się właśnie na 

styku tych dwóch dziedzin, dlatego teŜ, argumentował, historię filozofii polskiej naleŜy 

traktować jako odrębną dziedzinę nauki. Fritzhand poparł głosy podnoszące koniecz-

ność instytucjonalnego zapewnienia wykładów i seminariów z filozofii polskiej, jak 

głos Legowicza. Wyraził równieŜ powątpiewanie w słuszność oddzielenia historii logiki 

polskiej od filozofii polskiej oraz konieczność podjęcia badań nad filozofią okresu mię-

dzywojennego. Jakkolwiek brak było jeszcze odpowiedniego dystansu czasowego, aby 

okres ten ująć w kategoriach historycznych, to zaniechanie tych badań oznaczałoby 

bowiem na pewien czas przynajmniej »ugrobienie« tej filozofii42. 

Pierwszą część dyskusji nad referatem Walickiego zamknęła wypowiedź Ryszarda 

Palacza. Przychylił się on do konieczności prowadzenia badań nad historią filozofii 

polskiej w ramach całokształtu polskiej kultury umysłowej. Postulował takŜe zniesienie 

etnicznego rozumienia filozofii polskiej jako tworzonej przez Polaków. Przykładem 

była tu renesansowa działalność Kallimacha. Palacz uznał stworzenie syntetycznego 

podręcznika historii filozofii polskiej za cel badań nad rodzimą tradycją filozoficzną. 

Jakkolwiek cel ten wydawał się odległy, to jemu powinny być podporządkowane dzia-

łania historyka filozofii – konieczna jest pewna syntetyzująca eliminacja określonych 

problemów43. Stworzenie takiej syntezy nie mogło się jednak obyć bez edycji źródeł. 

Palacz przytoczył dane obrazujące minimalny udział problematyki filozofii polskiej 
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w pracach magisterskich i doktoranckich. Solidaryzując się z wypowiedziami akcentu-

jącymi konieczność zmian instytucjonalnych w nauczaniu filozofii polskiej, Palacz 

podsumował swoje wystąpienie uwagą nt. potrzeby i celowości organizowania takich 

dyskusji. 

Rzeczywiście, dyskusja podczas spotkanie, z którego wypowiedzi drukowane były 

następnie na łamach Studiów Filozoficznych, rozwijała się dalej. Pierwsze głosy były 

inspirowane bezpośrednio przez tekst Walickiego, następne pojawiły się w kolejnym 

numerze. Jan Szmyd pozytywnie odniósł się do postulatu podwójnej przynaleŜności 

przedmiotowej filozofii polskiej w ściśle sprzęŜonym kontekście: w kontekście historii 

narodowych zjawisk kulturowych a jednocześnie w kontekście historii filozofii po-

wszechnej44. Zgodził się równieŜ z oceną dorobku w tej dziedzinie, jaka została wyra-

Ŝona przez Walickiego, oraz z postulatem włączenie myśli społecznej w obszar filozo-

fii. Braki badawcze w historii filozofii polskiej zostały przez Szmyda uznane za wynik 

błędnej postawy metodologicznej, której obce było właśnie owo sprzęŜenie dwóch 

dziedzin. Zaakcentował on konieczność akceptacji wstępnych kryteriów, które pozwolić 

mogły na właściwy wybór i ocenę materiału, a jednocześnie uwalniały od ‘aksjologicz-

nych jednostronności’45. Szmyd podjął takŜe temat poszerzenia bazy źródłowej o prace 

drobne, nierzadko nierejestrowane w bibliografiach, a nawet w ogóle nieznane – znaj-

dujące się w archiwach. Przestrzegł równieŜ przed marginalizowaniem tej twórczości 

filozoficznej, która znajdowała wyraz w pracach na pograniczu filozofii i socjologii, 

pedagogiki, psychologii, krytyki literackiej itp. Historyk filozofii nie powinien tracić ich 

z horyzontu badawczego. Aby jednak wszystkie te cele osiągnąć, nie mogło się obyć 

bez przygotowania zaplecza badawczego w postaci kadry i warsztatu, o których zbudo-

wanie zaapelował Szmyd na koniec swej wypowiedzi46. 

Zamieszczony w tym samym numerze głos Jana Górskiego poruszał temat niedoce-

nienia rodzimych osiągnięć i jego przyczyn – Słaba znajomość historii intelektualnej 

własnego kraju wpływa na to, Ŝe, jak podkreśliłem, świadomość kulturalna jest nieku-

mulatywna. Często zaczynamy od nowa, właśnie bez poczucia zakorzenienia pewnych 

poglądów i ciągów myślowych. Gruntuje to oczywiście wyobraŜenia Polaków o samych 

sobie, wyobraŜenia, które często są stereotypami47. Górski podkreślił istotność badań 

nad dziejami filozofii polskiej w innej jednakŜe perspektywie niŜ wcześniejsi dyskutan-
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ci – bez poznania i zrozumienia filozofii polskiej niepełnym będzie obraz polskiej kul-

tury. 

Kolejna wypowiedź pochodziła od Bolesława J. Gaweckiego. Do referatu Walickie-

go odniósł się niezwykle pozytywnie: wyróŜnia się dodatnio kompetencją, brakiem 

sekciarskiego zacietrzewienia, umiarkowaniem i dąŜeniem do obiektywizmu48. Uwagę 

Gaweckiego przyciągnęła przede wszystkim rehabilitacja polskich myślicieli roman-

tycznych, jaka miała miejsce w pracach Walickiego, Sikory i innych. OdróŜniając filo-

zofię w Polsce od filozofii polskiej, Gawecki definiował tę ostatnią następująco: Przez 

filozofię polską rozumiem bowiem treść dzieł mających cechy specyficznie polskie, wy-

raŜających polski pogląd na świat. Istotną treścią filozofii polskiej, która zrodziła się 

w specyficznych warunkach bytu narodowego, jest pogląd na sens dziejów, czyli pewna 

postać historiozofii49. To filozofia polska – zdaniem Gaweckiego – a nie filozofia 

w Polsce zasługuje na odrębne metodologiczne i przedmiotowe ujęcie. Stwierdzał on 

dalej, Ŝe stworzenie syntezy dziejów rodzimej myśli powinno być poprzedzone szere-

giem monograficznych studiów, a do tego droga była jeszcze daleka. Powtarzając opi-

nie o potrzebie organizacyjnego działania na rzecz zintensyfikowania studiów nad pol-

ską myślą, Gawecki dodawał: toute proportion gardée, wystrzegając się w ocenie ro-

dzimego dorobku zarówno megalomanii jak i mikromanii, nie doszukując się wszędzie 

wpływów obcych i podkreślając myśli oryginalne polskich pisarzy50. 

Ostatni głos w dyskusji zabrał redaktor naczelny Studiów Filozoficznych – Janusz 

Kuczyński. Był to głos najbardziej teoretyczny i przez to najmniej związany z realnymi 

potrzebami środowiska historyków filozofii51. Kuczyński wiązał rodzimą tradycję filo-

                                                           
48 Studia Filozoficzne 5/1969, s. 163. 
49 Ibidem, s. 163-164. 
50 Ibidem, s. 164. 
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się na zagadnieniu wpływu historii filozofii polskiej na kształtowanie świadomości narodowej Polaków. 
Stąd teŜ podkreślał waŜność filozoficznych uogólnień dokonywanych np. w pracach historyków. Dokonu-
jąc typologizacji epok polskiej kultury, uznawał, Ŝe ciągle Ŝywe były idee oświecenia, romantyzmu, pozy-
tywizmu i socjalizmu, ta ostatnia syntetycznie łączyła, czy teŜ trafniej – miała za zadanie łączyć, wszyst-
kie poprzednie. Kuczyński odróŜnił filozofię jako naukę i dziedzinę akademicką od kultury filozoficznej, 
która, w przeciwieństwie do filozofii, wpływała na świadomość społeczną. Kultura filozoficzna w epoce 
socjalizmu była, wedle Kuczyńskiego, na nieporównywalnie wyŜszym poziomie niŜ wcześniej. Kultura 
filozoficzna bowiem kształtowała społeczeństwo według zasad marksizmu, tym samym, uznał Kuczyński, 
całe społeczeństwo miało udział w kulturze filozoficznej, która nie była juŜ domeną elity. Pewne ogólne 
uwagi Kuczyńskiego dotyczące roli historii filozofii w kształtowaniu toŜsamości dotyczyły nie tylko histo-
rii filozofii polskiej, ale filozofii w ogóle. (J. Kuczyński, Historia filozofii i świadomość narodowa, in: 
Studia Filozoficzne 5/1969, s. 166-171). Optował więc, z punktu widzenia historiografii marksistowskiej, 
za rozwiązaniami internacjonalistycznymi i uniwersalistycznymi. (W. Mackiewicz, Ludzie i idee. Polska 
filozofia najnowsza. Zarys problematyki, Warszawa 2003, s. 118, tamŜe znajduje się równieŜ krótkie 
streszczenie tej dyskusji z przytoczeniem najwaŜniejszych głosów, s. 115-119). 
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zoficzną z zadaniami wychowawczymi, patriotycznymi, od czego część uczestników 

dyskusji się odŜegnywała. Przypisywał takŜe historii rodzimej filozofii funkcje ideolo-

giczne. WaŜne z punktu widzenia przedmiotu dyskusji było w tekście Kuczyńskiego 

zwrócenie uwagi na rolę recepcji idei filozoficznych Europy w kulturze polskiej – bez 

recepcji tej, stwierdzał Kuczyński, kulturze filozoficznej obce byłyby koncepcje Hegla, 

Comte’a czy Marksa. W przeciwieństwie do filozofii akademickiej, kultura filozoficzna 

z rzadka kształtowana jest przez bezpośrednie zapoznawanie się z dziełami filozofów. 

Partycypacja w kulturze filozoficznej moŜe z powodzeniem odbywać się poprzez recep-

cję pośrednią: Przyswajanie idei dokonuje się wieloma drogami, ale przede wszystkim 

poprzez najbliŜszą społecznie i kulturowo rzeczywistość własnego kraju, to znaczy, Ŝe 

powszechne idee f i lozof iczne ,  z  regu ły przec ieŜ dochodzą do szerszych 

kręgów społecznych  przez  narodowe formy,  nawet prze tworzen ia,  kon-

kre tyzac je 52.  W ten sposób, choć nie wprost, Kuczyński zgadzał się z postulatami 

poszerzenia materiału źródłowego dla historii filozofii polskiej. Z jego uwag przytocz-

my jeszcze jedną, pozbawioną ideologii: historia filozofii i filozofia historii ojczystej 

pozwala teŜ najpełniej zrozumieć, Ŝe mądra afirmacja wartości narodowych prowadzić 

musi do powiązania ich z wartościami ogólnoludzkimi, Ŝe autentyczny patriotyzm rów-

nieŜ w perspektywie historii wiąŜe się z kulturowym uniwersalizmem, a internacjonalizm 

zakłada pełne poszanowanie, na obecnym etapie nawet wyraźną stymulację narodo-

wych kultur53. 

Wreszcie dyskusja znalazła swoje podsumowanie w wypowiedzi referenta, który 

dyskusję rozpoczął –Walickiego. We wszystkich głosach znalazł on najwaŜniejszą 

konkluzję, potwierdzającą potrzebę intensyfikacji badań w zakresie historii filozofii 

polskiej. Większość dyskutantów zgadzała się równieŜ, Ŝe historii filozofii polskiej 

przynaleŜy odrębny od całości historii filozofii status metodologiczny i przedmiotowy. 

Zgodność panowała równieŜ co do tego, Ŝe w historii filozofii polskiej wiele jeszcze 

zostało do zrobienia. 

Głosy sprzeciwu pochodzące od Tatarkiewicza i SwieŜawskiego akcentowały raczej 

związek historii filozofii polskiej z filozofią europejską, bądź z filozofią jako rozwojem 

problemów filozoficznych. Walicki w swych postulatach nie zmierzał do oderwania 

tych dziedzin od siebie. Uznawał, Ŝe historia filozofii polskiej jest szczególnym przy-

padkiem powszechnej historii filozofii. Zacytujmy dłuŜszy fragment wypowiedzi Wa-

                                                           
52 J. Kuczyński, Historia filozofii, op. cit., s. 171. 
53 Ibidem, s. 173. 
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lickiego: Sądzę jednak, Ŝe dla dobra historii filozofii polskiej warto było połoŜyć nacisk 

na to, Ŝe – z punktu widzenia tradycyjnego podziału pracy umysłowej – jest to dziedzina 

typowa „interdyscyplinarna”, a nie jedynie część którejkolwiek z istniejących i zinstytu-

cjonalizowanych dyscyplin naukowych. Ponadto wydaje mi się, Ŝe historia filozofii 

polskiej tylko wtedy daje się ująć jako pewien odrębny ciąg rozwojowy, gdy rozpatruje-

my ją jako dział historii kultury polskiej oraz szczególny aspekt historii intelektualnej 

narodu polskiego. Ujęcie takie wydobywa na jaw doniosłość wielu zjawisk, które 

z punktu widzenia powszechnej historii problemów filozoficznych mają znaczenie nie-

wielkie, lub wręcz Ŝadne. […] Badanie filozofii polskiej sub specie historii kultury na-

rodowej i intelektualnej historii Polski wykluczałoby takie skrzywienie obrazu. Warto 

moŜe dodać, Ŝe przy właściwym ustawieniu takich badań nie groziłoby im niebezpie-

czeństwo „zamykania się we własnych opłotkach” – przecieŜ kulturę polską oraz to, co 

nazwałem intelektualną historią Polski, takŜe naleŜy badać w szerokim, międzynarodo-

wym kontekście porównawczym. Osobiście sądzę, Ŝe kontekst ten musiałby obejmować 

nie tylko filozofię, lecz całokształt waŜkich zjawisk ideologicznych w kulturze epoki, Ŝe 

zatem pole do badań porównawczych byłoby znacznie szersze niŜ w wypadku tradycyj-

nie rozumianej historii filozofii powszechnej54. 

W dalszej części swojej końcowej wypowiedzi Walicki odnosił się szczegółowo do 

poszczególnych postulatów organizacyjnych i wydawniczych, jakie pojawiły się w toku 

dyskusji. Postulował, aby wzorem Czechosłowacji przyznawać płatne urlopy dla pra-

cowników uniwersyteckich pracujących nad rodzimą myślą. Dodawał jednakŜe: śadne 

formy instytucjonalne nie zastąpią jednak talentu, zainteresowania i zapału do pracy, 

a więc tak zwanego „czynnika subiektywnego”, wymykającego się programom i pla-

nom. […] Zainteresowanie historią filozofii polskiej to przewaŜnie szczególne skojarze-

nie zainteresowania filozofią z zainteresowaniem historią i kulturą naszego kraju. Po-

jawienie się takich zainteresowań zaleŜne jest od całego zespołu czynników określają-

cych prestiŜ i atrakcyjność nauk filozoficznych w Polsce oraz treść naszej „samoświa-

domości kulturalnej”55. 

Za najwaŜniejszy wniosek z całej dyskusji na łamach Studiów Filozoficznych uznać 

naleŜy stwierdzenie interdyscyplinarnego charakteru historii filozofii polskiej wraz 

z postulatem poszerzenia bazy źródłowej poza prace filozofów akademickich. Przed-

miot historii filozofii polskiej, znajdując się zakresowo na pograniczu dwóch dziedzin, 

                                                           
54 A. Walicki, Dyskusja o historii filozofii polskiej – słowo końcowe, in: Studia Filozoficzne 1/1970, s. 190. 
55 Ibidem, s. 192. 
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wymaga zatem metodologicznego i przedmiotowego wyodrębnienia. Owo wyodrębnie-

nie przedmiotowe nie jest jednak izolacją od dziedzin, które go współkonstytuują i 

stanowią niezbędny kontekst do tego, aby historia polskiej filozofii była raczej historią 

prawdziwą, a nie historią prawdy.56 Te konkluzje z dyskusji uznać naleŜy za wciąŜ 

aktualne i wciąŜ pojawia się potrzeba przypominania ich, zwłaszcza wobec postulatów 

– z jednej strony – traktowania historii filozofii polskiej jako przedmiotu niewartego 

powaŜnych badań, zwłaszcza w obliczu ogromu filozofii powszechnej, oraz – z drugiej 

strony – postulowanego czasem badania historii filozofii polskiej w jej immanentnym 

rozwoju57. 

Przytoczona wyŜej wymiana zdań miała swój dalszy ciąg podczas Ogólnopolskiego 

Zjazdu Filozoficznego w Lublinie w 1977 r. Była ona jednak prowadzona w innym 

kontekście, rozpoczęła się od referatu J. Garewicza na temat recepcji w historii filozofii, 

który wywołał szereg wypowiedzi krytycznych dotyczących zbyt daleko idących wnio-

sków autora dotyczących filozofii polskiej. W dyskusji na temat tego referatu podczas 

zjazdu i po nim głos zabierali m. in. C. Głombik, R. Palacz. Zasługuje ona jednak na 

osobne omówienie. 

Podobny temat – moŜliwości filozofii narodowej i zakresu tego pojęcia – podejmo-

wało takŜe szereg historyków polskiej myśli w refleksji metodologicznej towarzyszącej 

ich własnym badaniom. Wymieńmy tutaj m.in. Romana Kozłowskiego, Marka N. Jaku-

bowskiego, Jana Woleńskiego, Jana Błachnio, Wiesława Sztumskiego, Stefana Symo-

tiuka, Marka Szulakiewicza, Stanisława Pieroga, Andrzeja L. Zachariasza. Debaty nad 

stanem filozofii polskiej były takŜe organizowane przez czasopisma Znak i Diametros, 

tam jednakŜe problem ten podejmowany był marginesowo. 

                                                           
56 Por. B. Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, Warszawa 1987, rozdz. Złudze-

nia i nadzieje historyka filozofii, s. 42-60. Oczywiście, uprawianie przez historyka filozofii postulowanej 
historii prawdziwej powinno, na ile to moŜliwe, unikać niebezpieczeństwa redukcjonizmów oraz mieć na 
uwadze fakt, Ŝe prawda w historii nie jest bezwzględna. Podobnie zapewne sprawa ma się z prawdą w fi-
lozofii. 

57 JuŜ po tej dyskusji C. Głombik zwrócił uwagę na fakt, Ŝe podobne postulaty wyraŜał juŜ Stefan Pawlicki: 
oto jeszcze niemal w bieŜąco toczonych dyskusjach wśród polskich filozofów zachodzi potrzeba ponawia-
nia – wprawdzie w zasadniczo zmienionych warunkach i w innym kontekście poruszanych spraw – starych 
wywodów i zapomnianych argumentów Pawlickiego o powodach wzmoŜenia badań nad twórcami polskiej 
kultury. Co prawda nikt spośród dzisiejszych dyskutantów nawet jednym słowem nie nawiązuje do zapo-
mnianego wystąpienia Pawlickiego z równie zapomnianej krakowskiej debaty historyczno-literackiej, ale 
niedawna wypowiedź Andrzeja Walickiego stwierdzająca, iŜ w słusznym dąŜeniu do wyodrębnienia badań 
nad historią filozofii polskiej nie warto przykładać zbyt duŜego znaczenia »do jakiegoś barwika narodo-
wego«, lecz Ŝe naleŜy mieć na uwadze przede wszystkim »względy merytoryczne i metodologiczne«, aŜ na-
zbyt wyraźnie, chociaŜ bezwiednie, współbrzmi z głosem Pawlickiego i z juŜ wcześniej podjętymi u nas roz-
trząsaniami metodologicznymi. Spory metodologiczne – jak widać – mają nie tylko swoją historię, ale i 
swoje nawroty w ponownym stawianiu spraw szczególnej wagi (C. Głombik, Zadania historii filozofii w 
ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego, in: Studia Filozoficzne 11-12/1972, s. 88). 
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Wydaje się, Ŝe dzisiaj zrealizowano część postulatów, jakie były przedmiotem po-

wyŜszej dyskusji. Na uczelniach naucza się historii filozofii polskiej, jest ona często 

obligatoryjnym przedmiotem wykładowym dla studentów filozofii. TakŜe i pod wzglę-

dem osobowym wiele się zmieniło. Badaczy myśli polskiej przybywa i nie są juŜ izo-

lowani czy odosobnieni. Pojawiły się takŜe inicjatywy, które konsolidują środowisko 

badaczy, naleŜą do nich seminaria historyków filozofii polskiej, czy teŜ sekcja historii 

filozofii polskiej podczas zjazdów filozoficznych. Większość jednak uwagi poświęca 

się szczegółowym problemom dziejów polskiej myśli, wyznaczane bywają równieŜ 

nowe kierunki badań. Rzadziej pojawia się refleksja metodologiczna. Nie oznacza to 

jednak, Ŝe plan badań dziejów polskiej filozofii jako dziedziny szerokiej, interdyscypli-

narnej, zarysowany przez A. Walickiego i poparty przez pierwszoplanowe postaci bada-

czy historii filozofii, zyskał powszechne w środowisku uznanie. Wydaje się, Ŝe warto 

doń wrócić i przypomnieć jego postulaty w obliczu pojawiających się przy róŜnych 

okazjach propozycji badań myśli polskiej w jej immanentnym rozwoju. Jest równieŜ 

właściwym przypomnieć o tych postulatach wobec konieczności zainteresowania bada-

czy zagranicznych dorobkiem polskiej myśli. 

Dość powiedzieć, Ŝe badanie wewnętrznego rozwoju filozofii polskiej nie da spo-

dziewanych efektów, gdyŜ niewiele było postaci i nurtów w polskiej myśli, które 

w ogóle nie czerpałyby z dorobku obcego. Prawdą jest równieŜ, Ŝe wpływy obce (stu-

dia, lektury, badania) nie wyczerpują zakresu inspiracji polskich myślicieli. Powraca 

zatem problem poruszony w dyskusji cztery dekady temu, nie moŜna bowiem traktować 

myśli polskiej jedynie jako recepcji idei obcych ani ograniczać jej do kręgu polskiego. 

Jakkolwiek by nie ograniczyć związków polskiej filozofii, obraz jej stanie się niepełny, 

a przez to fałszywy. 

Ponadto, pojawiają się słuszne głosy, Ŝe historycy myśli polskiej powinni postawić 

sobie za zadanie zainteresowanie czytelnika zagranicznego dziedzictwem intelektual-

nym Polaków. Trudno raczej spodziewać się, Ŝe tylu niemieckich historyków uczyni 

filozofię polską przedmiotem swych studiów, ilu historyków polskich zajmuje się filo-

zofią niemiecką. To samo moŜna zapewne powiedzieć o historykach rosyjskich, angiel-

skich, francuskich czy amerykańskich. Wydaje się jednak, Ŝe zainteresowanie historyka 

obcego przedmiotem badań z dziedziny filozofii polskiej nie jest jednak niemoŜliwe. 

Wszelkim takim próbom naleŜy przyklasnąć. Sprawa – m. in. ze względów podnoszo-

nych w dyskusji przez T. Kotarbińskiego – jest o wiele łatwiejsza w obszarze logiki czy 

filozofii matematyki. Inne dziedziny polskiej myśli trudniej przedstawić obcemu czy-
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telnikowi w sposób wzbudzający jego zainteresowanie. KsiąŜka wydana w języku ob-

cym, której tematem będzie np. filozofia Brzozowskiego, mesjanizm polski czy polska 

szkoła prawa narodów będzie dla czytelnika obcego łatwiejsza w odbiorze, jeśli jej 

przedmiot nie będzie przedstawiony bez związku z dziejami filozofii europejskiej, 

a więc bez związku z obszarem juŜ temu czytelnikowi znanym. W ten sposób jedynie 

moŜna wprowadzić go w myśl polską i zainteresować jej meandrami. Postulowanie 

ograniczenia zakresu związków polskiej filozofii z ideami obcymi stać będzie zatem 

w sprzeczności z potrzebą zainteresowania badaczy obcych dorobkiem polskim. Przy-

najmniej dla czytelnika zagranicznego akcent w badaniach filozofii polskiej powinien 

zostać przesunięty w stronę związków z filozofią europejską i światową. A związków 

tych przecieŜ nie brak. 

Summary 

The purpose of this paper is to present the discussion on the methodological prob-

lems of researches conducted in the field of the history of Polish philosophy. The dis-

cussion was carried on at the turn of the sixties and seventies of the 20th century in the 

leading philosophical periodical: Studia Filozoficzne (Philosophical Studies). The par-

ticipants of this discussion were the most eminent historians of Polish philosophical 

milieu. They touched on the following issues: the scope of studies in the field of Polish 

philosophy, terminological controversies (Polish philosophy or philosophy in Poland?), 

history of Polish philosophy as an interdisciplinary field of study, the needs and 

achievements in this field etc. The most important, however, was a metaphilosophical 

problem of national attributes in investigating the history of Polish philosophy. The 

wide scope of attitudes towards this question oscillated from a narrow conception of the 

history of philosophy as a history of philosophical problems to the view that the history 

of philosophy is inseparable from the wide context of national culture. The idea of re-

searching the history of Polish philosophy as a interdisciplinary study – a part of the 

history of philosophy in general on the one hand, with strong connections to national 

culture on the other – still proves to be the most fruitful and inspiring. In the concluding 

remarks resulting also from contemporary discussions and seminars, the stress was laid 

upon the necessity of arousing the interest in Polish philosophy abroad. This task, how-

ever, is hardly going to be fulfilled when studying the history of Polish philosophy in its 

immanent development, when its scope is limited to the Polish context only. 
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Czym właściwie jest szczęście? Jakie ono jest? Jak je osiągnąć? Czy jest moŜliwe do 

zdobycia? Czy w ogóle istnieje, a jeśli tak, to jaką rolę ma do spełnienia w Ŝyciu kaŜde-

go z nas? 

Są to pytania pozornie łatwe, ale w rzeczywistości naleŜą do najtrudniejszych, jakie 

stawiano sobie od zarania dziejów. Pytania te wyraŜają głęboką potrzebę zrozumienia 

samego siebie oraz innych. Na temat szczęścia, którego objętość jest tak obszerna jak 

morze, powstało wiele rozpraw. Koncepcja ta w pierwszym zamyśle wydawać się moŜe 

błaha i łatwa – w momencie jednak próby zgłębienia jej naraŜeni jesteśmy na wszelkie-

go rodzaju trudności i komplikacje. Potrzeba szczęścia istniała od zawsze, problem ten 

interesował człowieka bez przerwy. Człowiek szukał ciągle szczęścia, rozmyślał gdzie 

go moŜna znaleźć, czy jest moŜliwe do osiągnięcia − na jak długo. Istnieją na szeroką 

skalę przeprowadzone badania, analizy, dzieła, prace podejmowane przez wielu filozo-

fów, psychologów, myślicieli, poetów, uczonych; jest jednak prawdą, Ŝe człowiek szuka 

szczęścia, które jest dla niego w większym stopniu nieznane, nie łatwe do zdobycia, 

bardzo często kruche, nietrwałe i abstrakcyjne. Postawione pytania na wstępie zadają 

sobie wszyscy ludzie bez wyjątku. Wszyscy bowiem, niezaleŜnie od wieku, wykształ-

cenia, bogactwa, inteligencji, rasy pragną szczęścia. 
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Doświadczenia jakie doznaje ludzkość, zwłaszcza w dzisiejszym świecie zdomino-

wanym przez niesprawiedliwość społeczną, polityczną, religijną itd., bezrobocie, woj-

ny, brak szacunku dla drugiego człowieka (jego Ŝycia, bądź śmierci) uświadomiły 

człowiekowi jak trudno jest osiągnąć szczęście we współczesnym świecie. Dlatego teŜ 

kaŜdy człowiek ma prawo do własnego szczęścia i jest za nie odpowiedzialny. Im bar-

dziej będziemy starać się poznawać człowieka, tym szybciej będziemy mogli wskazać, 

gdzie i w jaki sposób powinniśmy zabiegać o szczęście. Postaramy się dokonać skrom-

nej interpretacji dzieła Władysława Tatarkiewicza. Innym powodem, dla którego posta-

nawiamy przedstawić tego autora, jest to, iŜ temat szczęścia, bardzo zresztą aktualny, 

jest błędnie opisywany i omawiany. Niektóre społeczeństwa nowoczesne skłaniają się 

do pojmowania szczęścia jako konsekwencji zaspokojenia potrzeb jedynie material-

nych. Szczęście natomiast jest wynikiem złoŜonej ilości czynników nie tylko wyłącznie 

materialnych. Analiza przeprowadzona przez autora daje nam wymowny tego przykład. 

Tematyka szczęścia jest zbyt szeroka, aby mogła być pojęta w formie pojedynczego 

poszukiwania. W naszej analizie wybraliśmy te myśli zaproponowane i przeanalizowa-

ne przez Tatarkiewicza, które oceniamy jako bardziej znaczące. Począwszy od czasów 

staroŜytnych, zostało napisanych wiele traktatów na temat szczęścia i trwają po dzień 

dzisiejszy. Prawie wszyscy zajęli się i zajmują nadal zgłębieniem tajemnicy, w jaki 

sposób moŜna osiągnąć szczęście – nie podając jednak jego precyzyjnej definicji. Dzie-

ło Tatarkiewicza stawia sobie za cel wypełnienie tej myśli oraz luki i podaje nam defi-

nicję szczęścia w bardzo skomplikowanej panoramie.  

Tatarkiewicz rozpoczął gromadzenie materiałów do swojej ksiąŜki O szczęściu, po-

cząwszy od roku 1918. Opracowywanie tekstu rozpoczął jednak dopiero dwadzieścia lat 

później, czyli bezpośrednio przed inwazją niemiecką, która miała oznaczać koniec okre-

su szerokiego otwarcia Polski na kulturę. NaleŜy więc podkreślić, iŜ ksiąŜka została 

przemyślana i zaplanowana przed inwazją niemiecką, ale napisana podczas wojny i po 

niej kontynuowana. Pociągnęło to za sobą szyderstwa wokół tytułu dzieła, który na 

pewno nie pasował do dramatycznych chwil, jakie przeŜywała Polska i świat. Z tego 

właśnie powodu autor dodał we wrześniu 1939 rozdział poświęcony cierpieniu, smutną 

zapowiedź nadchodzących lat. Pierwsza publikacja z roku 1947 jest w większości po-

zbawiona przypisów, które zostały zniszczone w poŜarze jego domu w Warszawie 

i nigdy nie zostały odzyskane. Autor, który zmarł w 1980 r. pozostawił nam tekst, który 

choć w części niekompletny, przedstawia nam potęŜną panoramę myśli filozoficznej 

dotyczącej tego tematu. We wstępie Tatarkiewicz, mówi o duŜej trudności w ustaleniu 
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myśli przewodniej ksiąŜki: czy będzie to względność szczęścia lub określenie wierzeń, 

które mają swój początek w dwuznaczności terminu szczęście, czy delikatna asocjacja 

szczęścia z przyjemnością, lub znaczenie przyszłości (bardziej niŜ teraźniejszości) 

w refleksji nad szczęściem. Z filozofią wartości, której Tatarkiewicz poświęcił swoje 

spekulatywne dzieło, łączy się równieŜ ksiąŜka O szczęściu, w której zebrane są i prze-

analizowane róŜne problemy związane z tym tematem. Tutaj szczęście określone jest 

jako satysfakcja z Ŝycia pojętego w jego pełni i stają w konfrontacji róŜne rozwiązania 

proponowane w historii myśli zachodniej. Często Tatarkiewicz oferuje własne rozwią-

zania, ale po sokratejsku, ale ostateczną decyzję pozostawia czytelnikowi. Zdaniem 

autora szczęście płynie z osiągnięcia przyjemności w sensie jakościowym: przyjemność 

nie moŜe być pojmowana w sensie ilościowym – przeciwnie, musi dotyczyć i angaŜo-

wać całą osobę w jej głębi, czyli musi być mierzona w swym stopniu przenikliwości. 

Te, jakŜe silne doświadczenia, mają dwie róŜne formy: zachwyt i szczęśliwość. 

W przypadku pierwszej spotykamy się z duŜym wysiłkiem umysłowym i szaleństwem 

radości, w przypadku drugiej dokonuje się odpręŜenie, które autor nazywa uspokoje-

niem zmysłowym. Według Tatarkiewicza ból, który nie jest trwałym stanem, czyni przy-

jemność bardziej intensywną. Zdaniem autora szczęście znajduje się w pełnej satysfak-

cji z tego, co jest cenione; ponadto uwaŜa on, Ŝe ani przyjemność, ani całkowita jej 

negacja nie stanowią najskuteczniejszej drogi do szczęścia. Autor pogłębia następnie 

znaczenie pojęcia przyjemność, przygląda mu się w jego róŜnorodności formy, tworząc 

równieŜ wykaz róŜnych jego interpretacji w ramach historii myśli. Podejmuje z kolei 

temat cierpienia w jego róŜnych aspektach. Tatarkiewicz sugeruje, Ŝe mówiąc o szczę-

ściu, nie moŜna ignorować znaczenia aspektu pragmatycznego: rzeczywiście, są czyn-

niki praktyczne mogące stanowić dla niego przeszkodę lub mu sprzyjać. Pierwsze, 

w szczególności mogą być zarówno wewnętrzne (pochodzenia psychicznego), jak 

i zewnętrzne (spowodowane czynnikami środowiskowymi). W tym miejscu Tatarkie-

wicz przeprowadza kilka refleksji na temat śmierci pojmowanej jako czynnik, który 

wzbudza lęk, często niekontrolowany, stwarza powaŜne przeszkody na drodze do osią-

gnięcia szczęścia. Na czynniki sprzyjające, które autor nazywa czynnikami szczęścia, 

składa się wszystko to, co odgrywa pozytywną rolę, co przyczynia się do osiągnięcia 

szczęścia. Są one bezpośrednie i pośrednie: pierwsze wyraŜają to, na czym polega 

szczęście, drugie natomiast to, co jest dla niego konieczne. Dokładniej zaś: czynniki 

wewnętrzne to te, które ustalają warunki dla rozwoju szczęścia i zaleŜą od osobowości 

jednostki: te zewnętrzne natomiast zaś są źródłami, jak równieŜ dobrami zewnętrznymi, 
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wspólnotą uczuć lub przyjemnej pracy. Czynniki, o których mówiliśmy, nie są jednak 

wystarczające: muszą one łączyć się z wewnętrzną postawą, czyli skłonnością do wzru-

szeń, elastycznością, powagą, ambicją, Ŝyczliwością, ufnością. Autor wymienia zasady, 

przekazane przez filozofów staroŜytnych zastosowane w czasach nam bliŜszych, które 

naleŜy przestrzegać, aby osiągnąć szczęście: oddalenie od dóbr zewnętrznych, ograni-

czenie potrzeb, unikanie przyjemności. W związku z pierwszym punktem (oddalenie od 

dóbr zewnętrznych) precyzuje on, iŜ przesadne przywiązanie do dóbr materialnych, 

bardziej niŜ ich efektywne posiadanie, jest przyczyną cierpienia. W związku z drugim 

punktem (ograniczenie dóbr), autor utrzymuje, Ŝe zbyt często nie potrafimy rozeznać 

lub rozróŜnić naszych autentycznych potrzeb od pozornych. W związku z trzecim punk-

tem (unikanie przyjemności) moŜna powiedzieć, Ŝe nie dotyczy on wszystkich, ponie-

waŜ, według autora, są osoby, które odnajdują szczęście na drodze bogactwa. władzy, 

dobrobytu, czyli w Ŝyciu, w którym przyjemność bierze górę nad cierpieniem. Wyjaśnia 

on jednak, Ŝe rady te są względne i nie uniwersalne. 

Prawość moralna, chociaŜ daje zadowolenie i spokój umysłu, to jednak nie gwarantu-

je innych elementów, które przyczyniają się do osiągnięcia szczęścia, czyli zdrowia, 

bogactwa, talentu, odwzajemnionych uczuć: co więcej, brak tych ostatnich moŜe uczy-

nić człowieka dobrym, ale nieszczęśliwym. Prawość moralna, wciąŜ zdaniem autora, 

moŜe mimo to być jedną z przyczyn szczęścia. Tatarkiewicz zatrzymuje się przy niektó-

rych autorach klasycznych, a szczególnie przy Sokratesie, Platonie, Arystotelesie, św. 

Augustynie i św. Tomaszu. Sokrates i Platon uwaŜali, Ŝe szczęście nie zaleŜy wyłącznie 

ani od przyjemności, ani od sukcesu, ani nawet od czystej satysfakcji materialnej. We-

dług obydwu filozofów posiadanie dóbr, choć moŜe uczynić Ŝycie lepszym, czyli za-

spokoić potrzebę materialną. To jednak nie wystarcza do osiągnięcia szczęścia. Kon-

cepcja Platona, według Tatarkiewicza, klasyfikuje się do wielkich koncepcji utopistycz-

nych, które zmierzają do stworzenia doskonałego społeczeństwa. Autor, cytując Arysto-

telesa, stwierdza, Ŝe staroŜytny filozof, po ustaleniu relacji pomiędzy szczęściem 

a eudajmonią, wskazał w połączeniu tych dwóch doświadczeń, na osiągnięcie szczęśli-

wości. Prawdziwie szczęśliwymi są ci, którzy osiągną je obydwa. Tatarkiewicz uwaŜa 

Arystotelesa za optymistę, a szczególnie cytując go, aby wyrazić‚ Ŝe wszyscy widzą 

w szczęściu najwyŜsze dobro, pojmowane jako posiadanie wszystkich dóbr jakie tylko 

człowiek moŜe osiągnąć i które są dla niego konieczne. Zdaniem Tatarkiewicza Arysto-

teles przedstawia koncepcję umiarkowaną. Dalej autor zajmuje się tematem szczęścia 

według św. Augustyna, pisząc, Ŝe szczęśliwym moŜe być ten, kto posiada to, czego pra-
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gnie i nie poŜąda niczego złego. Wśród eudajmonistów św. Augustyn naleŜał do tych, 

którzy przeciwstawiali szczęście przyjemności. Według Tatarkiewicza św. Tomasz 

mówi jasno, Ŝe człowiek, otrzymując raz szczęście, nic moŜe pragnąć niczego innego, 

poniewaŜ to ostatnie stanowi najwyŜsze dobro. Według autora, krytyka poglądu, Ŝe 

same dobra zewnętrzne (materialne i społeczne) zapewnią szczęście, sięga czasów sta-

roŜytnych – krytyka ta, została rozwinięta w sposób systematyczny przez scholastyków, 

a szczególnie przez św. Tomasza, który uwaŜał, Ŝe nie ma Ŝadnego szczęścia w dobrach 

zewnętrznych. Autor stwierdza, Ŝe św. Tomasz, bliski w tym temacie św. Augustynowi, 

myślał, Ŝe ostateczny cel człowieka i kaŜdej istoty rozumnej nazywa się szczęściem lub 

szczęśliwością. Z tych krótkich wzmianek na temat szczęścia według myśli Platona, 

Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza. Tatarkiewicz wysnuwa wizję człowieka 

niekonfliktowego: przeciwnie – będącego owocem harmonijnej koordynacji stworzonej 

przez jedność rozum – duch. Autor poświęca cały rozdział na rozróŜnienie pomiędzy 

hedonizmem a eudajmonizmem. Przedstawia róŜne teorie hedonistyczne, aby je sobie 

przeciwstawić, choć równieŜ pozytywnie ocenia wartość przyjemności zmysłowych, 

mających za cel wzmocnić wszechstronną działalność Ŝyciową. Nie uwaŜa jednak, Ŝe 

przyjemność stanowi jedyne dobro lub wartość. Jeśli chodzi o eudajmonizm, to oświad-

cza, Ŝe ten pozostaje w stosunku do hedonizmu tak, jak szczęście do przyjemności, 

gdyŜ dla eudajmonizmu szczęście jest najwyŜszym dobrem. Jednak, jak juŜ powiedzie-

liśmy, szczęście według Tatarkiewicza nie jest rezultatem wyboru wartości w oparciu 

o ich jakość, ale satysfakcji, jaką one przynoszą. 

Analiza ksiąŜki W. Tatarkiewicza O Szczęściu pozwała nam na zaklasyfikowanie au-

tora do grona empirystów. W studium wybranego przedmiotu, faktycznie, woli on ko-

rzystać z opinii i doświadczeń zwykłych ludzi. Jasnym jest, Ŝe wychodząc z tych zało-

Ŝeń, opartych na codziennym doświadczeniu, nie znajdzie pewnych i nadających się do 

przejścia dróg prowadzących do szczęścia. Tatarkiewicz mówi o platońskiej koncepcji 

szczęścia jako o zwykłej utopii mającej jedynie zastosowanie w doskonałym społeczeń-

stwie. Naszym zdaniem, autor powinien był wykorzystać koncepcję platońską w sposób 

pozytywny, gdyŜ wizja platońska nie jest utopistyczna. JuŜ w dziele Fileb Platon mówi 

o dobrym Ŝyciu mieszanym, które polega na róŜnorodności czynników (od poznania 

rozumowego do przyjemności), zdolnych zapewnić człowiekowi szczęście. Przyjem-

ność, o której mówi Platon, nie jest jednak zmysłowa, lecz duchowa. Poświęca on przy-

jemności niejedną analizę, przedstawiając róŜne rodzaje przyjemności odpowiadające 

róŜnorakiej działalności psychicznej człowieka, począwszy od tej zmysłowej aŜ po 
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rozumową. Dla Platona, jak i dla Arystotelesa osobiste dobro nie znajduje się w dob-

rach zewnętrznych, ale w Ŝyciu pełnym cnót, które upływa na działalności umysłowej. 

Natomiast według Naszego Autora, przyjemność jest czynnikiem podstawowym i ko-

niecznym do osiągnięcia szczęścia: stwierdza wyraźnie, Ŝe nie moŜna mówić o szczę-

ściu bez przyjemności. W związku z tym warto przypomnieć myśl arystotelesowską 

wyraŜoną w Etyce Nikomachejskiej (rozdz. 1–6), gdzie filozof uczy nas, Ŝe przyjem-

ność, choć przynaleŜy do celu moralnego, nie moŜe być jego substytutem (to znaczy: 

przyjemność naleŜy do celu kaŜdego człowieka, ale nie zastępuje celu moralnego). 

Ponadto po przekonaniu się o niemoŜliwości ciągłego napełniania się na szczytach 

intelektualnych, Arystoteles stwierdza, Ŝe identycznie, nie jest dane człowiekowi do-

świadczać przyjemności w sposób ciągły i nieprzerwany. Arystoteles uczy nas, Ŝe 

wszyscy ludzie kochają Ŝycie, poniewaŜ Ŝycie prowadzi nas do aktywności: przyjem-

ność zaś jest waŜna, poniewaŜ stanowi uzupełnienie wszelkiej działalności ludzkiej. 

Istnieje wiele rodzajów przyjemności i róŜnorodność działalności ludzkiej, co wpływa 

razem na doskonalenie Ŝycia jednostki. Przyjemność naleŜy do celu kaŜdego człowieka, 

lecz nie moŜe jej zastąpić. Ostatecznym i najwyŜszym celem człowieka jest doskona-

łość, która zamieszkuje w tej szczególnej cnocie zwanej szczęściem. Wszyscy ci, którzy 

dąŜą do zdobywania cnót i osiągnięcia szczęścia, czyli do ostatniego celu, dąŜą równieŜ 

do doskonałości. Na tym polega doktryna etyczno-normatywna Arystotelesa, który 

stwierdza wyraźnie, Ŝe szczęście nie jest stanem duszy, tak jak cnota, ale prawdziwą 

i właściwą działalnością, która ma swój cel w samej sobie. Przyjemność zatem towarzy-

szy szczęściu i podtrzymuje szkielet moralny człowieka, który Ŝyje cnotliwie, ćwicząc 

jedną z najszlachetniejszych części własnej duszy – myśl. 

Na podstawie naszych analiz wnosimy, Ŝe analiza Tatarkiewicza jest zbyt ograniczo-

na na świat empiryczny. Szczęście, o którym on mówi, jest szczęściem jakby niedopeł-

nionym, umykającym i nazbyt przywiązanym do zachowań konkretnych i przelotnych 

Ŝycia codziennego. W swej analizie nie bierze pod uwagę świata metafizycznego i du-

chowego, który stanowi jedyny element mogący uczynić szczęście trwałym, doskona-

łym i pełnym. Tatarkiewicz, który zajął się początkowo badaniami na polu estetycznym 

(równieŜ z tego powodu jego analiza szczęścia pozostaje tylko częściowa), jest przede 

wszystkim historykiem filozofii i to usprawiedliwia jego troskę o wiarygodne przedsta-

wienie myśli autorów klasycznych. Jego wysiłek, niewątpliwie godny pochwały, zmie-

rzający do przedstawienia sposobów osiągnięcia szczęścia, zrozumiałych dla jednostek 

róŜnych kulturowo, uniemoŜliwia mu (szczęściu) wzbicie się na wysoki poziom. Ponad-
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to jego analiza, zbyt związana z doświadczeniem pragmatycznym, czerpie z niego nie-

pokój, który charakteryzuje tych, którzy zbyt związani z doświadczeniami empirycz-

nymi, ograniczają swoje doświadczenie do tego, co widzialne i posiadają tylko frag-

mentaryczną wizję człowieka. Nie osiąga on wniosków duchowych, które stanowiłyby 

jedyny klucz do zrozumienia egzystencji ludzkiej i pozwoliłyby na oglądanie NajwyŜ-

szego Dobra, jedynego źródła doskonałego szczęścia. Wydaje się ponadto, Ŝe autor 

odwołuje się zbytnio do psychoanalizy, jak i do biologii, które niewątpliwie wprowa-

dzają klucz nowoczesnej interpretacji do wizji pewnych stanów emocjonalnych czło-

wieka, ale nie mogą same dostarczyć wyczerpujących wyjaśnień. ChociaŜ autor wypo-

saŜony jest w pewną formę credo, to jednak pragnienie przenoszenia wszystkiego na 

płaszczyznę naukową oddala go od głębszych myśli. Jego wysiłek polegający na anali-

zie szczęścia według klucza nowoczesnego, bardziej naukowego, starając się przybliŜyć 

to ostatnie do chrześcijańskiej myśli filozoficznej, kończy się na wypunktowaniu tez 

i antytez, które nie osiągają nigdy syntezy. Jego dzieło wydaje się bardziej zbiorem 

myśli na temat szczęścia, aniŜeli oryginalnym opracowaniem wprowadzającym nową 

myśl. Tak jak juŜ powiedzieliśmy, ograniczył się on w istocie do przedstawienia, często 

powtarzając myśli innych filozofów i dlatego naleŜy go postrzegać raczej jako popula-

ryzatora, a nie oryginalnego autora.  

Kontynuując myśl Władysława Tatarkiewicza, który twierdzi, Ŝe odczuwamy przy-

jemność poprzez wszelkie miłe wraŜenia, zarówno te mocne, jak i słabe, fizyczne oraz 

umysłowe; nie jest jednak ona niezaleŜna w naszym umyśle – Ŝyje w stanach złoŜonych 

wraz z innymi danymi psychicznymi. Jedynie nasze doświadczenie pozwala nam na 

jego izolację. To samo odnosi się do tych wszystkich nieprzyjemnych wraŜeń, które 

nazywamy przykrością i cierpieniem. Zna je kaŜdy z doświadczenia, ale zna w postaci 

stanów złoŜonych, przyjemnych i przykrych, w których samo uczucie przyjemności czy 

przykrości jest tylko jednym ze składników1. Przyjemność i uczucia nieprzyjemne posia-

dają róŜne korzenie psychologiczne, poniewaŜ są wynikiem róŜnych bodźców. Przy-

jemności nie da się zmierzyć lub zsumować ani ustrzec się w niej od przykrości. Kiedy 

stany emocjonalne stają się szczególnie intensywne, to Tatarkiewicz nie określa ich 

terminem przyjemność, ale korzysta z wyraŜeń takich, jak radość lub zadowolenie. 

Autor przypisuje tę intensyfikację stanów emocjonalnych dwóm czynnikom: jednemu 

pochodzenia organicznego, drugiemu pochodzenia rozumowego (koncepcja Freuda). 

Radość i zadowolenie naleŜą do stanu emocjonalnego bardziej intensywnego od przy-

                                                           
1  W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1965, s. 79. 
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jemności, ale zarówno jedno, jak i drugie, mają róŜne pochodzenie i objawy. Radość to 

stan biorący początek z przyjemnej namiętności nie ograniczonej jednak kryteriami 

oceny pochodzenia intelektualnego. Namiętności zaś są stanami naznaczonymi intensy-

fikacją aktywności organicznej, która zwiększa przyjemność, tworząc tę przyjemną 

namiętność zwaną radością. Drugi wspomniany juŜ typ intensywniejszej przyjemności 

ma pochodzenie intelektualne, a nie organiczne. Stan ten autor określa terminem zado-

wolenie. Wzbudzony jest on nie tylko przez obraz, ale równieŜ przez ocenę. W przeci-

wieństwie do radości, zadowolenie ma pochodzenie natury refleksyjnej. Zarówno emo-

cje, jak i radość rozpływają się w stany ducha, które mogą mieć róŜny czas trwania. Tak 

więc istnieją emocje przelotne, ale są równieŜ te, które dąŜą do stworzenia stałych więzi 

z człowiekiem, zakorzeniając się w jego świadomości. Te właśnie emocje zakorzenione 

w jego świadomości to emocje stanu ducha. Są dwa przyjemne rodzaje stanów ducha 

odpowiadające dwóm stanom intensywnej przyjemności, czyli radości i zadowoleniu. 

W tym miejscu Tatarkiewicz mówi o ewolucji dwóch typów intensywnej przyjemności 

(radość i zadowolenie), które przeobraŜając się w stany ducha, przemieniają się odpo-

wiednio w wesołość i spokój. Wesołość występuje u osób o dobrym stanie zdrowia 

i zdrowej strukturze, które posiadają pewne cechy charakteru skłaniające do wesołości. 

Wesołość występuje zwłaszcza u ludzi o zdrowym organizmie, nieraz samo zdrowie do 

niej wystarcza: „zdrowy i bez wesela wesoły”, powiada rosyjskie przysłowie2. Są jednak 

stany ducha, które choć wyraŜają radość, trudno byłoby nazwać wesołymi, gdyŜ nie 

posiadają obfitości i nadmiaru radości. KaŜdy nastrój wesoły jest nastrojem przyjem-

nym, ale nie kaŜdy nastrój przyjemny jest nastrojem wesołym3. Te stany ducha nie są 

stanami wesołości, ale spokoju. Trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe charakter człowieka ma 

wielki wpływ na jego szczęście, znacznie większy niŜ dobra, które posiada. Szczęście – 

w sensie psychologicznym – moŜemy osiągnąć jedynie wtedy, gdy dochodzimy do 

najwyŜszych szczytów przyjemności. Jego cechy są bardziej zbliŜone do radości, która 

swą namiętnością osiąga wyŜszą intensywność względem przywiązania intelektualnego 

niŜ względem zadowolenia. Nie wystarczy jednak kwalifikować stanu szczęścia 

w oparciu o ich intensywność. Szczęście przedstawia jeszcze inny aspekt, który poru-

szali teologowie, mówiąc o najwyŜszym szczęściu, a jest nim szczęście mistyczne – 

przykłady takiego szczęścia występują w Ŝyciu religijnym4. Szczęście, aby było pełne, 

nie moŜe pozostać na zewnątrz, ale musi przeniknąć całą świadomość i dotrzeć do naj-

                                                           
2  Ibidem, s. 88. 
3  Ibidem, s. 89. 
4  Ibidem, s. 90. 
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bardziej ukrytych obszarów ducha. Jest więc ono nie tylko zjawiskiem ilościowym, ale 

równieŜ jakościowym. Szczęście w stanach upojenia nie jest zjawiskiem odnoszącym 

się do intensywności, ale przeniknięciem całej świadomości do jej wnętrza ... poczułem, 

Ŝe jestem w niebie: był to stan wewnętrzny pokoju, radości i jakiejś pewności niewypo-

wiedziane silniej; towarzyszyło temu wraŜenie kąpania się w jasnym, ciepłym świetle, 

które jakby z zewnątrz przenikało do wnętrza5. Kiedy stajemy przed tymi jakŜe mocny-

mi i głębokimi doświadczeniami, te ostatnie mogą przybrać dwie róŜne formy: jedna 

nazywana jest przez Tatarkiewicza upojeniem, druga zaś ukojeniem, jedne polegają na 

największym napięciu i podnieceniu psychicznym, drugie właśnie na zupełnym odpręŜe-

niu6. Formy te są nieraz przeciwstawne sobie. W pierwszej zauwaŜa się ogromne napię-

cie intelektualne i szał radości, podczas gdy w przypadku drugiej mamy odpręŜenie 

i formę, którą autor nazywa błogością. Nie występują one w tej samej chwili, ale jedna 

po drugiej, tak jak stan odpręŜenia następuje po stanie napięcia. Szczęście pojęte 

w sensie psychologicznym to nic innego, jak przyjemność na najwyŜszym poziomie 

intensywności i ekstensywności, ale szczęście to jest szczęściem w sensie psychologicz-

nym. JednakŜe szczęście „psychologiczne” ma w nim udział, i na pewno niemały7. 

Szczęście moŜe być jednak rozumiane równieŜ jako przychylność i posiadanie dóbr  

i w tym przypadku jest przyczyną przyjemności, lub teŜ moŜe być rozumiane jako stan 

zadowolenia z własnego Ŝycia i w tym przypadku moŜe być ono rezultatem przyjemno-

ści: Szczęście Ŝyciowe (pomyślny los) i etyczne (posiadanie dóbr) jest przyczyną przy-

jemności. A szczęście w sensie zadowolenia z Ŝycia jest, odwrotnie, skutkiem doznanych 

przyjemności8. Czy aby być szczęśliwym trzeba mieć tego świadomość? „... ale wielu 

ludzi bilans ten robi rzadko, rzadko zastanawia się nad swym szczęściem9. Autor nie 

uwaŜa, Ŝe szczęściu musi koniecznie towarzyszyć świadomość, Ŝe się jest szczęśliwym; 

więcej moŜemy znaleźć się wobec stanów nie kontemplacyjnych, które mogą powodo-

wać radość, dlatego Ŝe nasza świadomość nie jest podzielona pomiędzy własne zadowo-

lenie i myślenie o nim. Nie wszystkie stany psychologiczne są natury kontemplacyjnej, 

niemniej pogląd Tatarkiewicza fałszywie utoŜsamia sumienie ze stanem kontemplacyj-

nym (prawie ekstatycznym), podczas gdy w rzeczywistości jest ono zwykłym uobec-

nieniem bytu i realnego dobra. Bez tej prostej świadomości nie moŜe być mowy o Ŝad-

nej radości. 

                                                           
5  Ibidem, s. 90. 
6  Ibidem, s. 92. 
7  Ibidem, s. 93. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem, s. 94. 
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Jakie są jednak czynniki, które mają wpływ na osiągnięcie szczęścia? 

Tatarkiewicz pisze, Ŝe nie wszystkie przyjemności wpływają w taki sam sposób na 

jego osiągnięcie, poniewaŜ róŜnią się jakościowo. Jedynie przyjemności o charakterze 

przenikliwym, te które docierają do świadomości, a nie zatrzymują się na powierzchni, 

kierują człowieka w stronę szczęścia. Znikomy sukces w poszukiwaniu moŜe odnieść 

ten człowiek, który orientuje swoje Ŝycie na poszukiwanie licznych, lecz powierzchow-

nych przyjemności. Tatarkiewicz zadaje sobie pytanie, czy cierpienie moŜe stanowić 

przeszkodę do szczęścia. Na ogół kaŜdy kontakt ze światem, przynosząc przyjemności, 

przynosi teŜ cierpienia10. I rzeczywiście, cierpienie nie musi koniecznie być przeszkodą 

do osiągnięcia szczęścia; moŜe ono połączyć się z radością tworząc przyjemną całość 

ale cierpienia niekoniecznie stoją szczęściu na przeszkodzie11. Jest to jednak tylko 

w przypadku cierpień przejściowych. Znajdujemy się jednak czasem wobec sytuacji, 

gdy cierpienia mają charakter trwały nie pozostawiając miejsca na radość. W tym przy-

padku cierpienie moŜe być tak silne, Ŝe przekracza granice wytrzymałości człowieka 

niszcząc jego szczęście cierpienie dłuŜej trwające róŜni się nie tylko ilościowo, ale 

i jakościowo od krótkiego: przekraczając siły człowieka, staje się dlań nieznośne i burzy 

jego szczęście12. Czy istnieje szczęście, w którym przyjemność nie byłaby czymś oczy-

wistym, a jeśli tak, to co ją zastępuje? Tatarkiewicz uwaŜa, Ŝe istnieją dwa róŜne rodza-

je szczęścia. Szczęście tych, którzy są zadowoleni z Ŝycia poniewaŜ posiadają rzeczy, 

które cenią, ...stanowi o szczęściu to, co się w Ŝyciu posiada...13, oraz szczęście tych, 

którzy cieszą się uczuciami przyjemności. Ten drugi rodzaj szczęścia ma zdaniem Auto-

ra swoje korzenie w hedonizmie – nie znaczy to, by uczucia przyjemne nie miały zna-

czenia dla szczęścia14. W tym miejscu Tatarkiewicz neguje racje hedonistów – nie zga-

dzając się z poglądem, iŜ szczęście osiąga się wyłącznie poprzez przyjemność – tak jak 

utrzymują hedoniści – jednocześnie kwestionuje pogląd stoików negujących w całości 

moŜliwość osiągnięcia szczęścia. Nie tylko przyjemności robią człowieka wyłącznie 

bytem szczęśliwym, lecz szczęście jako takie samo w sobie moŜe być równieŜ źródłem 

przyjemności, aby człowiek był zadowolony z Ŝycia, trzeba, by posiadał to, co ceni – na 

przykład miłość czy zdolności, pracę, wolność, moŜność działania15.  

                                                           
10  Ibidem, s. 101. 
11  Ibidem, s. 102. 
12  Ibidem. 
13  Ibidem, s. 104. 
14  Ibidem. 
15  Ibidem. 
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Oddalając się od tego, co jest elementarne, rozwaŜanie nad pojęciem szczęścia staje 

się bardziej złoŜone, a więc trudniejsze do zrozumienia. Następuje przejście od poszu-

kiwania natury przyjemności do poszukiwania natury szczęścia, aby wejść w złoŜony 

splot motywów, które komplikują rozwaŜania i otwierają je na wielość poziomów i ich 

wzajemne sprzeczności.  

Pojęcie szczęścia zakłada pojęcie przyjemności i na nim bazuje, ale dochodzą tam 

równieŜ inne elementy. Przede wszystkim cudza świadomość samej przyjemności, która 

czyni moŜliwym pewne oderwanie od tego co bezpośrednie w czasową ciągłość samej 

przyjemności. Taka projekcja w czasie zawiera bardziej złoŜone dzielenie się sytuacji 

i bardziej rozległe zbieganie się elementów. Stosunek wewnątrz subiektywny, na przy-

kład, jest nowym i istotnym elementem, który zaczyna zbiegać się i razem z uzupełnia-

niem korzystania z przyjemności zabiera go od wyizolowania subiektywnego, a zatem 

od niebezpieczeństwa, któremu podlega. Czas, który mija, naraŜa na prozaiczność 

i zakłada współpracę innych w utrzymaniu w pozytywnym stopniu radości, która, aby 

taką być, musi być pod ochroną wątpliwości i niepewności. Rozwlekanie się w czasie 

uczucia przyjemności przynosi ze sobą ponadto fundamentalne uzupełnienie jakościo-

we. Rzeczywiście ukazują się, w wydłuŜaniu się w czasie doświadczania radości, inne 

potrzeby, inne oczekiwania, pojawiają się Ŝądania róŜnych wartości. Czysta przynaleŜ-

ność nie jest juŜ wystarczająca, natychmiastowa radość staje się przesytem, nudą, nie-

adekwatnością. Czysta przynaleŜność przeplata się w ten sposób z doświadczeniem. 

Obcość staje się elementem współistotnym w stanie szczęścia, dlatego, Ŝe reprezentuje 

w pewnym stopniu oderwanie od czystego poczucia posiadania, czy teŜ jako kryterium 

zakładające komunikację wewnątrz subiektywną.  

Według antycznego nauczyciela klasycznego szczęście polega na całkowitej realiza-

cji własnej natury. Moglibyśmy umieścić w definicji arystotelesowskiej pojęcie szczę-

ścia. PrzynaleŜność jest z pewnością podstawowym, pierwszym zaląŜkiem naszej natu-

ry, ale obcość, jak świat wartości, jak sfera kultury, jak środowisko, w którym działa 

język komunikacji, jest jednakowo charakterystyczne dla natury ludzkiej. Powtarza się 

wyraŜenie, sugerujące, Ŝe moŜe być potrzebnie przywołane równieŜ w tym kontekście: 

świat Ŝycia, co w pełniejszym znaczeniu oznacza świat wartości, świat, który zawiera 

wszystko to, co blisko poznane daje pełnię Ŝycia, autentyczność znaczenia. Pojęcie 

szczęścia mogłoby pokrywać się z pojęciem współpracy i wychwalającym doświadcze-

nie świata Ŝyciem.  
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Wymiar czasowy, ze swoją domyślną moŜliwością negatywnego upadku w porów-

naniu z zaŜywaniem przyjemności i ze statusem szczęścia, dostarcza dodatkowy ele-

ment zróŜnicowania między samą przyjemnością i szczęściem. Koniec przyjemności 

i jej znikanie ze szczęścia są rzeczywistymi moŜliwościami wnioskującymi do wymiaru 

czasowego, w którym przyjemność i szczęście się krzyŜują. Przyjemność i szczęście 

jako takie, musiałyby trwać nie same, lecz w nich musi być nieobecne kaŜde zmartwie-

nie, brak cierpienia czy bólu, jeśli chodzi o pewne trwanie. Jest na tym poziomie, czego 

się moŜna domyślić, dodatkowa róŜnica, która pobieŜnie się zarysowała: w czystej 

przyjemności uwaga przemijania jest całkowicie nieobecna, nie stanowi problemu, gdyŜ 

nie ma tam nawet przypuszczeń dla jakiejkolwiek problematyki, dana jest natychmia-

stowość i zdecydowana oryginalność przyjemności jako takiej; świadomość szczęścia 

natomiast jest następna w dzieleniu się opracowanego kontekstu doświadczenia i kultu-

ry, co samo doświadczenie przemijania niesie ze sobą. W sferze szczęścia, problem 

moŜliwego upadku w zaprzeczeniu, moŜliwej utraty samego szczęścia nie jest nonsen-

sem, niemoŜliwością, ale wręcz ustawieniem problemu w ramy nawiasu, przeoczeniem 

go.  

RozwaŜania w części analogicznej w stronę przyjemności i szczęścia mogłyby być 

wykonane w odniesieniu do bólu i nieszczęścia. Ból, czysty ból, ból jako ból, w kontek-

ście rozumowania przedstawionego powyŜej, mógłby być rozpatrywany jako odczuwa-

nie pierwotnego doświadczenia cielesności, jako zdecydowany brak, wstrzymanie 

w swobodnym przepływie doznań, zapomnienie w korzystaniu z Ŝycia. Doświadczenie 

bólu, w przeciwieństwie do doświadczenia przyjemności, zakłada przede wszystkim 

pewne oderwanie od bezpośredniości, pewną rezygnację świadomości o sobie samej, 

dzielenie się poziomów istnienia czystej przynaleŜności. Analogicznie, na poziomie 

strukturalnym, nieszczęście ze szczęściem jest większe, w odwróceniu kierunku od 

pełni do braku, dwa wraŜenia i logiczne postawy wskazują splot przynaleŜności i indy-

widualności i problematyczny stosunek do czasowości. 

Gdybyśmy chcieli rozwaŜać z punktu widzenia to, co zagraŜa korzystaniu z czystej 

przyjemności i co tworzy szczęście złoŜonym, a więc w większości wystawione na 

prowizoryczność, musielibyśmy wywnioskować, Ŝe chodzi o czasowy wymiar od jed-

nego aspektu i wspomniana indywidualność. Czysto elementarna przyjemność jest taka, 

dopóki jest pod osłoną przestrogi czasu i doświadczenia kogoś innego. Szczęście buduje 

się natomiast łącząc przynaleŜność do kogoś innego, ale kompozycja ta poszukuje pew-
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nej równowagi, którą trudno realizuje się w konkretnym doświadczaniu Ŝycia, a takŜe 

jest uciąŜliwe dla niej samej, chociaŜ zapominanej na horyzoncie świadomości. 

Tymczasowość, wspomniana w konfrontacji czystego bólu z czystym szczęściem, 

wprowadza zawsze wyłonienie się świadomości; zatem rozpadnięcie się, świadomości 

upadku, co najmniej moŜliwego, w korzystaniu z przyjemności. Indywidualność jest 

czystym upadkiem, gdzie produkują się kulturalne konstrukcje, które okazują się być 

potrzebami aksjologicznymi, wyłania się sfera duchowości. Z pewnej strony jasno uka-

zuje się pewność korzystania z Ŝycia tak samo, jak czysta przyjemność wyjawia się 

w przynaleŜności cielesnej. Odczucie szczęścia prezentuje się jako całkowita trudność 

samej przyjemności i zbudowane pozytywnie w samym kierunku Ŝycia. Z innej strony 

elementy, które są warunkiem projekcji czystej przyjemności w bardziej obszernym 

wymiarze, które przemieniają ją w szczęście, czyli wymiar czasowy i doświadczenie 

kogoś innego, niosą ze sobą źródła i samą aktualność upadku przyjemności i moŜliwego 

końca szczęścia.  

Korzystanie z przyjemności i status szczęścia, aby odnaleźć ich pewną równowagę 

w obrazie warunku ludzkiego, zostają porównane do czegoś, co nie cechuje ograniczeń 

a razem oznacza przezwycięŜenie. Zamierzamy wspomnieć o nadziei. Nadzieja jest 

oczekiwaniem, a więc oddaleniem, jest otwartą czasowością, wyrzuconą naprzód, dorę-

czycielem realnej nowości, nie prostą tęsknotą za nieodwracalnością, która oznacza 

upadek. Nadzieja jest równieŜ innością, gdyŜ jest stworzona z tego, co jeszcze nam się 

nie naleŜy, oznacza coś innego, na co czekamy, do czego się skłaniamy i czego mamy 

juŜ pewne przypuszczenie posiadania.  

Jest to pewna korzyść, jeśli chodzi o krótkie zatrzymanie się na stosunkach między 

własnym ja a innym. Ja elementarny, który ma swoją typową formę we własnej mojej 

cielesności, a więc w czystej przynaleŜności jest przeciwieństwem do inności. Wnio-

skuje się stąd, Ŝe równieŜ inność nie jest juŜ więcej radykalną negacją własnej przyna-

leŜności, ale elementem istotnym w samoświadomości własnego ja. Bardziej zdecydo-

wanie moglibyśmy powiedzieć, Ŝe zestawienie własnego ja i innego upada, gdyŜ własne 

ja powiększa się więcej niŜ jego podstawowe wyraŜenie, aby osiągnąć głębię, podczas 

gdy, w swej własnej obecności, pojmuje inną obecność, kogoś innego. 

Biorąc pod uwagę te rozwaŜania moŜna dojść do interpretacji w realiach czasowości 

i inności. Jest to moŜliwe na obszarze metafizycznym, i aby być bardziej precyzyjnym, 

metafizyki, która jakkolwiek postrzegana jasno wskazuje transcendentalność: transcen-

dentalność inności wewnętrznej w czystej przynaleŜności, transcendentalność nadziei 
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w czasie zamkniętym; transcendentalność szczęścia jako zbawienia w szczęściu, jako 

doświadczenie zwrócone ku kolejnemu wydarzeniu pomyślności i upadku. O szczęściu 

nie jest łatwo pisać; istnieje tyle definicji ile jest ludzi na świecie. Wiemy wszyscy, iŜ 

o szczęściu kaŜdy z nas marzy i śni. Nie jest łatwą rzeczą osiągnięcie szczęścia, zwłasz-

cza w dzisiejszych czasach pełnych troski, bólu, cierpień i niesprawiedliwości, wyzy-

sku, braku godności dla drugiego człowieka, wojen itd. Bardzo często nawet się nie 

zastanawiamy nad szczęściem, nie wiemy czym ono jest, gdzie go szukać i czy napraw-

dę istnieje. Oczywiście wykład ten nie zaspokoi wszystkich oczekiwań słuchającego, 

jak równieŜ nie będzie podana definicja szczęścia w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyŜ 

nie jest to moŜliwe. Mimo to jesteśmy pewni, Ŝe kaŜdy słuchający ten krótki wykład coś 

odpowiedniego dla siebie znajdzie, co zwróci uwagę na temat szczęścia. Naszym zada-

niem było jedynie zasygnalizowanie i przypomnienie o szczęściu jako najwaŜniejszym 

celu naszego Ŝycia. 

Summary 

In the presented paper entitled Happiness as a Philosophical Conception. Władysław 

Tatarkiewicz – Polish Philosopher and His Ethics of Happiness, the author would like 

to discuss the importance of happiness in the life of every human being. 

What is happiness ? What does it consist in? How to find it? Is it possible ? Does it really 

exist, and if so what is its role in the life of every human being? These questions seem to be 

even too easy and yet they are the most difficult of all the questions ever asked. They 

show human desire for self-understanding and deep concern to understand others. How-

ever, initially considerations on the idea of happiness may seem easy or even trivial but 

when we try to determine that concept we meet numerous difficulties and problems. In 

some moment of their life every human has asked themselves the questions from the be-

ginning of this paragraph for all the people independently of their age, education, wealth, 

intelligence or race seek for happiness.  

In the book entitled On Happiness Władysław Tatarkiewicz presented a thorough 

panorama of philosophical thoughts concerning the ethics of happiness. Virtue ethics – 

the main and central concept of this philosopher is also present in the mentioned above 

book and happiness is discussed there as satisfaction from a full life confronting the 

western philosophical ideas on that issue.  

1. According to the author happiness can be reached by experiencing pleasure in 

the qualitative meaning of the word: pleasure cannot be perceived in the quantitative 
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sense – on contrary, it must involve the whole of the individual's personality and there-

fore it must be measured in the level of its penetrability.  

Those strong experiences, have two various forms: delight and felicity. 

2. Further the author develops the concept of pleasure and analysing it in its vari-

ous manifestations he creates a list of variable interpretations of the concept of happiness 

throughout the history. 

3. The author suggests that when discussing the concept of happiness, the role of 

pragmatic approach should not be ignored and therefore analysing a vast scope of its 

forms he creates a list of different philosophical interpretations of the concept of suffer-

ing. 

They may be either internal (psychological) or external (caused by environmental fac-

tors). 

4. Factors of happiness, can be direct and indirect: the former express the idea of 

happiness, the latter its indispensable conditions. Thus internal factors determine condi-

tions for the development of happiness and depend on the individual's personality; when 

the external factors are the sources as well as various form of wealth, community of feel-

ings or nice cooperation. 

5. The author lists principles, which however defined by ancient philosophers are 

still applicable in our times. They are considered indispensable when a human wants to 

attain happiness: distance to material wealth, reducing needs, avoiding pleasures.  

6. Moral righteousness can, according to the author, be one of the causes of happi-

ness, but even though it brings satisfaction and peace of mind, it does not guarantee the 

factors that contribute to achieving happiness − such as health, material wealth, talents, 

reciprocated feelings: moreover the lack of the latter can cause that a man is a good, but 

unhappy one.  

7. According to Tatarkiewicz Socrates i Plato claimed that happiness does not de-

pend exclusively on pleasure, or success, or even on material well-being. Tatarkiewicz 

discusses the Platonic ethics of happiness as an utopian ideas that could exist only in an 

ideal, perfect society. In our opinion, the author should have taken a positive approach to 

the Plato's concept as this vision is not an utopian one. In The Fileb Plato describes a a 

good life that depends on differentiation of factors (from mental cognition to pleasure), 

and those can ensure happiness. 

8. According to Tatarkiewicz Saint Thomas states explicitly that when a human be-

ing once attains happiness, he cannot desire anything else, as happiness is the the ultimate 
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good for each human being. In the author's opinion, the criticism of view that only ex-

ternal wealth (material and social) attain happiness, started in the ancient times and then 

this criticism was developed in a systematic way by the Scholastics, and especially by 

Saint Thomas. 

9. On the basis of the references concerning happiness that can be found in the 

works of Plato, Aristoteles, Saint Augustine and Saint Thomas Władysław Tatarkiewicz 

builds a picture of an agreeable man who is the result of harmonic coordination and unity 

of reason and spirit. In a whole chapter of his work the philosopher discusses the differ-

ence between hedonism and eudaemonism defining the relation between the latter and 

the former which in his opinion is exactly the same as relation between happiness and 

pleasure because for eudaemonism happiness means the supreme good.  

The happiness as described by Tatarkiewicz is, in a sense, incomplete, illusive and too 

focused on material elements of everyday life. In his analysis Tatarkiewicz does not take 

into consideration the spiritual and metaphysical world that can become the only a fac-

tor able to make happiness perfect and complete. He does not reach any spiritual con-

clusions that would be the key to comprehension of human existence and would lead to 

the recognition of The Supreme Good − the only source of perfect happiness.  

Władysław Tatarkiewicz claims that joy is the frame of mind that has its source in a 

pleasant passion that is not limited by intellectual judgements. Different forms of pas-

sion then are the states when intensification of organic activity increases pleasure creat-

ing that pleasant passion called joy.  

Joy can be found in people who are healthy as well as have sound construction and 

that possess certain qualities of character encouraging joyfulness. Joyfulness can be 

found among healthy people, and often even health itself is enough to be joyful - 

„healthy and merry without any reason” as a Russian proverb says. 

Psychologically − happiness can be attained only when we reach the highest picks of 

pleasure. Those features are very close to joy, which in its passion reaches higher inten-

sity and is closer to intellectual experience than to gladness.  

Does it mean that to be happy an individual must be aware of their happiness? ... but 

many people rarely balance this out, rarely think of their happiness. The author does 

not think that it is not necessary for the happiness to be accompanied by the awareness 

of the fact that an individual is happy. What's more, we can discover not contempla-

tive states that can bring joy, as our consciousness is not split between the feeling of 

pleasure and thinking about it.  
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When distancing from the elementary facts discussing the issue of happiness be-

comes more difficult to comprehend. The transition from seeking the nature of pleasure 

to seeking the nature of happiness takes place and that fact introduces confusion into the 

considerations. The concept of happiness assumes the concept of pleasure and treats it 

as fundamental, but there are also other factors. First of all other people's awareness of 

the pleasure itself that enables some form of detachment from what is considered direct 

into time continuity of the pleasure itself. Time that passes bringing banality and assum-

ing cooperation with the others to maintain the positive level of joy, which, in this situa-

tion, must subdue to uncertainty and doubt. Spreading of the feeling of pleasure in time 

brings also fundamental qualitative completion. Sheer affiliation seizes to be sufficient 

and joy becomes boredom, satiety, inadequacy. Strangeness becomes an element co-

essential with happiness.  

Affiliation is certainly the fundamental and original germ of our nature, but 

strangeness is equally characteristic for human nature.  

The dimension of time, with its assumed possibility of negative fall when experi-

encing pleasure and feeling happy, creates additional element of differentiation be-

tween pleasure and happiness. Pleasure and happiness would have to exist not by 

themselves, but without any trace of worry, suffering or pain, if they were to ensure 

continuity.  

Pleasure and happiness can be considered in compliance with pain and misfortune. Pain 

could be considered as discontinuity in the flow of experiences. Experiencing pain contrary 

to experiencing pleasure assumes splitting the levels of existence of sheer affiliation. Simi-

larly, misfortune together with a happy situation is bigger as those two impression and their 

logical positions indicate a concatenation of affiliations and individualities as well as prob-

lematic relation to temporality.  

Sheer, elemental pleasure stays as such only when it is covered by time and someone 

else's experience. Temporality, mentioned in the confrontation of pain and happiness, al-

ways introduces the emergence of consciousness. Individuality is a sheer fall, where cultural 

structures are produced, which occur to be axiological needs and where the spiritual 

emerges.  

Experiencing pleasures and the status of happiness, if they are to find a balance in the 

picture of human condition, are compared to something that is not characterized by limi-

tations and at the same time it means overcoming.  
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Hope should be mentioned here as it is an open temporality, thrown forward, a car-

rier of real novelty, not just a simple craving for the irreversible that means the fall, 

being at the same time individuality that is created from this that we do not deserve yet, 

as some assumption of ownership. 

Concluding – individuality is no longer a dramatic negation of one's own affiliation, 

but an essential element of self-awareness of one's own self. Comparison of one's own 

self to someone else's self becomes irrelevant as one's own self extends over its funda-

mental expression to reach the depth, but in its own presence the self acknowledges the 

other presence, the presence of somebody else. 

If those considerations are taken into account it is possible to reach interpreta-

tions in the realms of temporality and individuality in the realms of metaphysics 

that indicates transcendentality of inner individuality in the sheer affiliation. Tran-

scendentality of hope in the limited time. Transcendentality of happiness as re-

demption in happiness, as an experience facing another act of prosperity and fall.  

It is not easy to write about happiness as the definitions of this concept are as 

numerous as human beings. All the humans dream about happiness and each person 

has their own image of happiness and them being happy. Therefore it is impossible to 

develop the idea of happiness in such a short paper. The question is whether it is really 

possible. Thus the discussion of the concept of happiness presented herein is not only to 

recall to the reader the main philosophical debates concerning this concept, but also to 

remember them that happiness is the main aim of human existence. 
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Karol Libelt (urodzony w 1807 r. w Poznaniu, zmarł w 1875 r. w folwarku w Brdo-

wie) naleŜał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli filozoficznej XIX 

wieku obok: Augusta Cieszkowskiego, Józefa Marii Hoene – Wrońskiego, Józefa Gołu-

chowskiego, Bronisława Trentowskiego, Edwarda Dembowskiego. W Berlinie studio-

wał filologię klasyczną, matematykę i filozofię, uczestnicząc takŜe na wykładach Hegla. 

Po uzyskaniu stopnia doktora filozofii na podstawie rozprawy O panteizmie w filozofii 

kontynuował studia w ParyŜu. 

Brał on czynny udział w powstaniu listopadowym, a za wyjątkowe męstwo pod 

Chodczą (10 IX 1831 r.) otrzymał srebrny krzyŜ Virtuti Militari i awans na podporucz-

nika. Przez krótki okres zajmował się działalnością pedagogiczną wykładając matema-

tykę i fizykę w gimnazjum ewangelickim Fryderyka Wilhelma. Jej kontynuowanie 

uniemoŜliwiły mu władze pruskie, widząc w nim zdecydowanego rzecznika sprawy 

polskiej. Współpracował z Ludwikiem Mierosławskim w przygotowaniu powstania 

1846 r., ale wskutek zdrady był więziony w Poznaniu, Sonnenbergu i Moabicie. Po 

uwolnieniu w 1948 r. brał aktywny udział w powstaniu poznańskim.  

Libelt działał aktywnie w Lidze Polskiej załoŜonej w 1846 r., przez Augusta Ciesz-

kowskiego. Stowarzyszenie to stawiało sobie za cel tzw. pracę organiczną wśród szero-

kich kręgów społeczeństwa. Jako członek Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie 

nad Menem zdecydowanie występował przeciwko wcieleniu Wielkiego Księstwa Po-

znańskiego do Rzeszy, a na znak protestu wobec tej decyzji złoŜył mandat poselski. 

Libelt działał takŜe w sejmie pruskim (5 II – 27 IV 1849 r.), a będąc prezesem Koła 

Polskiego opracował wnioski w sprawie autonomii Księstwa, amnestii i złagodzenia 



Ewa Kuźma 

Lumen Poloniae – NR 1/2010 

62

represji wobec uczestników powstania. Na nowo zasiadł w parlamencie w latach 1858 – 

1870 i pełnił funkcję przewodniczącego poselskiego Koła Polskiego.  

Poza działalnością parlamentarną uczestniczył w pracach Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk w Poznaniu. Z jego inicjatywy utworzono Wydział Ekonomiczno – Statystyczny. 

W 1873 r. Polska Akademia Umiejętności wybrała go na swego członka, jednak wsku-

tek interwencji władz pruskich, cesarz Franciszek Józef wyboru nie zatwierdził.  

Libelt w swojej refleksji filozoficznej wyszedł od ustosunkowania się do tradycji fi-

lozofii niemieckiej, widząc w niej podstawy filozofii praktycznej opartej na czynie. 

Pojęcie czynu jest wyrazem przezwycięŜenia jednostronności heglowskiego racjonali-

zmu. Ponadto czyn określa proces rozwoju pełniąc funkcję gwaranta harmonijnego 

przebiegu procesu wolnego od konfliktów i załamań. Koncepcja czynu posłuŜyła filozo-

fowi do wysunięcia haseł demokratycznych i klasowego solidaryzmu prowadzącego do 

powstania społeczeństwa bezklasowego bez przeobraŜeń typu rewolucyjnego1.  

Mieszczanin z Poznania tworząc koncepcję wyobraźni i krytykując panlogizm Hegla 

wymienił trzy potęgi umnicze:  

1. obraźnię – potęgę umu bezwzględną stanowiącą atrybut Boga osobowego, kon-

centrującą się na tworzeniu z niczego, 

2. przeobraźnię – potęgę umu przedmiotową będącą własnością natury, 

3. wyobraźnię – stanowiącą cechę człowieka tworzącego świadomie na podstawie 

wiedzy i woli, (ale nieprzysługującą mu bezwzględnie jak Bogu). 

Moc twórcza umu zawarta była w dwóch rodzajach form: pierwotnych (mieszczą-

cych się w Bogu, naturze i człowieku) oraz w formach pochodnych wynikających z ak-

tywności człowieka. W wyjaśnieniach realizacji procesu społecznego posłuŜył się 

dwoma pojęciami: tzw. ustawami i narodowościami. Na ustawę składała się forma (np. 

ustrój prawny) oraz treść (samoświadomość jednostek uczestniczących w Ŝyciu spo-

łecznym). Warunkiem pełnego zaistnienia jednostki był jej związek z narodem. Łącze-

nie przez Libelta rozwaŜań nad narodem z kategorią ojczyzny znalazło wyraz w szki-

cach O miłości Ojczyzny i O odwadze cywilnej. Jego zdaniem właściwemu ukształtowa-

niu uczuć patriotycznych słuŜyła troska o prawidłowe stosunki społeczne, stąd pisał 

śądaj od ludu poświęcenia przez miłość do ojczyzny, ale nie chciej, by lud, co tę ziemię 

piersiami swymi osłania umierał na niej z nędzy i głodu, by walczył za wolność, a sam 

Ŝył w niewoli, by oddawał ziemię wywalczona krwią swoją na dziedzictwo panom, a sam 

                                                           
1  J. Ładyka, Karol Libelt – krytyka samowładztwa rozumu, in: Filozofia Polska, Warszawa 1967, s. 386.  
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zagona z niej nie posiadał. […] Miłość do ziemi staje się rzeczywistą przez własność 

gruntową, bo w kaŜdej własności jestem ja sobą i na odwrót własność jest mną samym2. 

Libelt w dziele O odwadze cywilnej podkreślił nierozłączność miłości, przekonania 

i poświęcenia się jako Ŝywiołów odwagi cywilnej. Zwrócił on uwagę, iŜ sama miłość 

bywa ślepa i moŜe być wykorzystana takŜe przez nieprzyjaciół, stąd musi być silnie 

złączona z rozumem. W związku z tym pisał: Rozum bez uczucia jest obumarły i widze-

nie prawdy bez zamiłowania jest martwe. […] Miłość jest ogniem, w którym palą się 

wszystkie materialne i partykularne interesa człowieka na ołtarzu ojczyzny3. 

Myśliciel ten podkreślał, iŜ w przeszłości szczególną rolę pełnili władcy i męŜowie, 

na których spoczywał los narodu. Analizował on, jak poprzez oświatę i moralność coraz 

więcej ludzi stawało się świadomych swej godności, a przez to wzrastała takŜe godność 

całego narodu. Rzeczywistymi podstawami państwa są masy ludu, a to co się z nich 

rozwija jest narodowe, np. obyczaje, charakter, sztuka4. 

Libelt pisząc o warunkach odwagi cywilnej wskazywał na wagę ścierania się w dys-

kusji róŜnych zdań, co w swej istocie prowadziło do odkrycia prawdy. Opinie prezen-

towane w dobrej wierze mające na celu dobro publiczne, zmieniają się w zasady, które 

są w stanie pobudzić do wielkich czynów i poświęceń. Odwaga cywilna prowadzi do 

ukształtowania w człowieku przekonania politycznego. Podejmowanie waŜnych dla 

narodu spraw winno być ściśle związane z gruntownym wykształceniem, gdyŜ w tym 

wypadku sama uczciwość osób zasiadających w radach jest niewystarczająca. W związ-

ku z tym Libelt proponował, aby otoczyć opieką młodzieŜ kształcącą się, która następ-

nie obejmując stanowiska w urzędach, przemyśle, rękodzielnictwie nie tylko przyświeci 

narodowi światłem i ozdobą, ale do ruchu czasu i postępu ducha, gotujących przyszłość 

krajowi przyczyni się5. 

Jako trzeci warunek odwagi cywilnej autor wymienił niezawisłość. Wskazał on na 

róŜnorodne formy naszej niezawisłości: wewnętrzną czyli serca, zewnętrzną czyli Ŝądzy 

znaczenia oraz na zawisłość od rzeczywistych stosunków Ŝycia. Jego zdaniem antyte-

zami prawdy jest bojaźń, ambicja i słabość ujmowana teŜ jako grzeczność. Pomocą 

polityczną w odwadze cywilnej słuŜą te swobody, w których znajduje popęd zasilenie 

lub gwarancję dla siebie. Do nich naleŜy: publiczne postępowanie, wolność druku i sąd 

przysięgłych.  

                                                           
2  K. Libelt, O miłości Ojczyzny, in: Pisma pomniejsze, Poznań 1849, t. 1, s. 92. 
3  K. Libelt, O odwadze cywilnej, in: Pisma i oświacie i wychowaniu, Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk 1971, s. 8-9.  
4  Ibidem, s. 12-15. 
5  Ibidem, s. 23.  
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W pracy Pomysły o wychowaniu ludów oświatę mas ujął jako jedność, stąd jego zda-

niem daremne byłoby oświecanie milionów jednostek z osobna, gdy te wskutek natural-

nego procesu umierają uniemoŜliwiając zakończenie raz rozpoczętego przedsięwzięcia. 

Nie wyobraŜał sobie m. in. rozmów rzemieślników o Platonie, czy Heglu, ale teŜ i po-

dróŜy człowieka na księŜyc, określając takie plany szerzenia postępu chorowitą wy-

obraźnią. Proponował on, aby oświacie skupionej ciągle w wąskim gronie dać jak naj-

głębsze podstawy i w miarę moŜliwości objąć nią znacznie szersze kręgi społeczeństwa. 

Za fałszywe ujęcie oświaty uznał on zrównanie poziomu wszystkich ludzi, stąd pisał: 

oświeceniem mas jest uszlachetnienie plemienia ludzkiego, a to nie zaleŜy od wiadomo-

ści wielu rzeczy6. 

Filozof uwaŜał, Ŝe ludy są przede wszystkim wychowywane przez Boga stąd niewła-

ściwe jest pogardzanie ludem i sądzenie, iŜ nigdy nie wzniesie się na wyŜszy poziom. 

Bóg prowadzi ludy według odwiecznych praw ku realizacji swoich celów, które ze 

względu na samą naturę Boga słuŜą uszlachetnieniu rodzaju ludzkiego. Ludy, którym 

nie dane było poznać monoteizmu lub teŜ od niego odpadły upatrywały bóstwo w róŜ-

nych postaciach jako osobnych bogach.7 W związku z rozwojem oświaty człowiek 

zrywa związek nauczycielstwa boskiego, wydaje się mu wówczas, iŜ jest samowystar-

czalny, Ŝe rozum ludzki zastąpi Boga. Jednocześnie, gdyby tylko mógł zerwałby takŜe 

i tak juŜ słaby związek religijny. Ta część wyniosłych swym rozumem ludzi nie jest 

w stanie uświadomić sobie, Ŝe Bóg kierując się miłością nadal prowadzi swój lud. Mą-

drość Boga, Jego potęga objawia się w naturze: Świat jest najzupełniejszym objawie-

niem się Boga, bo jest niezmierzony w przestrzeni, jak niezmierzony jest Bóg, nieskoń-

czony w czasie, jak Bóg jest nieskończony.8 Filozof w zapowiadanym przez religię koń-

cu świata upatrywał bardziej koniec istnienia Ziemi, czy systemu słonecznego. Jego 

zdaniem podobnych systemów słonecznych do naszego mogą być miliony milionów  

i w wieczności jedne powstają, a drugie giną.9 

Libelt zastanawiając się nad źródłami nierówności między ludźmi zwraca uwagę, iŜ 

dzieci mają wszczepioną w siebie równość braterską i nie rozumieją róŜnic stanu, wy-

znania, przez co realizują w codziennym Ŝyciu przykazanie miłości bliźniego. W szko-

łach uczniowie takŜe związani są uczuciem przyjaźni. Takie postrzeŜenia pozwalają 

ujmować nierówność społeczną jako wytwór złych stosunków społecznych, a nie jako 

                                                           
6  K. Libelt, Pomysły o wychowaniu ludów, in: Pisma, op. cit., s. 393 - 395. 
7  Ibidem, s. 403 – 404. 
8  Ibidem, s. 406. 
9  Ibidem, s. 407. 
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wszczepioną przez Boga w naturę ludzką. PoniewaŜ pierwszą miłością ludów był Bóg, 

dlatego łączyła ich równość i miłość braterska. Jednak z czasem pojęcia te zaczęły się 

zacierać, a na nowo odrodziły się one w chrześcijaństwie. Bóg nieustannie uczy nas 

o równości wszystkich ludzi właśnie poprzez zsyłanie klęsk, co zwraca myśl ludu ku 

Stwórcy. Utrata przez człowieka dóbr urojonych, czyli materialnych powoduje, iŜ 

w masach ludu widzi on swoich braci, wśród których panuje szacunek dla wysoko po-

stawionych, ale miłość i zaufanie wobec równych sobie. W obliczu śmierci niczym staje 

się posiadanie dostojeństwa czy majątku, a nieszczęścia podobnie jak śmierć równają 

wszystkie stany10. 

Obok natury, od której odpadają ludzie, Bóg objawia swoją istotę w religii i ustawo-

dawstwie narodów. Libelt starał się wykazać ścisłą zaleŜność szczęścia ludzi z zapano-

waniem na Ziemi religii katolickiej, stąd nawiązując do Pisma Świętego pisał o powsta-

niu: jednej owczarni i jednego pasterza. Widział on potrzebę nauczania podstaw wiary 

kaŜdego człowieka, gdyŜ bez realizacji tego postulatu trudno jest mówić o osobach 

autentycznie wierzących. Podobny stosunek wyraŜał do zaznajamiania ludu z istnieją-

cym prawodawstwem. Wierzył on, iŜ religia będąca we wnętrzu człowieka przetrwa do 

końca istnienia rodzaju ludzkiego. Na temat ludów, których drogi rozminęły się ze 

Stwórcą pisał: Lud odpadły od Boga, nosi przecie w sobie obraz jego, chodź w zatartych 

rysach, przeczuwa go, szuka, błądzi, ale i w błędzie szczęśliwy, bo się ukoiło pragnienie 

niewypowiedziane serca jego11. 

Filozof w religii i prawodawstwie widział szkołę ludów opartą na powszechnym 

uczuciu. Jego zdaniem prawa miały na celu hamować wybryki namiętności i swawolę, 

zaś religia prowadzić do cnoty wyzwalając w sercach miłość i wdzięczność w stosunku 

do Stwórcy, przez co uszlachetnia ich moralnie. W prawie upatrywał on umocnienie 

bytu społecznego narodów, a w religii nakierowanie na miłość do Boga i bliźniego, co 

w rzeczywistości prowadzi do autentycznego postępu ludzkości. Dostrzegał on ogrom-

ną wartość nie tylko kaŜdego człowieka, ale i ludu. Ta postawa wpłynęła na wyciągnię-

cie wniosku o słuszności oburzenia połączonego z litością wobec osoby niszczącej 

wszystkie wzniosłe przymioty swego ducha. UwaŜał on, Ŝe znacznie głębsze uczucie 

winien w nas wzbudzać obraz ludu pozostającego bez woli, bez oświaty, bez szacunku 

siebie, w upodleniu!. W jego oczach nikczemnością jest zniŜanie człowieka do roli 

                                                           
10  Ibidem, s. 412. 
11  Ibidem, s. 416.  
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narzędzia oraz traktowanie ludu jako bezwładnej masy, słuŜącej realizacji celów osobi-

stych ludzi powołanych do miłości bliźniego i rządzenia innymi.12 

Człowiek oświecony zna swoje zasługi, gdyŜ swój obecny stan pojmuje jako konse-

kwencję lat przeszłych. Jego własne sumienie słuŜy mu w ocenie wartości. Ta sama 

postawa dotyczy takŜe ludów, np. niegdyś cieszące się wolnością Ateny straciły swój 

skarb, dumni i próŜni w swoim zarozumialstwie. Chińczycy nie są w stanie wyciągnąć 

wniosków z klęsk zadanych im przez Anglię. Po analizie historii i obyczajów panują-

cych w róŜnych państwach, Libelt za wzór ludów oświeconych postawił Francję i An-

glię, które jego zdaniem przewodniczą ludzkości na drodze postępu.13  

Poznanianin w historii widział boski środek wychowania narodów, gdzie Bóg łączył 

wiarą i prawem ludy pomiędzy sobą oraz z Sobą, zaś dziejami prowadził je ku postę-

powi. Jego zdaniem religia kształtuje stosunek do Boga, prawo do ludzkości, a historia 

do kraju. SłuŜy to rozwojowi trzech cnót: miłości Boga, bliźniego i ojczyzny. Miłość 

w swej istocie jest czymś, czego nie da się zdefiniować, a ujawnia się w skutkach na-

szego postępowania. RozwaŜając te trzy miłości, filozof podkreślał ich hierarchiczność 

przedstawiającą się w następujący sposób: miłość do człowieka, ojczyzny i do Boga, 

która w swej istocie moŜe zaistnieć, tylko, gdy zostały spełnione dwa poprzednie szcze-

ble. Zwracał on uwagę, iŜ człowiek nie musi posuwać się do zdrady wobec ojczyzny, 

aby nie dostąpić miłosierdzia Boga, wystarczy być nieczułym na ucisk kraju. Podobnie 

sprawa przedstawia się ze stosunkiem do bliźniego, nie trzeba komuś wyrządzać 

krzywdy, a wystarczy być głuchym na jego nędzę, ślepym na jego łzy. Obłudę, a nawet 

wręcz fanatyzm widział w stwierdzeniu, iŜ ktoś dla miłości Boga poświęca ojczyznę, 

czy bliźniego. Według niego miłość Bogu moŜna okazać wyłącznie poprzez miłość 

kraju i człowieka14. 

Powinnością narodu jest podjęcie trudu wychowania młodego pokolenia w publicz-

nych szkołach. Dla kaŜdej jednostki istotne jest trafne odczytanie swego powołania 

i właściwe kształcenie się w danym zawodzie. Po edukacji domowej lub w szkołach 

elementarnych młodzieŜ powinna podjąć dalsze wychowanie w kierunku wiejskim lub 

miejskim. Kształcenie ludu wiejskiego słuŜy postępowi w rozwoju rolnictwa i poznaniu 

potrzeb własnego stanu. W szkołach wiejskich obok nauki czytania, pisania, rachunków 

miały być prowadzone zajęcia na podobieństwo nauk szkół niedzielnych i rzemieślni-

czych zapoznających z podstawami historii, fizyki i chemii nadającej się do wykorzy-

                                                           
12  Ibidem, s. 419-420. 
13  Ibidem, s. 422. 
14  Ibidem, s. 424. 
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stania w codziennym Ŝyciu. Zwracał on uwagę na potrzebę zaznajomienia z podstawami 

medycyny, aby wyrugować zabobon będący przyczyną bardzo duŜej śmiertelności 

wśród dzieci i osób starszych. Nauka moralna wypływająca z wiary powinna być meto-

dą nauczania oddziałującą na cały lud poprzez kazania, homilie, katechizację. Był on 

przeciwny szkolnym schematom nauczania religii na tym poziomie i dlatego kładł tu 

nacisk na edukację w kościele. Zastanawiając się nad rolą poznania historii przez lud, 

zwracał tym razem uwagę, iŜ nie znając dziejów swojego narodu trudno czuć się roda-

kiem – patriotą: w przeszłości leŜy rzeczywista ojczyzna, w przyszłości leŜy jej ideał. 

Libeltowi zaleŜało na uświadomieniu prostemu ludowi poczucia jego własnej wartości 

i ukazaniu siły, którą dysponował i mógł ją wykorzystać dla dobra Polski. Będąc osobą 

głęboko wierzącą pragnął, aby czyny wypływały z miłości do Boga i szacunku do histo-

rii15. 

Pracę O szkole realnej Libelt poświęcił wychowaniu, od którego zaleŜy los nie tylko 

poszczególnego człowieka, ale i całego narodu. Wielu obywateli na własny koszt two-

rzyło szkoły wiejskie, gminy miast do najistotniejszych swoich potrzeb zaliczały fun-

dowanie szkół niŜszych i wyŜszych. Kroki te świadczyły o pojawieniu się wśród szero-

kich mas świadomości potrzeby kształcenia ludu16. Wychowanie obywatelskie miała 

dać szkoła realna poprzez przygotowanie do pracy oraz kształcenie moralne wyzwalają-

ce z samolubstwa i materializmu. W związku ze zmianami zachodzącymi w potrzebach 

edukacji, obok gimnazjów klasycznych postulował rozwój gimnazjów realnych. 

W szkoły tych w pierwszych trzech klasach zaplanował zajęcia z rysunku, kaligrafii, 

rachunków praktycznych, miernictwa, z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych, 

z zastosowania fizyki i chemii do technologii oraz z języka polskiego i niemieckiego. 

Kształcenie moralne, intelektualne i narodowe odbywałoby się równolegle lecz tylko 

w ogólnym zarysie. Po trzech latach młodzieŜ mogłaby przejść do kształcenia się w in-

nym zawodzie. W tej sytuacji szkoły niedzielne i rzemieślnicze słuŜyłyby utrwaleniu 

i uzupełnieniu posiadanych wiadomości. Osoby pozostające w gimnazjach realnych na 

kolejny trzyletni tok nauki poszerzyłyby poznany program o te wiadomości, które ze 

względu na młody ich wiek były zbyt trudne w klasach niŜszych oraz o język francuski 

i łacinę. W związku z rozwojem wychowania duchowego proponował wprowadzić 

wykłady z Pisma Świętego i historii Kościoła oraz oddzielić naukę moralności od filo-

zofii. Absolwent kończący szkołę w wieku 16 – 18 lat byłby w pełni przygotowany do 

                                                           
15  Ibidem, s. 433. 
16  K. Libelt, O szkole realnej, in: Pisma, op. cit., s. 161. 
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zawodu lub dalszego kształcenia. Libelt zwracał uwagę, Ŝe istniejące szkoły realne 

w Międzyrzeczu – ośmioletnia i w Berlinie – dziesięcioletnia miały tak duŜe wymaga-

nia, iŜ młodzieŜ nie była im w stanie podołać, zaś duŜa liczba przedmiotów uniemoŜli-

wia gruntowne zapoznanie się z materiałem17.  

Libelt przywiązywał bardzo duŜa wagę do nauki języka polskiego widząc w nim 

przejaw ducha narodowego, który powinien być podstawą w wychowaniu publicznym 

i powszechnym uŜyciu domowym. Ściśle z nim związał znajomość literatury polskiej, 

stąd pisał: literatura i oświata jest to zatem system nerwowy w ludowym ciele ojczyzny, 

jest to jej mózg, siedlisko wszystkich jej władz duchowych18. 

W Emancypowaniu się stosunków familijnych Libelt rysował prawidłowość, w myśl 

której wraz z postępem wolności w narodzie wzrasta emancypacja kobiet. Przewidywał 

on wówczas uszlachetnienie ich Ŝycia, co wpłynęłoby na szczęście całej ludzkości. 

Jednocześnie przynaleŜna kobietom religijność i wstydliwość, jego zdaniem, sposobi je 

na stróŜa obyczajów i cnót narodowych. JeŜeli emancypacja miałaby spowodować 

upodobnienie się roli kobiety do stereotypu męŜczyzn nic z tego, dobrego by nie wyni-

kło, gdyŜ przyjęłyby one od nich rozwiązłość moralną, religijną i obyczajową. Najwięk-

sze zasługi kobiet widział w rodzeniu i dobrym wychowaniu dzieci, przez które stają się 

one silne i nieśmiertelne, co poparł przykładami z historii. Libelt wyraźnie rozróŜniał 

miłość macierzyńską, niezwykle silnie związaną z ciąŜą, karmieniem, pielęgnacją od 

miłości ojcowskiej określonej mianem przywiązaniem. Ten z gruntu róŜny stosunek do 

dziecka leŜy u podstaw surowości, obojętności czy nieczułości ojca, gdy matka zawsze 

jest łagodna, pełna poświęcenia w miłości dla dziecka. W tym kontekście zrozumiałe 

jest większe zaufanie i przywiązanie dzieci do matek niŜ ojców19. Mieszczanin z Po-

znania zwracał szczególną uwagę na złoŜoność procesu wychowania młodego pokole-

nia. Obowiązek w prawidłowym ukształtowaniu dzieci spoczywa nie tylko na rodzi-

cach, ale równieŜ na nauczycielach, ustawach rządowych i oświatowych, instytutach 

naukowych opracowujących właściwe programy, a w samym końcu zaleŜy od dzieci20. 

Filozof podkreśla, iŜ w XIX wieku widok upośledzenia społecznego kobiety, jej po-

niŜenia i nie przyznania jej słusznie naleŜnych praw znalazło wielu obrońców. Znacznie 

gorzej przedstawia się sprawa emancypacji dzieci, gdyŜ pod tym pojęciem błędnie uwa-

Ŝa się wyzwolenie spod władzy rodzicielskiej, oznaczające: brak szacunku, opryskli-

                                                           
17  Ibidem, s. 176-180.  
18  K. Libelt, O miłości Ojczyzny, Poznań 2006, s. 82 - 83 
19  K. Libelt, Emancypowanie się stosunków familijnych, in: Pisma, op. cit., s. 107 – 110.  
20  Ibidem, s. 133. 
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wość, nieposłuszeństwo przy jednoczesnym braku doświadczenia, co prowadziłoby do 

utraty z trudem zdobytego przez poprzednie pokolenia majątku. Libelt rozpatrując sto-

sunki panujące między dziećmi i rodzicami w róŜnych państwach i na przestrzeni wie-

ków, w emancypacji widział obronę praw kaŜdego człowieka niezaleŜnie od płci i wie-

ku. Jego zdaniem dziecko powinno pozostawać pod władzą rodziców dopóki odbiera od 

nich wychowanie. Filozof przeciwstawiał się prawom dopuszczającym zabicie dziecka, 

wyrzuceniu go z domu, czynieniu mu jakiejkolwiek krzywdy, czy sprzedawaniu w nie-

wolę. Noworodek w chwili pojawienia się na świecie przynosi z sobą przyrodzone pra-

wa. Emancypacja domaga się w tej sytuacji dopełnienia obowiązków rodziców wzglę-

dem swego potomstwa i nakłada na nic obowiązek zabezpieczenia mu bytu materialne-

go w miarę swoich moŜliwości. Ostro występuje przeciwko dawnym prawom 

o bękartach, których ofiarą padają niewinne dzieci. Wraz z dojściem do wieku pełno-

letniego ster działań przejmuje młode pokolenie, co wcale nie jest ubliŜeniem miłości 

i szacunku wobec rodziców. Okazywanie posłuszeństwa wymuszone strachem przed 

władzą rodzicielską oparte jest na formach słuŜebnych. Z poufałości między dziećmi 

i rodzicami nie wynika lekcewaŜenie, a całość wzajemnych kontaktów winna opierać 

się na kształceniu naukowym i religijnym21. 

Jednym z zagadnień poruszanych przez polskich filozofów XIX wieku było wycho-

wanie duchowe narodu. Karol Libelt wysuwane przez siebie wnioski dotyczące rozwoju 

społeczeństwa opierał na analizie procesów historycznych zachodzących w narodach 

Ŝyjących na róŜnych kontynentach. Mimo, iŜ wiele jego poglądów zostało zweryfiko-

wane przez czas, to nadal są dowodem wielkiego wysiłku refleksyjnego starającego się 

wyznaczyć drogowskazy w rozwoju społeczeństwa ku lepszej przyszłości przez oświatę 

i odnowę moralną. Dla niego istotą wychowania ludu było kultywowanie w nim poczu-

cia godności ludzkiej przez nauczanie historii narodowej. Przedkładał on prowadzenie 

edukacji za pomocą Ŝywego słowa nad ksiąŜkę, która w owym czasie nie mogła dotrzeć 

do prostego ludu i być przez niego zrozumiana. Będąc gorącym patriotą chciał budować 

postawy patriotyczne na sprawiedliwych stosunkach społecznych stając w obronie 

słusznych praw kobiet i dzieci. Swoim ideałom patriotycznym i demokratycznym pozo-

stał wiernym do śmierci. 

                                                           
21  Ibidem, s. 133 – 135. 
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Summary 

Philosophical reflexion of Karol Libelt was influenced by German philosophy in 

which he saw the foundations of practical philosophy based on act. Creating his concept 

of imagination he presented three um powers: the absolute um power as an attribute of 

personalised God who created out of nothing, the object um power which belonged to 

nature and imagination as a feature of man creating consciously with reference to his 

knowledge and will. The creative power of um appeared in primary forms belonging to 

God, nature and man and in secondary forms which resulted from man’s activity. Libelt 

attempted to explain the implementation of the social process with the help of two con-

cepts, which he called laws and nationality. The concept of laws consisted of form (e.g. 

legal system) and contents which included among others the consciousness of individu-

als. i.e. He perceived complete existence of an individual as closely related to the na-

tion.  

In his work O odwadze cywilnej he presented the inseparable nature of love, convic-

tions and sacrifice for the motherland. He analysed a ruler’s responsibility for the fate of 

a nation, the influence of education and morality on a nation’s realisation of its own 

dignity and mentioned different forms of independence. In the work Pomysły o wy-

chowaniu ludów he ascribed a particular role in the history of nations and in their devel-

opment to God, who led them towards achieving his goals and revealed his nature in 

religion and laws. He maintained that happiness on earth would come when all nations 

accepted the Catholic faith. Talking about love, he underlined its hierarchic nature: love 

of God, the motherland and fellow man. He pointed out that it is impossible to love God 

not caring about the lot of the motherland and that if you do not directly harm another 

person, you still do it by being deaf to his poverty. The work O szkole realnej deals with 

bringing up the young generation. Willing to pass sound knowledge to young people, he 

wanted intellectual education to be accompanied by moral and national education. In 

Emancypowanie się stosunków familijnych he dealt with the role of women in family 

life and underlined the need for granting them the rights which they deserved. He also 

dealt with improper relations between parents and children, demanding respect for chil-

dren’s natural rights.  

All conclusions regarding social development were based by Libelt on a thorough 

analysis of historical processes. He perceived the spread of education, moral revival and 

developing dignity of each individual as the society’s road towards better future.  
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W trakcie rozpoczętej w 1999 roku i dokonującej się w Polsce, od kilkunastu juŜ lat, 

reformy oświatowej podejmowane są liczne dyskusje o kształt polskiego systemu 

szkolnictwa. W trakcie tych dysput często powraca pytanie o miejsce i status edukacji 

filozoficznej w nowej, zreformowanej szkole.  

Sama reforma oświaty poprzedzona była licznymi przygotowaniami i planami, dzięki 

czemu wielkie nadzieje wiązali z nią orędownicy powrotu nauczania filozofii do pol-

skiej szkoły. Stworzono pewne warunki pozwalające na podjecie prób, nie koniecznie 

skutecznych, aby na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej wpro-

wadzić nauczanie filozofii i etyki1. W wielu szkołach juŜ wcześniej prowadzono zajęcia 

z etyki, propedeutyki filozofii, historii filozofii, w innych zaś dopiero reforma otworzy-

ła drzwi dla edukacji filozoficznej, choćby w postaci ścieŜki edukacyjnej. 

TakŜe i dzisiaj dopominanie się o edukację filozoficzną jak równieŜ próby wprowa-

dzenia jej do szkół na poziomie choćby gimnazjum i liceum stają się przyczynkiem 

licznych dyskusji. Stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi dotyczących zasadności 

wprowadzania edukacji filozoficznej, funkcji i zadań filozofii oraz jej roli w kształceniu 

i formowaniu młodych pokoleń staje się coraz częściej przedmiotem spotkań i konfe-

rencji skupiających zarówno studentów, przedstawicieli środowisk lobbystycznych, 

                                                           
1  M. A. Michalski, Religia i filozofia w szkole. Razem czy osobno?, in: Filozofia w szkole IV Tradycje, 

przemiany, dąŜenia, w procesie integracji europejskiej, red. B. Burlikowski W. Rechlewicz W. Słomski, 
Kielce 2003, s. 459-467. 



Mirosław A. Michalski 

Lumen Poloniae – NR 1/2010 

72

naukowych reprezentujących róŜne ośrodki filozoficzne w kraju i zagranicą jak i sa-

mych nauczycieli filozofii i etyki. 

W kontekście prowadzonych rozwaŜań i toczonych dyskusji warto zwrócić się w po-

szukiwaniu argumentów i uzasadnień w stronę historii. Czerpać naleŜy jednak nie tylko 

z dorobku obcych autorów, ale warto poszukać takŜe w gronie, często nieco niedoce-

nianych, rodzimych twórców i myślicieli.  

Wśród wielu polskich filozofów i etyków, którzy podkreślali doniosłość refleksji fi-

lozoficznej wskazując na jej funkcje i zadania z całą pewnością na szczególną uwagę 

zasługuje osoba Witołda Rubczyńskiego (1864-1938) - nieco zapomnianego dziś, pol-

skiego myśliciela związanego przez wiele lat z Uniwersytetem Jana Kazimierza we 

Lwowie i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.  

Rubczyński był nie tylko filozofem i etykiem, ale takŜe historykiem, historykiem fi-

lozofii, prawnikiem, pedagogiem i wychowawcą. Filozofia i etyka, tego niezwykle 

pracowitego i płodnego intelektualnie naukowca nie stanowi jakiegoś osobliwie orygi-

nalnego, samodzielnego systemu, będącego własnym dziełem myśliciela, ale jest raczej 

w zdecydowanej mierze synkretycznym ujęciem badanej przez niego rzeczywistości, 

będącego wynikiem jej wielopłaszczyznowego ujmowania i szeregu własnych doświad-

czeń. 

Jądrem filozofii, która według Rubczyńskiego nie jest czymś oderwanym od Ŝycia, 

ale ma wartość praktyczną, jest etyka2.  

Filozofię – jak podkreślił T. Garbowski – rozumiał Witołd Rubczyński jako syntezę 

wiedzy, jako dąŜenie do wszechstronnego ogarnięcia i przeniknięcia bytu, w jego naj-

istotniejszych składnikach, kierunkach działania i układzie ogólnym3. 

W tym kontekście pojmował on filozofię w bardzo ścisłym związku z naukami 

szczegółowymi4. Filozofia, według niego, winna naukami szczegółowymi kierować, 

tworząc zasady naukowego badania i dostarczając im najogólniejszych przesłanek 

w celu uzyskania w późniejszym czasie (z uogólnionych wyników nauk szczegóło-

wych) w miarę jak najbardziej całościowego, jak najbardziej obiektywnego obrazu 

rzeczywistości5.  

                                                           
2  M. Heitzman, Witołd Rubczyński (1864-1938), Odbitka z rocznika XLII Przeglądu Filozoficznego, War-

szawa 1939, s. 6. 
3  T. Garbowski, Witołd Rubczyński – Sylwetka osobistości, in: Witołd Rubczyński. Wspomnienia pośmiertne, 

Warszawa 1938, s. 9. 
4  W. Rubczyński, Stosunek filozofii do nauk szczegółowych, Kraków 1911. 
5  W. Rubczyński, Walka o wszechstronny pogląd na świat, Wykład wstępny na Uniwersytecie Jagielloń-

skim dn. 29. 11. 1910, in: Przegląd Polski, 7/179/1911, s. 18-41. 
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Jednak, dla Witołda Rubczyńskiego, (prawdopodobnie w skutek poczucia kruchości 

Ŝycia, co związane było z jego wątłym zdrowiem, a takŜe wielorakich przykrych do-

świadczeń, przeŜyć i cierpień, w tym równieŜ o charakterze bardzo osobistym – jak 

przedwczesna, nagła śmierć dwójki z czwórki jego dzieci), oprócz stawianego przez 

niego filozofii zadania dotyczącego teoretycznego zdobywania prawdy i budowania 

poprawnego całokształtu wiedzy o rzeczywistości, filozofii przypada jeszcze jedna, 

właściwie podwójna, bardziej praktyczna rola, bezpośrednio Ŝyciowa – pobudzanie 

człowieka do ciągłego doskonalenia się oraz niesienie pocieszenia człowiekowi będą-

cemu w nieszczęściu, człowiekowi doświadczanemu, owładniętemu cierpieniem6. 

Rubczyński zdaje się tu po części jawić, jak Cycero w swoim consolatio. Obydwaj, 

mimo ogromnej przepaści czasu, opłakując stratę, szukali pocieszenia, uzasadnienia dla 

własnego dalszego istnienia, po śmierci ukochanych dzieci. Cycero szukał pocieszenia 

po śmierci córki swej Tullji, Rubczyński po nagłej śmierci czternastoletniego syna Sta-

nisława i niespodziewanej śmierci córki Jadwigi – młodej studentki. Jednocześnie 

w tym poszukiwaniu pocieszenia w filozofii, w chwili zupełnie niezasłuŜonego nie-

szczęścia, w chwilach głębokiego smutku i cierpienia Witołd Rubczyński jest równieŜ 

trochę, jak Boecjusz w jednym z najsłynniejszych jego traktatów De consolatione phi-

losophiae 7.  

Dla Rubczyńskiego funkcja filozofii jako pocieszycielki pozostaje jednak, mimo 

wszystko, w bardzo ścisłym związku, z uprzednio postawionym filozofii – jak się zdaje 

głównym jednak – zadaniem. Trudno, bowiem sobie wyobrazić, z punktu widzenia 

naszego myśliciela, aby w jakikolwiek sposób funkcja pocieszycielki mogła być reali-

zowana przez filozofię, bez uprzedniego wysiłku, ze strony królowej nauk, zmierzają-

cego do poznania i ogarnięcia bytu w jego rozmaitych aspektach, kierunkach działania 

i układzie ogólnym. 

W tym kontekście, według Rubczyńskiego, filozofia (oczywiście, kiedy zrealizuje 

juŜ pierwszy ze swoich celów, ten główny, dotyczący odkrywania prawdy i budowania 

całokształtu wiedzy o rzeczywistości, aby mogła zacząć realizować funkcję pocieszy-

cielki) ma do zrealizowania jeszcze jedno bardzo szczególne zadanie, ma pobudzać 

człowieka do nieustannego doskonalenia się, skoro w prazasadzie bytu wykrywa się nie 

tylko pierwszą przyczynę i „primum movens” wszystkiego (za Arystotelesem), ale Istotę 

                                                           
6  W. Rubczyński, O filozofii jako lekarce dusz, in: Przegląd Powszechny, 1920. 
7  Boecjusz, O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, Warszawa 2003. 
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doskonałą, która do doskonałości prowadzi i jednocześnie znajomość jej ma nas pocie-

szać8.  

Istota tego pocieszenia ma polegać na unaocznieniu przez filozofię – człowiekowi 

cierpiącemu, będącemu w nieszczęściu, nie mogącemu zrozumieć własnego Ŝycia, 

pogodzić się z wielością bolesnych Ŝyciowych doświadczeń – wyŜszego ładu ponad 

doznawanym przez człowieka poczuciem chaosu i okrucieństwem zdarzeń.  

Jednak, jak pisał Stanisław Borzym: nie chodzi tu o pocieszanie w sensie trywialnym, 

ani o stworzenie fikcji ładu. Wspomniana funkcja jest związana ze sferą rozumu, racjo-

nalności, a nie tylko ze sferą religijno-uczuciową. Racjonalność „ogólnego układu 

wszechrzeczy” i „harmonijnego układu celów” staje się gwarantem racjonalności norm 

etycznych i racjonalizacji altruizmu9. 

Ta filozofia pocieszycielka, filozofia w jej praktycznym wymiarze, która musi we-

dług Witołda Rubczyńskiego, nieść człowiekowi pocieszenie w nieszczęściu, aby speł-

niała swoje funkcje, musi takŜe dostarczać człowiekowi nieustannie pozytywnych 

bodźców i motywować człowieka do ciągłego doskonalenia się, o czym mówiono 

wcześniej, ale zarówno w aspekcie indywidualnym, jednostkowym, jak i takŜe w szer-

szym wymiarze – w wymiarze ponad jednostkowym, społecznym10.  

Jak pisze Władysława Szulakiewicz, w oparciu o Filozofie Ŝycia duchowego11, klasy-

fikując przy okazji, za Stanisławem Borzymem12, Witołda Rubczyńskiego do grona 

przedstawicieli filozofii praktycznej: Głoszona przez Witolda Rubczyńskiego filozofia 

praktyczna mówiła o warunkach współŜycia jednostki ze społeczeństwem, wyraŜała 

troskę o człowieka i nakazywała dąŜenie jednostki do Ŝycia w harmonii. Zgodnie z pro-

pozycją Witołda Rubczyńskiego praktyczna uŜyteczność filozofii miała polegać na 

dowodzeniu przez filozofów słuszności tezy, Ŝe światem rządzi istota rozumna i spra-

wiedliwa. A skoro tak, to zadaniem filozofii praktycznej jest przekonywanie, Ŝe pomi-

mo istniejącego w świecie chaosu, człowiek powinien dąŜyć do ładu i porządku. Ideę 

ładu uznawał za przewodnią zasadę filozofii i Ŝycia duchowego człowieka.  

Z takiego załoŜenia wyprowadza tezę, Ŝe świat jest i moŜe być harmonijny wtedy, 

gdy określają go cele, dokładniej rzecz ujmując, gdy określają go racjonalne normy 

                                                           
8  Ibidem. 
9  S. Borzym, Filozofia polska 1900-1950, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 158. 
10  W. Rubczyński, O filozofii jako lekarce dusz, in: Przegląd Powszechny, 1920. 
11  W. Rubczyński, Filozofia Ŝycia duchowego, jego wytrzymałość, skuteczność i ład w świetle doświadczenia 

i krytyki, Poznań 1925. 
12  S. Borzym, Rzecznicy metafizyki w filozofii profesjonalnej, in: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, 

red Walicki A., Warszawa 1983, s. 342-344. 
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etyczne. Zaś etyka, którą propagował ów filozof była oryginalna. Współczesny historyk 

filozofii Ryszard Palacz, stwierdza, Ŝe Witold Rubczyński głosił etykę optymistyczną, 

a filozofii przypisywał zadanie pocieszycielki, chroniącej człowieka zagubionego 

w świecie13. Z wiarą w optymistyczną wizję egzystencji jednostki, w której moŜliwa 

była walka ze złem nierozerwalnie łączyło się przekonanie Witolda Rubczyńskiego, iŜ 

jest to moŜliwe dzięki aktywności człowieka w dziedzinie społecznej, naukowej, arty-

stycznej i gospodarczej14. 

W tym teŜ właśnie duchu, moŜna się starać odczytywać Ŝycie i twórczość filozo-

ficzną, etyczną Witołda Rubczyńskiego. Nie pozwolił się pokonać, nie załamał się pod 

ogromem cierpienia, bólu, przygnieciony doświadczeniem śmierci swoich dzieci i nie-

szczęścia własnej Ŝony. W filozofii znalazł, jak się zdaje, skuteczne pocieszenie, opar-

cie. W filozofii zbudowanej przede wszystkim na metafizyczno-tomistycznym funda-

mencie, ale poszukującej coraz to lepszych – wyŜszych uprawdopodobnień dla przyję-

tych hipotez.  

Jak sam pisał we wstępie do Filozofii Ŝycia duchowego po stracie dwójki ze swoich 

dzieci: Autor tej ksiąŜki pozwolił sobie przyłączyć do karty tytułowej godło które niech 

stanowi symbol wyrwania się myśli ludzkiej ponad męki tej ziemi i ponad wstęgi 

gwiezdne najdalszych mgławic ku krainie wieczystych prawd i harmonii. Odtworzona 

w niem postać świetlana wolnego od jakiejkolwiek skazy, młodzieńczo gorącego miło-

śnika prawdy i sprawiedliwości, wiernego do ostatka harcerskim przyrzeczeniom, który 

dojrzał duchem ponad wiek, gdy czuł, Ŝe się zbliŜa do wrót wieczności, była w przeciągu 

czasu juŜ sześcioletnim niedostępna piszącemu przewodniczka przy rozwaŜaniu zagad-

nień wielkich a trudnych. JeŜeli odbłyski zuŜytkowanych tu doświadczeń własnych 

i cudzych nie poszły na marne, zaś wysnute z nich wnioski, o rękojmiach i warunkach 

duchowej wytrzymałości, mocy i ładu, tudzieŜ o krytycznym realizmie w filozofii, mają-

cym dać ich objęciu w zwarcie przejrzysty, jednolity i zgodny w sobie całokształt, pozy-

skają sobie zgodę pewnej części czytelników, to będzie taki skutek pomyślny do przypi-

sania temu, którego osobistości urok z poza grobu wstrząsnął, porwał i ośmielał do 

wytrwałego targania z róŜnych stron oponą tej wielkiej tajemnicy, jaka jest świat warto-

ści bezwzględnych dla rozumu uwarunkowanego wielorako jestestwa ludzkiego. JakŜe 

                                                           
13  R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa-Zielona Góra 1999, s. 283, in: W.Szulakiewicz,, Etyczne i 

religijne uwarunkowania rozwoju duchowego człowieka w myśli Witolda Rubczynskiego, in: EDUKACJA 
– KULTURA – TEOLOGIA. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65 
rocznicy urodzin, red. Krzysztof Konecki, Ireneusz Werbiński, Toruń 2003, s. 445 

14  W. Szulakiewicz,, Etyczne i religijne uwarunkowania rozwoju duchowego człowieka w myśli Witolda 
Rubczyńskiego, op. cit., s. 445. 
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hojne odszkodowanie za rozdzierające przejścia dawałaby pewność, Ŝe ta praca jest 

godną tego Mieszkańca niebios, Ŝe Jego Duch w niej Ŝyje, Ŝe działa uŜyźniając i owoc-

nie na umysły, serca i wole młodszych pokoleń, Ŝe jest im bodźcem ich pędzie ku dosko-

nałości. Ale gdyby nawet krytyka, wykonana przez fachowców, przyjęła na ogół chłodno 

te wywody, przyznała im wyłącznie znaczenie zabarwionego osobistemi przejściami 

pamiętnika wraŜeń i rozmyślań na ich tle, to sowicie wynagrodziłaby mnie za takie 

odsądzenie wątku moich myśli od prawa do uchodzenia za twór czysto i ściśle naukowej 

teorii wieści, ze duszom zbolałym od podobnych mojemu ciosów zgotowałem pociechę 

i wlałem w nie hart do zbawiennych czynów na resztę ich ziemskiej wędrówki. A młodzi 

harcerze polscy, koledzy mego syna ś.p. Stanisława, obyŜ znaleźli w tych kartach nieco 

uwag przydatnych im do zaszczepienia ładu i mocy ducha w naszej Ojczyźnie, tak bar-

dzo do zabezpieczenia jej niepodległości potrzebnych, dla dobra Polski i całego rodu 

ludzkiego. 

Te karty nie były jeszcze oddane do druku, gdy spotkał mnie nowy cios przeokropny: 

utrata córki Marji, rokującej najpiękniejszą nadzieje, jako pracowniczka w dziale pale-

ontologji roślin i której juŜ polski instytut geologiczny poruczył był z pomyślnym skut-

kiem badanie pod tym względem naszych złóŜ węglowych i kolekcjonowanie pouczają-

cych okazów. 

TakŜe i to nieszczęście zmniejszające szczupły zastęp pionierów nauki w Polsce dotąd 

mało uprawianej nie zachwiało we mnie przekonania, iŜ światem całym władnie Ro-

zumna, Sprawiedliwa i Miłosierna Potęga. Korzyć się nam przed niezgłębionymi Jej 

wyrokami, czerpać z nich podniety do wydzierania przyrodzie tajemnic dla walki ze 

strasznym niewidzialnym wrogiem człowieka, z bakcylami chorób dotychczas nieprze-

makalnych, które jak zwłaszcza gruźlica zabrały tylu szlachetnych i dzielnych. A ta broń 

będzie się wyostrzać raźniej, gdy wzrośnie w nas pewność, Ŝe nie całe ludzkie jestestwo 

jest zdane na łaskę zbiegu ruchów cząsteczek ciał, lecz Ŝe owszem jego strona najwyŜsza 

zbić się nie da, Ŝe duch ulatuje ku Twórcy wszechrzeczy, która dopuściła te jego poraŜki 

i bóle dla tem świetniejszego ostatecznego zwycięstwa15.  

W tym właśnie duchu, jak sam pisał, rozumiał Witołd Rubczyński wszystkie nie-

szczęścia i boleści, które spadły na niego samego. Nie poddał się im, nie popadł w pe-

symizm, który uwaŜał za jedno z podstawowych zagroŜeń dla człowieka, który uwaŜał, 

za źródło etycznego zła16. Nie zaczął urągać przeciwko Bogu, ani przeklinać swojego 

                                                           
15  W. Rubczyński, Filozofia Ŝycia duchowego, jego wytrzymałość, skuteczność i ład w świetle doświadczenia 

i krytyki, Poznań 1925, s. 2-4. 
16  W. Rubczyński, Etyka, t. 3, Lublin 1936, s. 8. 
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losu, ale przyjął je jako bolesne doświadczenia, które miały go otworzyć, przygotować 

na jakieś nowe doświadczenia Ŝyciowe mogące go zbliŜyć do Prawdy, mogące pomóc 

mu ją zrozumieć i przybliŜyć innym ludziom, które miały go przygotować do nowych, 

stawianych mu przez Ŝycie zadań. Cierpienie, która na niego spadło, tylko go zmobili-

zowało, do intensywniejszych badań i agitowania do gorliwszej pracy na rzecz ogólno-

ludzkiego postępu, rozwoju nauki dla wspólnego dobra, dla szczęścia narodu i całej 

ludzkości.  

Nic nie jest przypadkowe, ale wszystko, to co się dzieje, ma swój głębszy – czasami 

trudny do zrozumienia przez człowieka cel, staje się z woli, przyzwolenia Rozumnej, 

Sprawiedliwej i Miłosiernej Potęgi, która rządzi całym światem, a jej wyroki naleŜy 

przyjąć z naleŜytą pokorą i im się podporządkować. NaleŜy umieć dostrzec harmonię, 

porządek rzeczy, zestroić się i w niego się wpisać w swoim jednostkowym byciu.  

Tak silnie chciał Rubczyński uzasadnić wszystko, co nas spotyka celem pokrzepienia 

duch i zdobycia sił do znoszenie losu, zarówno u siebie, jak i innych dotkniętych bólem 

i duchowym cierpieniem, Ŝe motyw ten, jak pisał Tadeusz Garbowski przebija u niego 

nawet w takich publikacjach na pozór czysto rzeczowych, jak wydanie w r. 1930 trakta-

tu „Matthaei de Cracovia Rationale operum divinorum”, t.zw. Teodycei, dowodzącej za 

księgami Genezy i za Augustynem, a na parę wieków przed Leibnizem, „quo Deus 

omnia bene fecie”, mimo Ŝe „multa suni mala”17. 

Summary 

Witołd Rubczyński (1864-1938) was not only a philosopher and ethic, but also a his-

torian, historian of philosophy, lawyer, pedagogue and a tutor. Philosophy and ethics of 

this extraordinarily diligent and intellectualy fertile scholar does not constitute some 

peculiarly original, separate system, which one could call a thinker’s own work, but is 

rather a definite syncretic interpretation of the reality that he studied, which is an out-

come of its multi-basis research and a number of his own experinces. 

The core of philosophy, which for Rubczyński is not a thing irrelevant from life, but 

has a practical value, is ethics. Witołd Rubczyński – as T. Garbowski stressed – under-

stood philosophy as a synthesis of knowledge, as a striving towards versatile engulfing 

and penetrating the being in its most essential elements, directions of action and gen-

eral structure. 

                                                           
17  T. Garbowski, Witold Rubczyński – sylwetka osobistości, in: Witold Rubczyński Wspomnienia pośmiertne, 

Warszawa 1938, s. 10. 
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In this context he understood philosophy in a very firm connection with detailed sci-

ences. Philosophy, for Rubczyński, should be the leader of detailed sciences, creating 

the principles of scientific search and bringing them the most general assumptions in 

order to receive in future (out of generalized outcome of detailed sciences) the possibly 

most comprehensive, most objective image of reality.  

Yet, for Witołd Rubczyński - beside the task considering theoretical gaining of the 

truth and building the correct entirety of knowledge about reality, given by him to phi-

losophy – philosophy has one more, actually dual, more practical role, directly con-

nected with life – stimulating the man to continuous improvement and bringing consola-

tion for a man who is unhappy, who is being experienced, overwhelmed by suffering. 

Rubczyński seems to partly present himself here as Cicero in his Consolatio. Both of 

them, despite the precipice of time, while crying over the loss, searched consolation, the 

ground for their further existence after the death of their beloved children. Cicero 

looked for consolation after the death of his daughter Tullia, Rubczyński after the sud-

den death of his fourteen-year-old son Stanisław and an unexpected death of his daugh-

ter Jadwiga – a young student. In the same time, in this search for consolation in phi-

losophy, in the moments of completely undeserved misfortune, in the moments of deep 

sorrow and suffering, Witołd Rubczyński is also in some way like Boetius in one of his 

most famous works De consolatione philosophiae.  

The essence of this consolation is that philosophy should show – to a man who is suf-

fering, unhappy, who cannot understand his own life, reconcile with multitude of harm-

ful life experiences – the higher order beyond the experinced feeling of chaos and cru-

elty of events.  
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Lubelska szkoła filozoficzna (dalej: LSF) stanowi niewątpliwie specyficzną, z uwagi 

na środowisko, okoliczności historyczne, w których powstawała, jak teŜ program na-

ukowy i dydaktyczny, formację intelektualną. Specyfika ta sprawia, Ŝe jest to formacja 

unikalna w skali europejskiej i światowej, chociaŜ moŜna by ją porównać pod pewnymi 

względami np. do tomistycznej Szkoły lowańskiej, załoŜonej przez D. Merciera. W Pol-

sce jest drugą historycznie biorąc tej rangi formacją po Szkole lwowsko-warszawskiej, 

znaną w świecie. Program LSF wypracowali wyłącznie polscy filozofowie, choć upra-

wiana w niej odmiana tomizmu, zwanego tomizmem egzystencjalnym, została zapo-

czątkowana we Francji przez J. Maritaina i É. Gilsona. 

W pracy niniejszej zostaną omówione dwa zasadnicze aspekty, z których pierwszy 

ukazuje genezę, okoliczności historyczne i główne postaci reprezentujące LSF, drugi 

natomiast omawia uprawianą w niej filozofię. W tym punkcie omówiony zostanie meta-

fizyczny i teoriopoznawczy realizm, klasyczność przyjętej koncepcji filozofowania, 

główne załoŜenia metodologiczne i najnowszy dorobek LSF. Całość wieńczy zakoń-

czenie mające charakter podsumowania głównych tez pracy, uzupełnionego o wskaza-

nie, doniosłej jak się wydaje, pozycji Szkoły we współczesnej filozofii polskiej, filozo-

fii krajów słowiańskich i wreszcie we współczesnej filozofii europejskiej. 

Jakkolwiek autor czuje się poglądami związany z LSF, stara się w ich przedstawianiu 

unikać podkreślania własnego stanowiska, co wszakŜe jest w takich przypadkach trud-
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ne. Ponadto, chociaŜ u zainteresowanego odbiorcy moŜe budzić to niedosyt, to z powo-

du trzymania się ram tematycznych podjętego zagadnienia, zamieszczona poniŜej pre-

zentacja poglądów LSF została ograniczona do ogólnej charakterystyki oryginalnych 

niewątpliwie załoŜeń programowych Szkoły. Autor pomija natomiast szczegółową 

charakterystykę koncepcji filozoficznych, takŜe tych, które uznaje za szczególnie zna-

czący wkład LSF w dorobek filozofii (nie tylko w wymiarze jakiegoś poszczególnego 

nurcie czy koncepcji, ale pojętej jako całość złoŜona z róŜnych, niekiedy ostro ścierają-

cych się nurtów i kanonów filozofowania), gdyŜ kaŜda z tych koncepcji wymagałaby 

obszerniejszego omówienia. 

Czym jest Lubelska szkoła filozofii 

LSF stanowi pewien sposób uprawiania filozofii realistycznej, zwanej teŜ klasyczną, 

wypracowany przez grupę profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 

50-tych XX wieku. Specyfikę tego sposobu uprawiania filozofii wyznacza: a) realizm 

poznawczy; b) maksymalistyczne podejście do problemów badawczych; c) autono-

miczność metodologiczna wobec nauk szczegółowych i teologii; d) swoisty transcen-

dentalizm przyjmowanych tez; e) jedność metod stosowanych w róŜnorodnych dyscy-

plinach filozoficznych (są to zawsze metody metafizyczne); f) spójność systemowa; g) 

przyjmowanie oczywistości przedmiotowej jako kryterium twierdzeń1. 

Jest to polska szkoła filozofii realistycznej (klasycznej) powstałej jako odpowiedź na 

wprowadzany środkami administracyjnymi w latach 50-tych XX wieku na polskie 

uczelnie marksizm, a nadto jako alternatywa wobec neopozytywizmu, fenomenologii 

i egzystencjalizmu. W szerokim znaczeniu, nazwa LSF bywa odnoszona do całego 

środowiska filozoficznego KUL2. 

Geneza Lubelskiej szkoły filozoficznej 

Nazwa école philosophique lublinoise, czyli Lubelska szkoła filozoficzna, została 

uŜyta po raz pierwszy w jednym z artykułów J. Kalinowskiego w czasopiśmie Revue 

philosophique de Louvain na oznaczenie prac naukowo-dydaktycznych, zainicjowanych 

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w początku lat 50-tych XX wieku przez 

S. SwieŜawskiego, J. Kalinowskiego i M. A. Krąpca. Następnie zaczęła funkcjonować 

w tym środowisku jako określenie programu badawczo-dydaktycznego i sposobu upra-

                                                           
1  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: Powszechna Encyklopedia Filozofii 

(w skrócie: PEF), Lublin 2005, t. 6, k. 532-533. 
2  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 533. 



Lubelska szkoła filozofii jako polski wkład w filozofię europejską 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

81

wiania filozofii na KUL, zgodnego z jej koncepcją klasyczną, a więc przy zachowaniu 

autonomii przedmiotu, aspektu, metody i celu względem pozostałych nauk3. 

Pierwszy etap rozwoju LSF, trwający do ok. 1966 r., wiąŜe się z określeniem jej pro-

gramu i sposobu filozofowania przez wymienionych inicjatorów Szkoły. Dalszy jej 

rozwój przebiegał w fazach: 1967-1980, 1981-2004, 2005-4. 

Wśród głównych przyczyn utworzenia LSF naleŜy wymienić dostrzeŜenie ze strony 

środowiska KUL potrzeby silnej filozoficznej odpowiedzi na wprowadzany administra-

cyjnie na uczelnie państwowe marksizm, który stanowił wówczas bardzo agresywną 

formację ideologiczną. Ustosunkowanie się do nowej sytuacji, jeŜeli miało być skutecz-

ne, musiało być do niej adekwatne i równie zdecydowane. Polska filozofia tomistyczna, 

która była powszechnie uprawiana na KUL, na uniwersyteckich wydziałach teologicz-

nych i w seminariach duchownych przed II wojną światową, nie miała zwartej postaci. 

Po 1945 na uczelniach państwowych pozostały jedynie wydziały teologiczne Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, które zostały zlikwidowane 

w 1954. Wpłynęło to na osłabienie nurtu filozofii chrześcijańskiej a przeciwstawienie 

się zaistniałej sytuacji na drodze prawnej było niemoŜliwe. Jedynym zasadnym działa-

niem wydawała się być konsolidacja środowiska, dbanie o kształcenie nowych kadr 

i doskonalenie własnego stanowiska filozoficznego5. 

Poza tym, tomizm, jako nurt filozofii klasycznej, dominujący w polskiej myśli chrze-

ścijańskiej w tamtych czasach, napotykał na konkurencyjne, nieklasyczne propozycje 

filozofowania, wywodzące się ze Szkoły lwowsko-warszawskiej i krakowskiej szkoły 

fenomenologicznej R. Ingardena. Dyskusja z tymi propozycjami wymagała wyraźnego 

określenia własnego stanowiska, dysponującego adekwatnymi do tego zadania, współ-

czesnymi metodami i teoriami w zakresie poszczególnych dyscyplin filozofii. Podjęcie 

się takiej dyskusji wymagało teŜ pogłębionej świadomości metodologicznej. Zadania te 

legły u genezy programu LSF6. 

                                                           
3  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 532-533; syntetyczne 

określenie nauki i klasycznej koncepcji filozofii, charakterystycznej dla LSF podaje A. B. Stępień, Wstęp 
do filozofii, Lublin 1989, s. 12-14, 21-22. 

4  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 542. 
5  Na temat sytuacji filozofii tomistycznej w tym okresie zob. W. Chudy, Filozofia polska po II wojnie 

światowej, Studia Philosophiae Christianae 21 (1985) 1, s. 133-134; O filozofii w KUL. Z ojcem Mieczy-
sławem A. Krąpcem rozmawia Krzysztof Wroczyński, U źródeł toŜsamości kultury europejskiej, red. T. 
Rakowski, Lublin 1994, s. 142-148. 

6  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 532-533. 
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Okoliczności historyczne tworzenia się LSF 

LSF tworzyła się w sytuacji naporu ideologii marksistowskiej i polityki edukacyjnej 

władz PRL. Wyraz tej polityce dał A. Schaff w 1950, stwierdzając: warunkiem całkowi-

tego ideologicznego zwycięstwa światopoglądu marksistowsko-leninowskiego w Polsce 

jest, między innymi, przezwycięŜenie wpływów ideologicznych obcych klasowo kierun-

ków filozoficznych. Idzie tutaj w pierwszym rzędzie o filozofię tomistyczną, a więc filo-

zofię o wyraźnym obliczu fideistycznym, która jest oficjalną filozofią szkół katolickich. 

PowaŜny wpływ posiada filozofia neopozytywistyczna. Wreszcie niejaki wpływ wywiera 

równieŜ pewna odmiana filozofii E. Husserla7. Filozofia tomistyczna znalazła się na 

pierwszym miejscu, z wymienionych przez A. Schaffa wśród zagroŜeń dla upowszech-

nienia się ideologii marksistowskiej w Polsce kierunków. Dalej, stwierdził on, iŜ mark-

siści dopiero zaczynają się przedostawać na katedry uniwersyteckie, chociaŜ zorgani-

zowano szeroką sieć szkolnictwa partyjnego, a dzieła klasyków marksizmu wydawane 

są w niespotykanych wcześniej w Polsce nakładach8. Do głosu A. Schaffa dołączył się 

w 1953 L. Kołakowski, stwierdzając m. in., Ŝe liczne ośrodki filozofii tomistycznej 

takŜe w Polsce – w postaci KUL, wydziałów teologicznych i niektórych uniwersytetów 

oraz ośrodków klasztornych – zajmują się forsownym kształceniem kadr, które mają być 

trzonem ideologicznym reakcji i dostarczyć jej podstaw teoretycznych do walki z mark-

sizmem i ruchem robotniczym9. 

Wkrótce wspomniane przez L. Kołakowskiego wydziały teologiczne, działające do 

1954 na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim, zostały przez 

władze państwowe zlikwidowane. Na miejsce tych wydziałów powołano w 1954 Aka-

demię Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK), kształcąca głównie katolików, oraz 

jako Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT), utworzona na potrzeby kształcenia 

teologicznego innych wyznań chrześcijańskich. Na Akademii Teologii Katolickiej w 

Warszawie, która została utworzona przez władze państwowe bez zgody władz kościel-

nych, uprawiano filozofię tomistyczną, wykorzystując głównie filozofów zamkniętego 

wydziału teologii UW. W latach późniejszych, na ATK wykładała równieŜ część filozo-

fów z KUL, a niektórzy związali się z ATK na stałe. Była to jednak uczelnia państwo-

wa. W tych warunkach KUL pozostawał jedyną autonomiczną w zakresie programu 

                                                           
7  A. Schaff, Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej, Warszawa 1950, s. 403. 
8  Ibidem. 
9  L. Kołakowski, Neotomizm w walce z postępem nauk i prawami człowieka, in: Nowe Drogi 1/1953, s. 68. 
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naukowego i dydaktycznego uprawianej filozofii uczelnią katolicką przez cały okres 

PRL-u10. 

ZałoŜyciele i ich następcy 

ZałoŜycielami LSF i autorami jej programu naukowo-dydaktycznego byli: S. Swie-

Ŝawski, J. Kalinowski i M. A. Krąpiec, do których dołączyli w pierwszych latach: 

S. Kamiński, M. Kurdziałek i K. Wojtyła. Część profesorów Wydziału Filozofii KUL, 

m.in.: J. Iwanicki, W. Wąsik, K. Kłósak, F. Bednarski, nie włączyła się w prace nad 

tworzeniem programu LSF. S. SwieŜawski i M. Kurdziałek rozwijali dziedzinę historii 

filozofii. J. Kalinowski i S. Kamiński rozwijali logikę, przy czym, po wyjeździe J. Kali-

nowskiego do Francji (w 1957), S. Kamiński stał się jednym z głównych filarów LSF w 

zakresie logiki, a zwłaszcza metodologii nauk, w tym metodologii filozofii. M. A. Krą-

piec nadał LSF charakter metafizyczny, wypracowując zarówno model ogólnej teorii 

bytu, jak i licznych metafizyk szczegółowych. K. Wojtyła wypracował z kolei antropo-

logiczne podstawy dla etyki tomistycznej uprawianej w LSF11. 

W tym okresie pojawili się pierwsi wychowankowie LSF: M. Gogacz, F. Wilczek, 

A. B. Stępień, M. Jaworski, W. StróŜewski, B. Dembowski, J. Z. Zdybicka, S. Kowal-

czyk, S. Majdański. W końcu lat 60. XX wieku, w oparciu o nowe kadry rozwinięto 

obszary badawcze. W dalszej perspektywie czasowej, obejmującej lata 70. wyłoniły się 

teŜ nowe zakłady. W kolejnych latach w prace LSF włączali się: B. Bejze, 

S. Kowalczyk, T. Styczeń, E. Morawiec, E. Wolicka, J. Gałkowski, T. śeleźnik, 

S. Wielgus, I. E. Zieliński, później doszli: F. Krauze, J. Herbut, A. Bronk, A. Szostek, 

S. Kiczuk. Wówczas to usamodzielniła się teoria poznania, którą wykładał A. B. Stę-

pień, coraz bardziej zbliŜający się w swoich pracach do fenomenologii R. Ingardena, 

J. Z. Zdybicka podjęła badania z zakresu filozofii Boga i filozofii religii, zwłaszcza 

miejsca religii w kulturze, M. A. Krąpiec wypracował zaś nową, egzystencjalną  

i uwzględniającą prymat osoby wśród bytów, koncepcję antropologii tomistycznej. 

Trwały teŜ prace metodologiczne S. Kamińskiego12. 

                                                           
10  2 VIII 1954 r. zapadła Uchwała nr 517 Prezydium Rządu w sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii 

Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz uchwała nr 518 w sprawie organizacji studiów teologii ka-
tolickiej, powołująca Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, zaś 11 VIII 1954 r. Uchwała nr 591 w 
sprawie włączenia Wydziału Teologii Katolickiej do Akademii Teologicznej (ATK) w Warszawie. Dopie-
ro 26 X 1954 r. zapadła Uchwała nr 727 w sprawie organizacji studiów teologii chrześcijańskiej i Uchwała 
nr 728 w sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego [wy-
odrębnienia z UW i przekształcenia w Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie]. 

11  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 542-543 
12  Ibidem, s. 544. 
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W latach 80-tych i 90-tych XX stulecia do LSF dołączyli m. in.: A. Maryniarczyk, 

H. Kiereś, P. Jaroszyński, W. Dłubacz, W. Chudy, P. Moskal. Zaczęli odchodzić nato-

miast jej twórcy. Jeszcze wcześniej, jako pierwszy odszedł K. Wojtyła, który w 1978 

został papieŜem jako Jan Paweł II. Zastąpił go T. Styczeń, kierując katedrą do lat 90-

tych. W 1986 zmarł S. Kamiński. W Latach 90-tych odszedł na emeryturę M. A. Krą-

piec, pozostając wszakŜe czynnie zaangaŜowanym w prace LSF do śmierci w 2008 r. 

Katedrę metafizyki objął po nim A. Maryniarczyk. Na emeryturę odeszli równieŜ  

w ostatnich latach J. Z. Zdybicka i A. B. Stępień13. 

Na przestrzeni lat niektórzy filozofowie odeszli od programu LSF. Na przełomie lat 

60. i 70. XX wieku częściowo przynajmniej odszedł od niego A. B. Stępień, którego 

tomistyczne poglądy ewoluowały w stronę fenomenologii. RównieŜ M. Gogacz po 

odejściu na ATK coraz silniej odcinał się od programu LSF, dochodząc w latach 80-

tych do odmiennej niŜ uprawiana przez M. A. Krąpca koncepcji metafizyki tomistycz-

nej, co rzutowało równieŜ na odmienność w zakresie metafizyki człowieka, poznania 

i moralności. Swoje stanowisko określił jako tomizm konsekwentny14. Młodsi przedsta-

wiciele koncentrowali często swoje badania na popularnych współcześnie kierunkach 

filozofii, stając się niekiedy ich propagatorami. Logicy: S. Kiczuk i U. śegleń skupili 

swoją uwagę na problematyce systemów logiki wielowartościowej i modalnej. 

A. Bronk i T. Szubka skoncentrowali się na zagadnieniach filozofii analitycznej i her-

meneutyki. P. Kawalec zajął się badaniami kognitywistycznymi. U. śegleń i S. Judycki 

rozwinęli badania z dziedziny filozofii umysłu. Doszło takŜe do odejścia od programu 

LSF całej grupy przedstawicieli filozofii przyrody KUL, która początkowo kierowana 

przez K. Kłósaka przybrała postać metafizyki szczegółowej, pod kierunkiem zaś jego 

następcy S. Mazierskiego zbliŜyła się pod względem stosowanych metod do nauk przy-

rodniczych, co rzutowało na uzyskiwane rezultaty15. 

Charakterystyka filozofii uprawianej w Lubelskiej szkole filozoficznej 

Specyfiką filozofii uprawianej w LSF jest programowy realizm metafizyczny i teo-

riopoznawczy, oraz kontynuowanie typu refleksji charakterystycznego dla klasyków: 

Platona, Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu. Wynikają stąd określone załoŜenia me-

                                                           
13  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 546. 
14  Dojrzałym wyrazem tego stanowiska jest krótka praca M. Gogacza, Elementarz metafizyki, Warszawa 

1987. Jej treść jest odzwierciedleniem wykładów, które ów filozof głosił na ATK w latach 80-tych i 90-
tych XX w. – Zob. Ibidem, s. 5-9 oraz 147-149. Ostatnie wskazywane strony dotyczą róŜnic między tomi-
zmem egzystencjalnym, który uprawia się na KUL-u, i tomizmem konsekwentnym. 

15  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 546 
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todologiczne, z których najistotniejszym jest prymat metafizyki wśród nauk filozoficz-

nych. 

Realizm metafizyczny i teoriopoznawczy 

LSF jest określana jako polska szkoła filozofii realistycznej. ChociaŜ nie wszyscy 

zapewne filozofowie zgodziliby się, Ŝe jest to cecha wyróŜniająca LSF, realizm jest 

wszelako taką cechą w rozumieniu przedstawicieli Szkoły i jest zawarty w jej załoŜe-

niach programowych. Wydaje się jednak, Ŝe teza o realizmie jako wyróŜniku LSF bę-

dzie do zaakceptowania przez wszystkich, jeśli przyjmie się, Ŝe jest to realizm w takim 

rozumieniu, w jakim prezentują go przedstawiciele omawianej Szkoły. 

Realizm jest zatem, zgodnie z jego rozumieniem przez przedstawicieli Szkoły, cechą 

wyróŜniającą LSF zarówno od neopozytywistycznej Szkoły lwowsko-warszawskiej, jak 

teŜ fenomenologicznej szkoły R. Ingardena. Początkowo podejmowano wśród tomistów 

polskich próby łączenia realizmu tomistycznego z fenomenologią, bądź z neopozytywi-

styczną filozofią analityczną. Próby te okazały się jednak nieudane: a) w przypadku 

wykorzystania narzędzi filozofii analitycznej, m. in. przez J. Salamuchę, J. F. Drew-

nowskiego, J. M. Bocheńskiego do formalizacji języka filozofii realistycznej, na prze-

szkodzie stanął minimalizm neopozytywistyczny, zawęŜający przedmiot rozwaŜań juŜ 

w punkcie wyjścia i odrzucający metody, które umoŜliwiające realizację maksymali-

stycznie postawionych celów; b) w przypadku wykorzystania metod fenomenologii 

okazało się, Ŝe są one dostosowane jedynie do analizy przedmiotów znajdujących się 

w świadomości, a więc bytów intencjonalnych, podczas gdy filozofię realistyczną inte-

resuje przede wszystkim poznawanie bytów realnych, rzeczy istniejących niezaleŜnie od 

tego, czy znajdują się one w polu świadomości16. 

Realizm jest teŜ, zgodnie z jego rozumieniem przez przedstawicieli Szkoły, cechą 

wyróŜniającą LSF od marksizmu, który według M. A. Krąpca jest tylko jednym z po-

stheglizmów współczesnych, w którym Heglowskie wyraŜenie idea zastąpiono przez 

materia. Zgodnie bowiem z ujęciem W. I. Lenina: Materia jest filozoficzną kategorią 

słuŜącą do oznaczenia obiektywnej rzeczywistości, która dana jest człowiekowi we wra-

Ŝeniach, którą nasze wraŜenie kopiują, fotografują, odzwierciedlają17. Pogląd Lenina 

wydaje się miarodajny dla marskizmu, skoro K. Marks i F. Engels nie wypowiadali się 

szerzej na temat materii. Tymczasem w interpretacji K. Ochockiego Lenin wskazuje na 

to, Ŝe w świetle odkryć przyrodniczych nie moŜna inaczej ustalić treści znaczeniowej 

                                                           
16  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 535. 
17  W. I. Lenin, Dzieła, t. 14, s. 145 – za: M. A. Krąpiec, Byt i istota, Lublin 1994, s. 227. 
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materii, jak tylko w relacji poznawczej, w stosunku materii do poznającego ją podmio-

tu18. A zatem, jak konkluduje M. A. Krąpiec, przedmiot poznania zmysłowego, zwany 

materią, staje się w marksizmie koniecznym pośrednikiem w dalszej interpretacji świata 

rzeczy i osób. Materia jest tu rozumiana jako abstrakt, abstrakcyjne ujęcie poznawcze. 

Co więcej, pojęcie materii zostaje wypracowane w marksizmie w oparciu o rezultaty 

poznania uzyskane przez nauki szczegółowe, poprzez poddanie tych rezultatów bliŜej 

nieokreślonej generalizacji filozoficznej. Materializm marksistowski jest zatem episte-

micznym idealizmem, gdyŜ zakłada ideę materii w przedmiocie swoich rozwaŜań19. 

W rozumieniu LSF filozoficzny realizm to przede wszystkim liczenie się z rzeczywi-

stością w porządku poznania, działania i wytwarzania. Czynnikami, które decydują 

o realizmie filozoficznym są: a) uznanie realności i pluralistycznego istnienia, oraz 

analogicznej jedności przedmiotu dociekań filozoficznych, czyli bytu; b) rozumienie 

człowieka jako rzeczywistej osoby – podmiotu Ŝycia wspólnotowego i kulturowego, 

przejawiającego swą aktywność rozumną w tworzeniu kultury, a więc w aktach i wy-

tworach poznania rozumowego, w aktach moralnych, w sztuce i w religii; c) separacja 

metafizyczna jako specyficzna metoda filozofowania, której celem jest wyjaśnianie 

istniejącej rzeczywistości, wzbogacona o zreflektowane procesy analogicznego (nie 

jednoznacznego) poznania, zwykle mające postać rozumowań redukcyjnych lub deduk-

cyjnych, prowadzące do uzyskania pojęć i sądów ogólnych o charakterze analogicz-

nym20. Realizm LSF wiąŜe się więc z rozumieniem bytu jako bytu, człowieka i metod 

filozofowania w duchu filozofii św. Tomasz z Akwinu. LSF okazuje się zatem w efek-

cie szkołą realizmu tomistycznego, z realistyczną metafizyką jako podstawową dyscy-

pliną filozoficzną, jakkolwiek w załoŜenia programowe Szkoły nie przesądzają o tomi-

styczności uprawianej w niej filozofii. 

Klasyczność 

Klasyczność filozofii w rozumieniu jednego z załoŜycieli LSF, M. A. Krąpca, moŜna 

rozumieć dwojako. Jako, Ŝe historycznie filozofia klasyczna ukształtowała się w antyku 

grecko-rzymskim, w sensie czasowym ogranicza się ona do tego okresu, w którym 

przechodziła róŜne etapy rozwoju. Najpierw uwyraźniła się u filozofów jońskich, póź-

                                                           
18  K. Ochocki, Spory o pojęcie materii, Warszawa 1972, s. 75 – za: M. A. Krąpiec, Byt i istota, Lublin 1994, 

s. 227-228. 
19  M. A. Krąpiec, Byt i istota, Lublin 1994, s. 228-229. Szersze ustosunkowanie tego autora się do filozofii 

marskistowskiej, zob. M. A. Krąpiec, Dialog?, in: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, 
praca zbiorowa pod red. A. B. Stępnia, Lublin1990, s. 9-19. 

20  M. A. Krąpiec, Filozoficzny realizm, in: PEF, Lublin 2002, t. 3, k. 541. 
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niej u Parmenidesa i Heraklita, w postaci róŜnorakich monizmów. Później przybrała 

postać pluralizmu w rozumieniu rzeczywistości u Platona. Następnie pluralistyczna 

wizja rzeczywistości dojrzała u Arystotelesa, u którego pojawiły się elementy realizmu, 

wyraźnie odróŜniającego się od apriorystycznego idealizmu Platona. W sensie przed-

miotowym, filozofię klasyczną determinuje realistycznie i pluralistycznie pojęty przed-

miot, specyficzna metoda, język i cel. 

W filozofii klasycznej, w wersji, jaką przyjmuje LSF, przedmiot jest rozumiany jako 

rzeczywistość wielu, zróŜnicowanych między sobą bytów konkretnie i jednostkowo 

istniejących. Bytami takimi są zarówno osoby, jednostki oŜywione, jak i nieoŜywione, 

a takŜe ich cechy (przypadłości). Byty takie są na tyle zróŜnicowane między sobą, Ŝe 

nie sposób przypisać im jednoznacznie rozumianego pojęcia bytu. MoŜna objąć je jedy-

nie w pojęciu analogicznym. Analogia rozumienia bytu jako bytu ma podstawę w samej 

jego strukturze, złoŜonej wewnętrznie, przede wszystkim z istnienia i istoty, oraz w po-

wiązaniach zewnętrznych, między bytami. Metodą analogicznego filozoficznego po-

znania jest zasadniczo wspomniana juŜ wyŜej separacja metafizyczna, będąca analizą 

zawartości sądów egzystencjalnych, aktów poznawczych ujmujących konkretnie i jed-

nostkowo istniejący byt. Język filozofii klasycznej, pojęty jako system znaków umow-

nych, opiera się na języku naturalnym, uwzględniając w sposób zrównowaŜony wszyst-

kie typy relacji występujących w tym ostatnim, a więc syntaktykę, semantykę i pragma-

tykę. Od języka naturalnego róŜni się wszakŜe wprowadzeniem specyficznej terminolo-

gii, słuŜącej wyraŜeniu treści poznania filozoficznego. Celem filozofii klasycznej jest 

uzyskanie uzasadnionych, racjonalnych i mających wymiar ostateczny odpowiedzi na 

pytania dotyczące struktury i własności bytu, oraz racji jego istnienia21. 

Nieco inaczej i krócej charakteryzuje klasyczny model uprawiania filozofii A. B. Stę-

pień, który wskazuje na następujące jego podstawowe elementy: a) zachowywanie au-

tonomii przedmiotu i metody filozofii wobec nauk szczegółowych; b) zachowanie na-

ukowego, tj. racjonalnego charakteru rozwaŜań, a więc dających się intersubiektywnie 

komunikować i kontrolować; c) odwoływanie się do jedynie naturalnych źródeł po-

znawczych jako zabezpieczających dostatecznie poznawczą prawomocność filozofii. 

Spośród współcześnie uprawianych nurtów, A. B. Stępień zalicza do filozofii klasycz-

nej oprócz tomizmu takŜe fenomenologię22. 

                                                           
21  M. A. Krąpiec, Filozofia. Klasyczne rozumienie filozofii, in: PEF, t. 3, k. 456-464. 
22  A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1989, s. 20-24. Na temat klasycznego pojmowania filozofii w 

konfrontacji z odmiennymi koncepcjami zob. takŜe: St. Kamiński, Jak filozofować, Lublin 1989, s. 33-53. 
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Główne załoŜenia metodologiczne 

ZałoŜenia programu LSF były i są zasadniczo dwa: po pierwsze – nawrót do filozo-

fów klasycznych, tzn. do ich tekstów jako do źródeł, w przekonaniu, Ŝe filozofowie ci 

mają najwięcej w filozofii do powiedzenia; po drugie – kształtująca się refleksja meto-

dologiczna na tle dotychczasowych sposobów filozofowania, w tym zwrócenie uwagi na 

sposób definiowania filozofii, na sposób wyjaśniania i argumentowania, budowania 

systemu (nie naruszając przy tym postulatu otwartości filozofowania), a to w celu wy-

zwolenia się od narosłego w tradycji klasycznej werbalizmu23. 

MoŜna stwierdzić, Ŝe LSF realizowała w ten sposób wskazania, jakie sformułował 

w encyklice Aeterni Patris (1879) Leon XIII, kierując je do filozofów katolickich. Re-

alizacja wskazań była rzecz jasna dostosowana do wymogów współczesności, stąd 

pogłębiona została refleksja metodologiczna, na co niewątpliwy wpływ wywarł neopo-

zytywizm filozoficzny, w polskim wydaniu reprezentowany przez Szkołę lwowsko-

warszawską. 

Jeśli chodzi o LSF, to jej przedstawiciele stwierdzają, iŜ: W programie szkoły od po-

czątku wskazywano na metafizykę realistyczną jako na centralną dyscyplinę filozo-

ficzną, odgrywającą podstawową rolę w uprawianiu filozofii oraz w kształceniu filozo-

ficznym. Następnie wyróŜniano metafizyki szczegółowe, które obejmowały poszczególne 

dziedziny badań filozoficznych. Badania te miały być dopełniane studium historii filozo-

fii (staroŜytnej, średniowiecznej i współczesnej) oraz pogłębiane zreflektowaną świa-

domością metodologiczną, logiczną i epistemologiczną. 

Punktem wyjścia w budowaniu nowej szkoły filozofii realistycznej było wyakcento-

wanie egzystencjalnego rozumienia bytu jako przedmiotu filozofii. Egzystencjalna kon-

cepcja bytu była tym aspektem nowej wersji filozofii, który wskazywał na zasadnicze 

róŜnice filozofii klasycznej w wersji arystotelesowskiej, scholastycznej i neoscholastycz-

nej. Do ponownego odkrycia egzystencjalnej koncepcji bytu przyczynił się m.in. powrót 

do tekstów św. Tomasza z Akwinu, a takŜe osobiste uwraŜliwienie na problematykę 

istnienia (i jego zagroŜenia) twórców szkoły, którzy nosili w sobie tragiczne doświad-

czenia II wojny światowej. DostrzeŜono, Ŝe to właśnie akt istnienia stanowi najwaŜniej-

szy i najdoskonalszy czynnik bytowy, który domaga się afirmacji i staje się pierwszym 

i podstawowym przedmiotem wyjaśniania filozoficznego. Fakt ten wyznacza cel upra-

wiania filozofii, którym jest poznanie i wyjaśnienia realnie istniejącego świata osób 

i rzeczy. Celem filozofii będzie więc wskazanie na konieczne i ostateczne czynniki wyja-

                                                           
23 A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 536. 
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śniające istnienie świata, a istnienie człowieka w szczególności. Wskazanie na egzysten-

cjalnie rozumiany byt jako przedmiot formalny filozofii stało się punktem integrującym 

róŜne działy filozofii w wyjaśnianie rzeczywistości24. 

Najnowszy dorobek LSF 

Na dorobek LSF składają się przede wszystkim liczni wychowankowie, których nie 

sposób tu wymieniać, a którzy w wielu przypadkach objęli stanowiska naukowe lub 

naukowo-dydaktyczne nie tylko na KUL, ale takŜe na innych uniwersytetach i w szko-

łach wyŜszych, upowszechniając poprzez swoją działalność naukową program LSF 

w swoich środowiskach pracy. 

Ponadto, wymiernym dorobkiem Szkoły są publikacje, w tym przygotowywana ze-

społowo Powszechna Encyklopedia Filozofii, której wydano dziewięć tomów, a w toku 

realizacji jest tom dziesiąty, zawierający Suplement. W dzieło to, którego tom pierwszy 

ukazał się w 2000 roku, zaangaŜowali się filozofowie z Polski i z zagranicy, nie tylko 

zresztą reprezentujący LSF. Encyklopedia uwzględnia w szczególny sposób dziedzic-

two filozofii klasycznej, które stanowi podstawę toŜsamości kultury europejskiej, ale 

ukazuje teŜ dorobek filozofii arabskiej i Ŝydowskiej, a takŜe filozofie Wschodu (Indii, 

Chin, Japonii, Korei, Wietnamu), Afryki i Ameryki. W Encyklopedii omawiane są do-

niosłe problemy filozoficzne, biogramy, a takŜe nurty i kierunki filozoficzne. Specyfiką 

haseł problemowych, mających zazwyczaj postać krótkich artykułów, jest język przed-

miotowy, ukazujący naturę omawianego problemu i sposób jego racjonalnie zasadnego 

rozwiązania. Unika się tutaj języka meta-przedmiotowego, który przedstawiałby stano-

wiska zajmowane wobec danego problemu a nie sam problem filozoficzny. Patronat 

nad Encyklopedią objęło Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, będące oddziałem 

Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Towarzystwo to ma na celu propagowanie 

i rozwijanie filozofii realistycznej. 

W dorobku LSF, a konkretnie Zakładu Metafizyki KUL, jest wydanie w 1996 roku 

grecko-łacińsko-polskiego tekstu Metafizyki Arystotelesa, a takŜe kilku tomów łaciń-

sko-polskiej edycji tekstów św. Tomasza z Akwinu wraz z komentarzami i studiami. 

Ukazały się następujące tomy: De veritate – O prawdzie, Lublin 1999; De bono – O do-

bru, Lublin 2003; De ideis – O ideach, Lublin 2005; De passionibus – O uczuciach, 

Lublin 2008. W przygotowaniu są następne. 

                                                           
24  A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 536-537. 
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Od 1998, co roku w grudniu odbywają się międzynarodowe sympozja z cyklu: Za-

dania Współczesnej Metafizyki, a wygłaszane na nich wykłady są następnie publikowa-

ne. Celem tych sympozjów i publikacji jest urzeczywistnianie programu LSF poprzez 

dyskusję z innymi nurtami filozofii współczesnej wokół podstawowych problemów 

filozoficznych. TakŜe Katedra Filozofii Kultury od 2002 corocznie w kwietniu organi-

zuje międzynarodowe sympozja z cyklu: Przyszłość Cywilizacji Zachodu, podczas któ-

rych omawiane są i dyskutowane z punktu widzenia filozofii realistycznej aktualne 

zagadnienia kultury współczesnej25. 

Zakończenie – Lubelska szkoła filozofii na tle współczesnej filozofii europejskiej 

i jako przykład filozofii słowiańskiej 

LSF jest drugą polską współczesną szkołą filozoficzną po Szkole lwowsko-

warszawskiej, znaną w świecie. Podobnie jak ta ostatnia, realizuje ona wypracowany 

i przyjęty u początków swego istnienia program naukowy i dydaktyczny. Wskazuje on 

na jej charakter doktrynalny, na który składają się przede wszystkim: a) przyjęcie za 

podstawową dyscyplinę filozoficzną realistycznie pojmowanej metafizyki; b) nawrót do 

sposobu uprawiania filozofii przez klasyków (Platona, Arystotelesa, a zwłaszcza św. 

Tomasza z Akwinu); c) pogłębiona refleksja metodologiczna nad filozofią, zwłaszcza 

nad metafizyką. MoŜna więc w skrócie scharakteryzować ją jako polską szkołę filozofii 

realistycznej, uprawianej według modelu klasycznego. W pewien sposób moŜna by 

nazwać LSF polską szkołą metafizyki klasycznej, choć nazwa taka sugeruje ograniczenie 

jej programu dziedziny metafizyki, co nie jest prawdą. W LSF uprawia się bowiem 

liczne dyscypliny filozofii, zakładając jedynie ustalenia metafizyki jako filozofii pierw-

szej. 

Początkowo w latach 50. XX wieku LSF ograniczała się personalnie do nielicznych 

filozofów pracujących na KUL-u. Obecnie, wielu jej wychowanków pracuje na innych 

uczelniach polskich. Oddziaływanie poprzez publikacje ma jeszcze szerszy zasięg. 

Oprócz licznych prac wydanych w języku polskim, do dorobku LSF moŜna zaliczyć 

takŜe wydania w językach obcych. Dotyczy to zwłaszcza dzieł głównych przedstawicie-

li Szkoły, m. in.: Metafizyki oraz Ja – człowiek M. A. Krąpca, czy Człowiek i religia Z. 

Zdybickiej. Upowszechnianiu oddziaływania LSF na polu międzynarodowym słuŜą teŜ 

organizowane na KUL corocznie sympozja międzynarodowe i współpraca z Società 

Internazionale Tommaso d’Aquino. Dobrym przykładem współpracy LSF z międzyna-

                                                           
25  Por. A. Maryniarczyk, M. A. Krąpiec, Lubelska szkoła filozoficzna, in: PEF, t. 6, k. 549-550.  
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rodowym środowiskiem filozoficznym jest teŜ Powszechna Encyklopedia Filozofii, w 

której autorami haseł są liczni przedstawiciele ośrodków zagranicznych. 

LSF realizuje program oryginalny na tle zdominowanej przez powstałe w XX wieku 

nurty filozofii europejskiej czy amerykańskiej: egzystencjalizm, neopozytywizm wraz 

z filozofią analityczną, wreszcie postmodernizm. Zasadniczo LSF reprezentuje nurt 

tomizmu egzystencjalnego, którego twórcami byli J. Maritain i É. Gilson, lecz zakresem 

i treścią podejmowanej problematyki wykracza zdecydowanie poza osiągnięcia innych 

przedstawicieli tego nurtu, i to – jak się wydaje – w skali światowej. NaleŜy podkreślić, 

Ŝe LSF jest formacją filozoficzną, której program przygotowali filozofowie polscy, 

pracujący na KUL w latach 50. i 60. XX wieku. Jest więc ona poniekąd narodowym 

dziedzictwem, podobnie jak Szkoła lwowsko-warszawska, a takŜe przykładem, Ŝe w tej 

części Europy rozwija się, nawet w niesprzyjających okolicznościach dziejowych, ory-

ginalna, nie będąca jedynie powielaniem wzorców zachodnioeuropejskich, myśl filozo-

ficzna, co przeczy spotykanej nieraz opinii, Ŝe wszelkie oryginalne koncepcje uprawia-

nia filozofii powstały w krajach Europy Zachodniej. 

Co do pełnej krytycznej oceny doniosłości filozoficznej wyników prac LSF z punktu 

widzenia historii filozofii, właściwym byłoby spojrzenie na te wyniki z dłuŜszej, niŜ 

obecna perspektywy czasowej, niemniej, dane do takiej oceny wydają juŜ obecnie wy-

starczające. Ten aspekt omówienia LSF wykracza jednak zdecydowanie poza przyjęte 

w niniejszej pracy zakres rozwaŜań, gdyŜ próba całościowej oceny wymaga dogłębnego 

studium, obejmującego dorobek poszczególnych przedstawicieli Szkoły, jego synte-

tyczne ujęcie, by wyznaczyć charakter dokonań LSF jako całości, analizę porównawczą 

tych dokonań z załoŜonym programem i wreszcie ze zbliŜonymi klasycznym typem 

filozofowania propozycjami, realizowanymi w innych ośrodkach naukowych. 

Summary 

Lublin school of philosophy constitutes undoubtedly a unique, determined by milieu, 

historical circumstances in which it was established, and also the scientific and didactic 

programme, an intellectual formation. This specificity makes the formation unique on 

the European and global scale, although it could be compared in some respects, for 

example, to the Leuven Thomist School, founded by D. Mercier. In Poland, from a his-

torical point of view it ranks second after the worldly known Lvov-Warsaw School. Its 

programme was developed exclusively by Polish philosophers, though the variety of 

Thomism practised there was called existential Thomism, and was originated in France 

by J. Maritain, and É. Gilson.  
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In the present work, two main aspects will be discussed, the first one reveals the ori-

gins, historical circumstances, and the main figures representing the Lublin School, 

while the second one discusses the philosophy practised there. At this point will be 

discussed metaphysical and epistemological realism, the classic character of adopted 

philosophical concept, the main methodological assumptions and the latest achieve-

ments of the School. The whole is crowned with an ending having a character of a com-

plete summary of the main theses of the work, supplemented by an indication of an 

important, as it seems, position of the School in the contemporary Polish philosophy, 

the philosophy of Slavic countries and, finally, in the contemporary European philoso-

phy.  

As for a full critical assessment of the philosophical significance of the results of the 

LSF works from the perspective of the history of philosophy, it would be appropriate to 

look at these results from a longer than the current time horizon, however, the data for 

such an assessment seem already sufficient. This aspect of a discussion on the Lublin 

School, however, goes far beyond the accepted scope of considerations in the present 

work, because the attempt of overall assessment requires a thorough study, encompass-

ing the achievements of individual representatives of the School, its synthetic approach 

to determine the character of achievements of the School as a whole, conduct the com-

parative analysis of these achievements with the established programme, and finally, 

with the proposals which have a similar classic type of philosophising, realized in other 

research centres. 
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Henryk Kamieński jest przedstawicielem polskiej myśli demokratycznej połowy XIX 

wieku. Podjęcie tego tematu jest konsekwencją moich wcześniejszych zainteresowań 

E. Dembowskim Na temat myśli lewicowej Dembowskiego mówiłam tutaj dwa lata 

temu. Kamieński, jak wiadomo, był spokrewniony z Dembowskim. Łączył ich podobny 

sposób myślenia oraz wspólny cel polityczny, tj. powstanie zbrojnego, które da Polsce 

niepodległość. Czerwony kasztelaniec – tak, ze względu na pochodzenie nazywano 

Dembowskiego – był niecałe 10 lat młodszy od Kamieńskiego, ale, gdy przyjrzy się 

bliŜej tej znajomości ma się wraŜenie, Ŝe łączyły ich relacje ojcowsko-synowskie. Spo-

kojny, zrównowaŜony, moŜna by powiedzieć przezorny Kamieński oraz impulsywny, 

nieprzewidywalny, mający w sobie jakieś szaleństwo Dembowski. Dembowski bardzo 

liczył się ze zdaniem Kamieńskiego, natomiast Kamieńskiego zdumiewała i w jakimś 

sensie inspirowała nieprawdopodobna wprost energia i wiara w zwycięstwo Dembow-

skiego. NaleŜeli do elity szlacheckiej. Byli potomkami posłów, senatorów, elity intelek-

tualnej narodu. Mogli Ŝyć w luksusowych warunkach, lecz wybrali los tułaczy-

spiskowców, gdyŜ tego wymagała sprawa, której słuŜyli. Obaj byli najwyŜszej próby 

patriotami. Gdy mówi się o patriotyzmie tamtych czasów często za wzór pracy na ten 

temat podaje się rozprawkę K. Libelta O miłości ojczyzny zapominając, Ŝe Kamieńskie-

go Prawdy Ŝywotne narodu polskiego są w tej kwestii nie mniej, a moŜe nawet bardziej, 

reprezentatywne. 

Zastanawiać moŜe, dlaczego współcześni zamiast doceniać bezinteresowność oraz 

patriotyzm ludzi czasów polistopadowych dostrzegają w ich postawie pewien rodzaj 

niedojrzałości. Mam na uwadze opinię Bronisława Łagowskiego o Kamieńskim. Twier-
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dzi on, Ŝe zmysł badawczy [Kamieńskiego] został stępiony przez Ŝarliwy patriotyzm, 

który moŜe odwodzić i, w tym wypadku, odwiódł go „od obiektywizmu i rozwagi”1. 

Oceniać moŜna róŜnie, mnie osobiście draŜni w tej ocenie płaski realizm, by nie po-

wiedzieć cynizm, oraz nie dostrzeganie autentycznych zasług ludzi oddających dla 

Polski zdrowie i Ŝycie. 

Doktryna Kamieńskiego była polityczną krystalizacją ducha Wiosny Ludów. MoŜna 

w niej wyróŜnić dwie fazy. Wczesna, która stanowiła wyraz radykalnie demokratyczne-

go insurekcjonizmu oraz późniejsza, zorientowana na problematykę rosyjską, niekiedy 

błędnie utoŜsamiana z panslawizmem. Cezurą między tymi fazami było trzyletnie ze-

słanie w głąb Rosji, do Wiatki. Z zesłania wrócił w 1850 roku. 

Celem mojego wystąpienia, co zostało wskazane w temacie, jest przedstawienie oraz 

ocena dwóch faz w kształtowaniu się światopoglądu Kamieńskiego. Pierwsza zawarta w 

latach 1842 – 1846, druga (okres szwajcarski) – lata 1849-1865. 

W wieku trzydziestu lat wydaje Kamieński pracę, z którą na ogół jest utoŜsamiany, 

tj. Filozofię ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa – 2 tomy (1843, 1845) Pod 

pseudonimem Filaret Prawdowski pisze takŜe Prawdy Ŝywotne narodu polskiego, roz-

prawkę, którą historyk Witold Kula (obok broszury Kościuszki Czy Polacy mogą wybić 

się na niepodległość?) uznał za jedną z najwaŜniejszych dzieł pierwszej połowy XIX 

wieku. Popularną, dydaktyczną wersją Prawd, był wydany nieco później Katechizm 

demokratyczny (ParyŜ 1845). 

Pierwszy okres twórczości oraz działalności Kamieńskiego jest stosunkowo dobrze 

rozpoznany i opracowany. Wynikło to z przyczyn bardziej ideologicznych niŜ meryto-

rycznych. Autor, o którym mowa, głosił ideologię ludową. Wprawdzie, w odróŜnieniu 

od Dembowskiego, nigdy nie opowiedział się za eliminacją własności prywatnej, ale 

wyraźnie wskazywał potrzebę uwłaszczenia, tj. odebrania ziemi szlachcie i dania jej 

chłopom. Sprawiedliwa, przyszła Polska nazywana była przez niego Polską Ludową, co 

w czasach komunistycznych brzmiało dobrze i zachęcało do propagowania twórczości 

Kamieńskiego. Napisane po wojnie prace dotyczące Kamieńskiego - Wiktora Kuli, 

Bronisława Baczki, czy Andrzeja Walickiego2 - odnoszą się głównie do wczesnej twór-

czości autora. Nie moŜna odmówić im rzetelności, ale teŜ nie brakuje w nich uprosz-

czeń oraz nieuzasadnionych zarzutów, np. o zbyt słabe akcentowania znaczenia własno-

                                                           
1  H. Kamieński, Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Warszawa 1999, s. 18. 
2  Zob.: W. Kula, Wstęp, in: H. Kamieński, Pamiętniki i wizerunki, Wrocław 1951; B. Baczko, Henryka 

Kamieńskiego system filozofii społecznej, in: H. Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego spo-
łeczeństwa, Warszawa 1959; A. Walicki, Henryk Kamieński, in: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t.1, 
Warszawa 1973. 
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ści wspólnej, brak krytyki Kościoła i religii, przerost abstrakcjonizmu nad materiali-

zmem.  

Dembowski był w swoich poglądach bardziej radykalny od Kamieńskiego, co zosta-

ło w czasach powojennych szybko zauwaŜone i docenione. W konsekwencji Dembow-

ski doczekał się pięciotomowego wydania swoich dzieł, prace zaś Kamieńskiego są do 

tej pory rozproszone i niekompletne. 

Punktem wyjścia twórczości Kamieńskiego była filozofia. Wprawdzie w 1842 roku 

opublikował w Bibliotece Warszawskiej artykuł zatytułowany Uwagi nad stanem wło-

ścian i produkcji krajowej, zatem tekst dotyczący spraw społeczno-ekonomicznych, 

lecz juŜ rok później ukazują się jego prace stricte filozoficzne. Są to publikowane 

w Przeglądzie Naukowym artykuły: Myślę więc jestem, tworzę więc jestem i Twórczość 

jako byt, oraz ksiąŜka - Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa. Na-

stępne publikacje tego autora mają inny charakter, nie ściśle filozoficzny, lecz społecz-

no-polityczny. Są to, wydana w 1844 r., w Brukseli, rozprawa O prawdach Ŝywotnych 

narodu polskiego oraz Katechizm demokratyczny – skrócona wersja Prawd. Na zmianę 

zainteresowań Kamieńskiego, co sam podkreślał, wpłynęła treść broszury Józefa Sło-

wickiego Środki rewolucyjne a uwłaszczenie. Uświadomiła mu ona priorytety. Proble-

my filozoficzne uznał za waŜne, lecz narodowowyzwoleńcze za najwaŜniejsze i właśnie 

im postanowił się poświęcić. Będąc na zesłaniu oraz pod koniec Ŝycia próbował wrócić 

do filozofii, lecz zamierzeń swoich nie urzeczywistnił.  

Gdy czyta się dwie najwaŜniejsze prace Kamieńskiego z okresu sprzed uwięzienia 

i zesłania, Filozofię ekonomii materialnej oraz Prawdy Ŝywotne narodu polskiego moŜ-

na odnieść wraŜenie, Ŝe pisało je dwóch róŜnych autorów. I nie o problematykę tu cho-

dzi, lecz o stylistykę. Inspirowana myślą G.F. Hegla Filozofia ekonomi materialnej 

napisana została tak, jak się wówczas ksiąŜki filozoficzne pisało, czyli w sposób zawiły, 

nazbyt abstrakcyjny, mało przejrzysty. Prawdy zaś, zwłaszcza ich skrócona wersja, tj. 

Katechizm demokratyczny, są wzorem prostej, pięknej polszczyzny. O Katechizmie 

mówił jego autor, Ŝe jest przegadany, - naleŜy dodać w najlepszym tego słowa znacze-

niu - tzn. zarówno w ogólnych zarysach, jak i w szczegółowych sytuacjach przedysku-

towany z tymi, którzy mieli zadecydować o zwycięstwie powstania, czyli z ludem. Do 

ludzi prostych naleŜało się zwracać prosto i komunikatywnie, tak właśnie jak Kamień-

ski w Katechizmie demokratycznym. 

Charakteryzując pierwszy okres twórczości Kamieńskiego nie będę usiłowała zapre-

zentować katalogu problemów zawartych w pracach tego autora, przekraczałoby to 
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ramy wystąpienia. Ograniczę się jedynie do własnych przemyśleń z przeczytanych 

ksiąŜek. Zgodnie z własnym, subiektywnym wyborem, kwestie, które wydały mi się 

szczególnie godne uwagi będę eksponowała, inne pomijała.  

Zacznę od Filozofii ekonomii materialnej. Tytuł tej ksiąŜki został tak sformułowany, 

Ŝe w czasach komunistycznych jej autor budził respekt i zaufanie. Wskazuje się bowiem 

w tytule na ekonomię, czyli tę sferę Ŝycia, którą marksiści nazywali bazą. Docenianie 

problematyki ekonomicznej oraz związanej z nią pracy produkcyjnej to z pewnością 

płaszczyzna wspólna dla Kamieńskiego i marksistów, ale właściwie tylko ta. Z pewno-

ścią więcej autora Filozofii ekonomii materialnej z Marksem róŜniło niŜ łączyło. Nigdy 

np. w sposób prosty nie uzaleŜnił on kultury od ekonomii. Kulturę łączył z wartościami 

wyŜszymi dostrzegając w niej względną, wobec sfery ekonomicznej, autonomię.  

W opracowaniach powojennych, np. we wstępie do Filozofii ekonomii materialnej, 

Bronisława Baczki, starano się pomniejszać u Kamieńskiego znaczenie problematyki 

metafizycznej, eksponując antropocentryzm, co w tym wypadku znaczyło połączenie 

Absolutu z człowiekiem twórczym. Kamieński, czego zresztą nigdy nie kwestionowa-

no, uŜywa pojęcia Absolutu takŜe w innym sensie, jako bytu metafizycznego, kształtu-

jącego porządek świata. Zawarte w nim Prawo Tworzenia realizuje się w świecie dzięki 

twórczej postawie człowieka. NajwaŜniejszym przejawem Prawa Tworzenia jest Prawo 

Postępu sprawiające, Ŝe u Kamieńskiego, inaczej niŜ u Hegla, człowiek nie jest biernym 

narzędziem Idei, lecz wspieranym, ale takŜe wspierającym Prawo Tworzenia. Postęp 

jest pojęciem niejednoznacznym, dlatego dotyczyć moŜe wielu róŜnych zjawisk. Ka-

mieński łączył postęp z wzrastającą jednością pomiędzy ludźmi3, co w języku współcze-

snym moŜna nazwać integracją. Jednostka, rozumiana nie tylko jako pojedynczy czło-

wiek lecz takŜe szerzej, np. jako naród, odosobniona i wyizolowana z kontekstu spo-

łecznego była, jak określał Kamieński, niekompletna. Znaczenie i siłę zdobywała dzięki 

związkom z innymi. Postęp jako wzrastająca jedność między ludźmi jest dla Kamień-

skiego nie tylko ideą, czyli ogólnym sensem, ale takŜe zbiorem konkretnych wskazó-

wek. Dotyczą one przede wszystkim spraw ekonomicznych i etycznych. Zaporą na 

drodze postępu był dla niego brak uwłaszczenia, czyli nadania chłopom ziemi. Do 

spraw ekonomicznych przywiązywał, jak nikt z filozofów polskich tamtych czasów, 

duŜe znaczenie, ale nie najwaŜniejsze. Chrześcijańska dobroć oraz oparty na niej patrio-

                                                           
3  H. Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa, z dodatkiem mniejszych pism 

filozoficznych, Warszawa 1959, s. 69. 
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tyzm i braterstwo, to – zdaniem Kamieńskiego – najwaŜniejsza siła łącząca jednostki 

i narody.  

Aprobata chrześcijaństwa wyraźnie oddalała Kamieńskiego od Dembowskiego, na-

tomiast zbliŜała do J. M. Hoene-Wrońskiego. Jest oczywiste, Ŝe Kamieńskiego i Wroń-

skiego wiele róŜniło. Przede wszystkim stosunek do mesjanizmu. Wroński był twórcą 

tzw. mesjanizmu filozoficznego natomiast Kamieńskiemu mesjanizm był obcy, chociaŜ 

pewne elementy tego typu myślenia moŜna u niego znaleźć, np. wątki martyrologiczne, 

czy teŜ przeświadczenie o szczególnej roli Polski w federacji narodów słowiańskich. 

Wspólne są im natomiast, mimo pewnych róŜnic, takie pojęcia jak: prawo tworzenia, 

prawo postępu, kreatywna koncepcja człowieka. Warto pamiętać, Ŝe Kamieński jest 

autorem filozofii twórczości koncepcji w, której kartezjańska formułę myślę więc jestem 

zamieniona została na tworzę więc jestem.4 Łączy obu myślicieli równieŜ podobna po-

stawa wobec Rosji – problem nieco draŜliwy, niesłusznie utoŜsamiany z panslawi-

zmem. 

Nikt do tej pory nie zdecydował się napisać pracy porównawczej na temat Kamień-

skiego i Hoene-Wrońskiego, a z pewnością wzbogaciłaby ona wiedzę na temat filozofii 

polskiej połowy XIX wieku. 

Mówiąc o pierwszym okresie w twórczości Kamieńskiego nie sposób pominąć 

Prawd Ŝywotnych narodu polskiego oraz Katechizmu demokratycznego. Jak wskazuje 

tytuł, rozprawka dotyczy demokracji. 

Koncepcja demokracji ludowej Kamińskiego oraz ta, która uformowana została – jak 

to się określa – na bagnetach radzieckich, z pozoru wydają się podobne, lecz w gruncie 

rzeczy niewiele mają ze sobą wspólnego. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na 

pytanie, czy Kamieński był socjalistą, czy liberałem? Nie był apologetą kapitalizmu, 

lecz wiele wskazuje na to, Ŝe bliŜszy był liberalizmowi niŜ socjalizmowi. Jego walka 

o prawa ludu była toŜsama z walką o własność prywatną, którą - jak wiadomo – socja-

lizm typu marksistowskiego zwalczał. Współcześnie demokracja utoŜsamiana jest  

z ustrojem, który broni praw człowieka, a zatem takŜe równych szans rozwoju dla jed-

nostek i zbiorowości. Prawo demokratyczne, to prawo jednakowych szans i jako takie 

jest takŜe prawem, które broni słabszych przed tyranią większości, bądź przed moŜliwo-

ścią takiej tyranii. U Kamieńskiego jest inaczej, moŜna powiedzieć – odwrotnie. Sens 

demokracji widzi on w obronie praw większości (ludu) przed tyranią mniejszości 

(szlachty). W Polsce, powie Kamieński, mieliśmy nieliczny w porównaniu do całej 

                                                           
4  Zob. H. Kamieński, Myślę, więc jestem, tworzę więc, jestem, in: Przegląd Naukowy 22/1843, s.131-144.  
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ludności stan szlachecki5. Katechizm demokratyczny to druzgocąca krytyka polskiej 

szlachty. Przeraziła ona Zygmunta Krasińskiego, który w Psalmach miłości bronił kul-

turotwórczej roli polskiej szlachty. Kamieński kulturowego wkładu szlachty zdawał się 

nie dostrzegać. Twierdził natomiast, Ŝe jest przesadnie zorientowana na wartości mate-

rialne i łatwiej by jej przyszło oddać własne herby niŜ ziemię. Nie znaczy to, Ŝe nie 

dostrzegał zróŜnicowania stanu szlacheckiego i nie doceniał szlacheckich patriotów. 

Sam przecieŜ z tej warstwy się wywodził. Polemika Krasińskiego z Kamieńskim zain-

spirowała J. Słowackiego, który odpowiadając na Psalmy przyszłości wyraźnie trzyma 

stronę Kamieńskiego zarzucając Krasińskiemu, Ŝe epatuje formą, czyli perłami gada, 

lecz czynu ludu nie ma w dłoni.  

Kamieńskiego koncepcja demokracji ma obok ogólnej, przewodniej myśli związane 

z nią szczegółowe kwestie. Ogólne przesłanie, tj. wywalczenie niepodległości oraz 

rewolucja socjalna sprowadzająca się przede wszystkim do nadania chłopom ziemi, to 

dla współczesnego człowieka wydarzenie z przeszłości. Bardziej interesujące są pewne 

kwestie szczegółowe, które dla Kamieńskiego mimo, Ŝe były waŜne to jednak instru-

mentalne. Mam na uwadze wnikliwe oraz błyskotliwe analizy dotyczące terroryzmu, 

tyrani, znaczenia propagandy. W Katechizmie demokratycznym – pracy, która ma 

w duŜym stopniu charakter instruktaŜowy – autor szczegółowo omawia czym jest terro-

ryzm i w jakich warunkach moŜna go stosować. Z biegiem czasu jego stosunek do ter-

roryzmu zmienił się. W ostatnich pracach, zwłaszcza w artykułach zamieszczanych 

w Prawdzie przestrzegał nie tylko przed terroryzmem, lecz wręcz przed działaniami 

zbrojnymi. Następuje zatem w twórczości tego autora ewolucja, którą moŜna nazwać – 

od terroryzmu do pacyfizmu.  

Kamieński pozostawił równieŜ niezwykle cenne uwagi na temat uprawiania propa-

gandy. Propaganda była dla niego waŜnym narzędziem walki politycznej, dlatego prze-

analizował to zjawisko nie tylko, moŜna by powiedzieć – od strony treści, lecz takŜe 

formy. Nie tylko starał się dotrzeć do jej istoty, lecz takŜe wskazywał sposoby wyrazu. 

Nie będzie przesadą, powiedzieć, Ŝe wzniósł propagandę do poziomu sztuki. Sam zresz-

tą uprawiał ją w sposób mistrzowski. Wiedział, Ŝe do prostych ludzi trzeba zwracać się 

w sposób prosty, zwięzły i porywający. Świadomie skrywane emocje uniemoŜliwiły mu 

bycie trybunem ludowym, czego zazdrościł Dembowskiemu, lecz jasny umysł i znajo-

mość charakterów ludzkich sprawił, Ŝe odciskał w świadomości innych trwały ślad. 

                                                           
5  Katechizm demokratyczny, czyli opowiadanie słowa ludowego przez Filareta Prawdowskiego, ParyŜ 1845, 

s. 14. 
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Kamieński nie wiąŜąc się z Ŝadną organizacją spiskową starał się w skali dostępnej 

jednostce przygotować propagandowo powstanie. Nigdy mu nie udowodniono współ-

udziału w przygotowywaniu tajnego spisku, lecz wyrokiem administracyjnym Paskie-

wicza został zesłany w głąb Rosji. Okres zesłania wykorzystał na gromadzenie wiedzy 

o Rosji. Po powrocie do Polski, w 1850 roku, powaŜnie chory na gruźlicę, pisze w opar-

ciu o doświadczenia rosyjskie, dzieło nie mniej waŜne niŜ Filozofia ekonomii material-

nej, ksiąŜkę zatytułowaną Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moska-

lami (1857, ParyŜ). Jest to ksiąŜka, w której Kamieński ujawnia swoje zdolności socjo-

loga-empiryka. W pracy zamieszczonych zostało wiele doskonałych analiz zjawisk 

społecznych. Jej główne przesłanie zawarte zostało w haśle duchowego podboju Rosji 

przez Polskę. Chodzi o zmuszenie – jak to mówi Kamieński - Rosjan do wolności po-

przez respektowanie przez nich praw człowieka. Ostatnią jego ksiąŜką, której nie ukoń-

czył, była Demokracja w Polsce. RóŜni się ona zdecydowanie od Rosji i Europy. Nie 

jest nastawiona na socjologiczne analizy empiryczne, lecz na szukanie prawidłowości 

polskich dziejów. Ma zatem charakter historiozoficzny. Kamieński powtórzył w niej 

wcześniej, bo juŜ w Prawdach, sformułowany pogląd o misji historycznej polskiej nie-

woli, o jej dwóch stronach – politycznej (ujemnej) oraz moralnej (dodatniej). Porówna-

nie polskiej szlachty z rycerstwem zachodnim wypadło zdecydowanie korzystniej dla 

Polaków. Autorytarne rycerstwo zachodnie doprowadziło, twierdził Kamieński, do 

rządów absolutystycznych, natomiast wolnościowe skłonności rodzimej szlachty dały, 

wprawdzie anarchizujące liberum veto, ale teŜ tolerancję, szerzej – wartości budujące 

demokrację. Demokracja ta była niepełna, gdyŜ broniła głównie interesów szlachty, lecz 

mimo to w polskiej tradycji politycznej stanowiła znaczącą wartość. 

Słowiańska wolność – pisał – natchnęła samodzielnością szlachtę (…); na odwrót zaś 

posłuszeństwo i hierarchia (…) od wojskowego rzemiosła nieodłączne wpłynęły na 

Ŝywioł czysto rycerski, który musiał więc nad sobą rządy zdawać, nie mogąc onychŜe 

sprawiać6. 

W latach sześćdziesiątych wydaje Kamieński czasopismo Prawda. Problemy finan-

sowe oraz zdrowotne sprawiły, Ŝe zdołał wydać jedynie siedem numerów tego czasopi-

sma. W zamierzeniu miał to być periodyk umoŜliwiający publikowanie za granicą tek-

stów autorów krajowych po to, by lepiej rozumieć sprawy polskie. W istocie Kamieński 

zapełnił Prawdę niemalŜe w całości własnymi artykułami. 

                                                           
6  Demokracja w Polszcze przez XYZ, Genewa 1858, s. 75.  
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Warto, na marginesie, zwrócić uwagę jak bardzo Kamieński przywiązany był do 

słowa prawda. Przyjął pseudonim Filaret Prawdowski, wydał Prawdy Ŝywotne narodu 

polskiego, wydawał takŜe czasopismo Prawda. Prawda, w jego przekonaniu, tkwiła 

w ideach demokratycznych, które łączył z odzyskaniem niepodległości oraz z rewolucją 

socjalną. Bardziej był bardziej intelektualistą, niŜ działaczem politycznym. Charaktery-

zowała go uczciwość intelektualna oraz moralna. Miał wolę panowania za pomocą idei. 

Chciał być sumieniem narodu znajdującego się w stanie ciągłej walki o niepodległość. 

Przez długi okres czasu o późnej twórczości Kamieńskiego mówiło się niewiele, albo 

wcale. Przyczyna tkwiła w ideologii. NajwaŜniejsza praca Kamieńskiego z tego okresu 

Rosja i Europa. Polska dotyczy przede wszystkim pozytywnych relacji Polski z carską 

Rosją, co w okresie przyjaźni polsko - radzieckiej było źle widziane. Zresztą takŜe 

wcześniej, tuŜ po ukazaniu się ksiąŜki Kamieński poddawany był, niekiedy bardzo 

ostrej, krytyce. Najogólniej mówiąc, zarzucono mu aprobatę panslawizmu, co uwaŜał za 

bezpodstawne i krzywdzące.  

Autor Rosji i Europy miał ambiwalentny stosunek do Rosji. Z jednej strony fascy-

nowała go, z drugiej przeraŜała. Fascynowała go ogromną, moŜna by powiedzieć, bio-

logiczną siłą, którą dostrzegał jako niewyczerpane źródło moŜliwości. NaleŜało ją tylko 

ucywilizować. Rosyjską, jak pisał, barbarię nasycić wartościami, które pozwolą ufor-

mować się nowej, wschodniej cywilizacji. Zdaniem Kamieńskiego jest tylko jedna 

alternatywa, albo odrodzona Rosja wraz z innymi narodami słowiańskimi pokaŜe siłę 

zjednoczonej słowiańszczyzny, albo nastąpi zalew kozacki – dominacja barbarzyństwa 

i przemocy. Rosja – tłumaczył Kamieński – nie moŜe liczyć na pomoc Europy Zachod-

niej, gdyŜ Europa, mimo, iŜ cywilizacyjnie rozwinięta, jest zdegenerowana i nastawiona 

wyłącznie na ochronę własnych interesów. Kamieński miał nieukrywany Ŝal do Francji 

i Anglii, Ŝe nie sprzeciwiły się rozbiorowi Polski przez co zdecydowały się prowadzić 

politykę niezgodną podstawowymi zasadami moralnymi. Podobnie jak inni filozofowie 

polscy tamtego czasu, wyczulony był na problematykę moralną. Zło, które przybrało 

postać rozbiorów osłabiło, w jego przekonaniu, Polaków gospodarczo oraz politycznie, 

lecz wzmocniło moralnie. Siła moralna to wartość, którą Polacy mogą zaoferować bar-

barzyńskiej Rosji. Autor, o którym tu mowa, nie twierdził, Ŝe Rosjanie pozbawieni są 

siły moralnej, krytykował natomiast jej specyfikę. Wskazywał, Ŝe oparta na wspólnocie 

krwi i więzach stadnych niewiele róŜni się od moralności zwierzęcej. Zwierzęta takŜe 

troszczą się najbliŜszych doskonale rozgraniczając swoich i obcych. Alternatywa swój – 

obcy – wyjaśnia Kamieński - dobrze charakteryzuje rosyjskie Ŝycie nie tylko prywatne, 
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lecz takŜe publiczne. Autor Rosji, Europy doceniał znaczenie prawd chrześcijańskich, 

lecz - podobnie jak Cieszkowski – opowiadał się za religią świadomą, ściśle powiązaną 

z zasadami moralnymi. Prawosławie dalekie było od takiej religii. W modlitwie Rosjan 

dostrzegał filozof brak emocjonalnego zaangaŜowania, zbędna czołobitność oraz wiele 

niepotrzebnych gestów. Religijna mistyka prawosławna była, w jego przekonaniu, od-

wrotną stroną bezsilności, co paradoksalnie znaczyło siły biologicznych determinant, 

zwłaszcza więzów krwi.  

Kamieński sądził, Ŝe uda się utworzyć federację, lub teŜ – jak nieraz pisał – rzeszę 

państw i narodów słowiańskich pod przewodnictwem Rosji. Podstawą związku będzie 

pełna autonomia narodów i państw. Propozycja pozostała w sferze projektów, szczegóły 

miały być doprecyzowane później.  

Wizja zjednoczonej słowiańszczyzny z silną militarnie Rosją i moralnie Polską nie 

pozbawiona była naiwności. Długoletni agresor na ogół nie zmienia się w przyjaciela. 

Panslawizm rosyjski nie opierał się na autonomii, lecz na podporządkowaniu, co inte-

lektualiści polscy wówczas wiedzieli, Kamieński natomiast jak gdyby starał się nie 

zauwaŜać.  

Na koniec warto jeszcze raz przytoczyć formułę, która jest tytułem artykułu Kamień-

skiego oraz swoistego rodzaju wizytówką tego autora – tworzę więc jestem. Dla Ka-

mieńskiego twórczość nie była fantasmagorią, lecz fundamentem, na którym oparł swo-

je Ŝycie, dlatego jest jedną z najwaŜniejszych postaci w filozofii polskiej. 

Summary 

Henryk Kamieński represents a Polish democratic thought of the mid-nineteenth cen-

tury. Undertaking this subject is stimulated by my earlier interest in E. Dembowski. I 

spoke here about leftist thought of Dembowski two years ago. Kamieński, as we know, 

was related to dembowski. They combined the same way of thinking and a common 

political goal, namely the armed uprising, which will give independence to Poland. 

Dembowski was nicknamed czerwony kasztelaniec (a red castellan) due to his aristo-

cratic background and was less than 10 years younger than kamienski, but when we 

make a closer look at this acquaintance we can have an impression that they were in 

paternal-filial relationship. Kamieński was calm, even-tempered, one might say cau-

tious, but Dembowski was and impulsive, unpredictable, with some sort of madness. 

dembowski took into account Kamieński’s opinions, while kamieński was amazed and 

in some sense inspired by incredible energy and belief in victory of dembowski. They 

both belonged to the aristocratic elite. they were descendants of MPs, senators, the intel-
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lectual elite of the nation. They could live in luxurious conditions, but chose the fate of 

homeless conspirators, as demanded the cause they served. They were patriots of the 

highest order. when talking about patriotism of that time, as a model work on this sub-

ject is often given an essay of k. libelt entitled About the love of country, forgetting that 

kamieński’s Vital truths of the polish nation is in this regard no less, but perhaps even 

more representative. Kamieński thought that it might be possible to create a federation, 

or – as he sometimes wrote – reich of countries and the Slavic nations led by Russia. 

The basis for the union will be a full autonomy of nations and states. The proposal re-

mained in the field of projects, the details were to be clarified later. The vision of united 

Slavs with strong militarily Russia and strong morally Poland was not void of naivety. 

A longtime aggressor usually does not change to a friend. Russian Pan-Slavism was not 

based on autonomy, but on submission, what then Polish intellectuals knew, however, 

Kamieński as though tried not to notice it. At the end it is worth recalling the formula 

which is the title of the Kamieński’s article and a sort of a good mark of the author – I 

create; therefore I am. For Kamieński artistic work was not phantasmagoria, but the 

foundation on which he based his life, that is why he is one of the most important fig-

ures in Polish philosophy. 
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Woroniecki we wstępie do swej fundamentalnej pracy Katolicka etyka wychowawcza 

stawia jasno cele i zamierzenia swej, formułowanej w ramach etyki chrześcijańskiej, 

pedagogii. Jej nieodłączną częścią jest rekonstruowana tu tomistyczna koncepcja osoby. 

Oprócz krytycznego nastawienia do tego, co było autor Katolickości Tomizmu prezentu-

je określony program naprawy – oparty na światopoglądzie chrześcijańskim1. Propono-

wane i realizowane poprzez stulecia programy rozmijają się – zdaniem Woronieckiego 

– z istotą zagadnienia, nie ujmują w prawidłowy sposób natury człowieka – osoby, 

podmiotu. Od intelektualizmu sokratejskiego po psychologizm i mitologizm Levy–

Bruhle’a proponowane modele człowieka są cząstkowe, partykularne – czynią z jednej 

(czasami arbitralnie wytypowanej) cechy, czy funkcji władzy poznawczej lub wolicyj-

nej niczym nie uzasadnioną całość. Ten obraz człowieka – twierdzi na kartach trzech 

tomów Etyk o. Jacek – negatywnie wpłynął na formowanie człowieka, tworzenie jego 

charakteru. Utwierdził fałszywą interpretację i zaciemnił cele. Jeśliby za tomistyczną 

wykładnię teorii wychowania (pedagogii) uznać fakt społeczny, to – tak jak w człowie-

ku naleŜy uwzględnić zarówno czynniki wewnętrzne, ale równieŜ to, co konstytuuje 

całe Ŝycie moralne, a więc szereg uwarunkowań zewnętrznych. To Tomaszowy duch 

uniwersalizmu. Woroniecki stwierdza: Za przedmiot etyki uwaŜamy (...) całe Ŝycie mo-

ralne człowieka, w pełni jego rozwoju i ze wszystkimi jego przejawami, czy to osobo-

                                                           
1  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 2000, s. 1.  
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wymi, czy teŜ społecznymi. (...) Podobnie i wychowaniu moralnemu wyznaczamy w na-

szym wykładzie centralne miejsce, oświetlając z jego punktu widzenia części etyki2. 

Idąc za Tomaszem Woroniecki w świadomym działaniu (postępowaniu) człowieka 

upatruje cechy inherentnej, gwarantującej nam szczególną pozycję w świecie wszelkich 

stworzeń. WaŜne jest, iŜ owa świadomość, co podkreśla o. Jacek – dotyczy całości jak 

i poszczególnych części. Co więcej – kaŜdy aspekt postępowania jest dobrowolny (tak 

daje o sobie znać współdziałanie woli i rozumu) i prowadzi do celu jakim jest lub po-

winno być doskonalenie się traktowane przez Woronieckiego jako fundamentalne zada-

nie osoby ludzkiej. Uznając koncepcję tomistyczną3 za własną o. Jacek przyjmuje zara-

zem jej logiczny i systematyczny sposób ujmowania i rozwiązywania problemów. I – 

pisze Woroniecki – od nas zaleŜy, w jakim stopniu będą one [czyny] zgodne z naczel-

nymi zadaniami naszego Ŝycia i z zasadami, na których opiera się jego rozwój4. Dlatego 

i teŜ uznając za przedmiot filozofii moralności tę sferę postępków (świadomych, do-

browolnych i celowych) człowiek musi się – zdaniem o. Jacka – odnieść do podstawo-

wych obowiązków i uprawnień, które poprowadzą osobę ludzką do urzeczywistnienia 

właściwego mu celu5. Wyłaniają się w tym miejscu dwa zasadnicze problemy rzutujące 

na całość egzystencji człowieka. 

Jak kaŜdy typ poznania lub nauki równieŜ zorientowana na człowieka filozofia mo-

ralności (etyka) musi operować dwoma (przejętymi z nauk Tomaszowych) podejściami: 

teoretycznym i praktycznym. Zgodnie ze stanowiskiem Akwinaty poziom praktyczny 

musi opierać się na poziomie teoretycznym (ogólnym), dokładnie w taki sam sposób, 

jak odbywa się to w ramach funkcji poznawczych podmiotu. Dodatkowo, w celu pełne-

go uchwycenia i zrozumienia metody nauk praktycznych naleŜy uwzględnić kilka od-

rębnych stanowisk umysłu wobec przedmiotów. Woroniecki w sposób szczegółowy 

przedstawia taki schemat ujęcia. Istotna jest – z punktu widzenia metodologicznego – 

uwaga, iŜ kto chce być uczonym, w jakieś dziedzinie czynu, musi łączyć obie te właści-

wości umysłu (...) poczucie tego, co stałe i niezmienne, z poczuciem tego, co jest 

względne i wciąŜ ulega zmianom6. A więc, zarówno w zakresie podmiotowym jak 

i przedmiotowym (w poznaniu i wykorzystaniu tego poznania) moŜna mówić o ścisłej 

                                                           
2  Ibidem, s. 31., zob. teŜ, E. Gaweł, Wychowawcze funkcje etyki w ujęciu o. J. Woronieckiego, in: W drodze 

8/1974. 
3  Por. Ibidem. 
4  Ibidem, s. 32. 
5  Ibidem, s. 33., J. Woroniecki, Pedagogia wiary katolickiej, Archiwum Dominikanów, rękopis, sygn. IV, 

2046. 
6  Ibidem,s. 35., J. Woroniecki, Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu, in: Człowiek w 

kulturze 12/1999. 
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korelacji. Rozumiemy to za Woronieckim, jako dąŜność do poznania przedmiotu lub 

realizowaną w postaci celu z uwzględnieniem faz takiego działania. O podobnych ce-

lach moŜna mówić w drugim z omawianych stanowisk umysłu: wiedzy praktyczno-

teoretycznej. Choć, jak precyzuje to Woroniecki, róŜnicę stanowi składnik z dziedziny 

praktycznej (przedmiot, którym jest czynność dostępna dla myślącego podmiotu). WaŜ-

ne jest zastrzeŜenie poczynione przez omawianego autora, iŜ te dwa (charakteryzujące 

ujęcia ogólno teoretyczne) stanowiska, choć konieczne, nie są wystarczające. PoniŜsza 

uwaga to wyjaśnia: Rezultatem bowiem wiedzy teoretycznej są wiadomości ogólne 

i oderwane, natomiast działalność praktyczna którą rozum ma kierować, rozwija się 

w warunkach konkretnych i szczegółowych7.  

ToteŜ nie niwelując owego układu, relacji równowagi zachodzącej pomiędzy wiedzą, 

przedmiotem, a poszczególnymi władzami podmiotowymi Woroniecki, w dwóch pozo-

stałych stanowiskach (opisanych juŜ jak sam to przyznaje w De veritate św. Tomasza, 

oraz Sumie teologicznej8), tj. wiedzy praktycznej habitualnej i wiedzy praktycznej aktu-

alnej (nazwanej po Tomaszowemu roztropnością) upatruje głównego residuum pozna-

nia i wykorzystania go na gruncie filozofii moralności. Schemat ten ma przede wszyst-

kim uporządkować dość zagmatwane – zdaniem Woronieckiego – relacje zachodzące 

pomiędzy władzami poznawczymi, a przedmiotami poznania, oraz efektami takich 

czynności. Działając w duchu syntezy o. Jacek nie obawia się jednakŜe wprowadzania 

podziałów i cezur. Nie tylko są one czymś wymaganym ze względu na przejrzystość 

i koherencję wywodów, ale przede wszystkim mają nam uświadomić fakt, iŜ etyka musi 

opierać się na gruntowanych, teoretycznych podstawach, zawsze jednakŜe uwzględnia-

jąc współdziałanie władz poznawczych, przedmiotów i celów działania. NaleŜy zatem 

ująć w opisie wzajemne oddziaływanie tych składników, ich syntezę. Wiedza teore-

tyczna poszerzona jest tutaj o wymiar praktyczny i przystosowana do realiów Ŝycia, 

a pewność metafizyczna zostaje zastąpiona pewnością moralną. JeŜeli na poziomie 

teoretycznym mówimy o zgodności rozumu z rzeczą poznawaną, to w dziedzinie czynu 

(postępowania) naleŜy mówić o zgodności rozumu z prawami woli. Woroniecki stwier-

dza – kaŜda nauka praktyczna opierając się i wykorzystując dane teoretyczne w celu 

zachowania niezbędnej równowagi musi w sposób konieczny uwzględniać praktyczny 

punkt widzenia (aktualną wiedzę), co rozumiemy w ten sposób, iŜ nie moŜna w dzie-

dzinie moralności pomijać Ŝywotnego aspektu poszczególnego Ŝycia, egzystencji kon-

                                                           
7  Ibidem, s. 37. 
8  Por. F. Bednarski, Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu, in: Studia 

Philosophiae Christianae 25/1989, s. 61.  
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kretnego podmiotu. Przypomnijmy, iŜ przedmiotem opisów i analiz wspomnianego 

powyŜej schematu jest zdolność poznawcza człowieka, traktowanego tu jako podmiot 

zabiegów pedagogicznych. WaŜnym jest owo – proponowane przez tomizm i wykorzy-

stywane przede wszystkim na gruncie filozofii moralności – uniwersalistyczno–

syntetyczne podejście. W niczym, zdaje się twierdzić o. Jacek, nie przeszkadza wpro-

wadzenie podziału na ogólne i szczegółowe. Pierwszy element jest nieodłącznym 

składnikiem kaŜdego postępowania moralnego, drugi ujmuje zaś przede wszystkim 

oddzielne kategorie czynów. Ale podobnie jak człowiek który jest swoistą syntezą, tak 

i poznanie realizuje się w jedności. Taką samą jedność dostrzegamy w kaŜdym czynie, 

konkretnie w celu danego czynu. Ten ostatni – jako czynnik określający, musi – o czym 

juŜ wiemy – być dobrowolny i odpowiedzialny.  

W kaŜdym czynie – stwierdza Woroniecki – moŜna odkryć pewien cel, w kaŜdym bę-

dzie jakaś działalność rozumu, woli, uczuć, pamięci i wyobraźni, a kaŜdy będzie w pew-

nym stosunku do prawa moralnego i zostanie dokonany z mniejszą lub większą spraw-

nością9. 

PodąŜając za tokiem wywodów o. Jacka, przechodzimy do kolejnej kwestii. Ustalili-

śmy juŜ wiele w trakcie rekonstrukcji koncepcji osoby, którą Woroniecki przedstawia 

w ścisłym związku z pismami Akwinaty. Ujmując owo suppositum na tle świata, sło-

wem transcendentnej, złoŜonej i zaskakującej nas niekiedy rzeczywistości, Woroniecki 

w czynach, postępowaniu dobrowolnym i świadomym widzi naczelne cechy dynamicz-

nego bytu ludzkiego. Człowiek dokonując wyborów, świadomie wybiera cel. Warto 

postawić trzy pytania z celem tym związane. Są one nader waŜkie. Arystoteles ujmował 

je w kategoriach telos, a św. Albert i jego genialny uczeń właśnie w kategoriach celów. 

Owe trzy kwestie, które o. Jacek stawia w kontekście ujęcia działań osoby, to proble-

mem całości i części, (zagadnienie synergii), współfunkcji władz poznawczych czło-

wieka przełoŜonych na kategorie czynów. Drugie pytanie dotyczy natury i istoty tego 

celu, trzecie natomiast porusza problem człowieczego odniesienia się do tego celu.  

Nasz autor stwierdza, Ŝe celowość dostrzegamy niemalŜe na kaŜdym kroku, w kaŜdej 

dziedzinie rzeczywistości – ludzkiej i pozaludzkiej. To, co widoczne w świecie wszel-

kich stworzeń nabiera szczególnego znaczenia10 odnośnie człowieka – dodaje filozof, 

jest to ontologicznie właściwy jego naturze rys. Jedynie człowiek - powtarza za Toma-

                                                           
9  J. Woroniecki, Katolicka etyka, op., cit., s. 46., por. J. Woroniecki, Szkic programu nauk społecznych, in: 

Archiwum Dominikanów, rękopis, sygn. V, 2073. 
10  Ibidem, I, s. 63., zob. teŜ. F. Bednarski, Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, in: Roczniki 

Teologiczno-Kanoniczne 6/1959. 
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szem Woroniecki – jest zdolny do poznania (rozumowego ujęcia) owego celu, do które-

go zmierza. Działając człowiek wybiera środki do tego działania (lub działań), musi je 

niekiedy zmieniać, ulepszać – i zawsze towarzyszy temu moment refleksji, zastanawia-

nia się, związany z odpowiedzialnością. Autor rozkłada całość działań na dwie fazy: 

pierwsza (wewnętrzna) to zamiar, druga - wykonanie (uskutecznianie) tego zamiaru (a 

więc coś zewnętrznego). Są to niejako – by posłuŜyć się metaforą o. Jacka11 owe łańcu-

chy, których ogniwa to pojedyncze akty człowiecze. Ale naleŜy bezwzględnie pamiętać 

iŜ ściśle łączą się one ze sobą bowiem zmierzają w jednym celu, konkretnie – jego re-

alizacji. Woroniecki uwaŜa, iŜ da się przejrzyście – w mnogości działań – ów cel 

uchwycić. Jeszcze inaczej, działania nakierowują się na jakieś dobra (co zresztą wpływa 

róŜnicująco na istotę, charakter naszych czynów.). Cel nadaje – pisze o. Jacek – kaŜde-

mu czynowi ludzkiemu jego właściwość, kierunek i wartość. Warto podkreślić, iŜ Wo-

roniecki analizuje tę problematykę na gruncie filozofii moralności. W tym miejscu 

moŜna całkowicie zasadnie sformułować tezę, iŜ prezentowana przez o. Jacka tomi-

styczna koncepcja osoby, współbrzmi z etyką (filozofią moralności), która pokazuje jak 

postępować. Ze swej istoty musi ona przeistoczyć się i przybrać charakter etyki kon-

kretnych celów. Rozumiemy bowiem, Ŝe skoro cel jest czymś najwaŜniejszym to naleŜy 

go precyzyjnie określić. W tym miejscu Woroniecki sugeruje realistyczne badanie rze-

czywistości ludzkiej. O. Jacek uznając metodę Tomasza (analogię i syntetyczne porów-

nanie) za własną proponuje szukanie połączeń, występujących między poszczególnymi 

celami, bowiem postępowanie nasze składa się nie z pojedynczych tylko czynów ode-

rwanych od siebie, ale ciągów w których cel kaŜdego czynu jest ogniwem łączącym go 

z następnym, czyli środkiem koniecznym do uzyskania innego dalszego i waŜniejszego 

celu12. Interpretujemy to za Tomaszem następująco: w kaŜdym nawet zdawałoby się 

niepozornym fragmencie rzeczywistości daje się dostrzec (poznać) pewien cel, ale jest 

on podporządkowany celowi naczelnemu. Co więcej, bez tego ostatniego nie dojrzeli-

byśmy owych ogniw pośrednich, które – podkreśla o. Jacek – są z nim w relacji zaleŜ-

ności. Owa prawidłowość dotyczy równieŜ człowieka.  

Według tomizmu Woronieckiego (a konkretnie jego antropologii) Ŝycie ludzkie, 

osoba jest zawsze związana z jakimś celem, musi się zaangaŜować w realizację go. 

Jednak najbardziej interesującym jawi się to, co w świecie celów jest nadrzędne. Anali-

za Ŝycia ludzkiego wskazuje bowiem, iŜ to, co pośrednie jest kolejno eliminowane, 

                                                           
11  Ibidem, I, s. 64. 
12  Ibidem, I, s. 65. 
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odpada i traci na wartości13. Być moŜe człowiek jako byt nieposiadający wiedzy abso-

lutnej, moŜe nie dostrzegać w całej rozciągłości tego faktu. To jednak człowiek (tak jak 

nauczał Tomasz) jest swoistego rodzaju wykonawcą zadania danego, czy teŜ płynącego 

od Boga. Ma byt ludzki wszak pewną rolę w świecie do odegrania. To odróŜnia go od 

innych stworzeń. W całym łańcuchu dąŜności – akcentuje Woroniecki – da się dostrzec 

jeden cel. Jest nim szczęście – beatitudo. To jego główne pragnienia. Dostrzegli to juŜ 

staroŜytni (epikurejczycy i stoicy), dostrzegają to równieŜ nowoŜytni filozofowie, lecz 

nie zauwaŜają, iŜ cel tego dąŜenia nie powinien pozostawać w sferze subiektywnej. 

Dokładniej, tomistę interesuje przede wszystkim sfera obiektywna, uniwersalna tego 

dąŜenia. Woroniecki otwarcie powołuje się w tym względzie na naukę św. Tomasza, 

wiernie przytaczając jego słowa: celem człowieka jest autentyczne, prawdziwe szczę-

ście to cel ostateczny. O. Jacek nazwie go wielkim celem całego naszego Ŝycia14, który 

jest jakimś wielkim dobrem, zdolnym za jednym razem dać nam całkowite i niezmienne 

szczęście. Poświęćmy zatem nieco uwagi temu przedmiotowi.  

Cała (dostępna i obejmowana przez człowieka) hierarchia bytów jako przedmioto-

wego poŜądania wyróŜnia się następującymi cechami. Przedmiot ten, jest poŜądany dla 

siebie samego. Jako dobro doskonałe jest zdolny zaspokajać wszelkie aspiracje duszy 

wszystkich ludzi. Jest równieŜ zdolny do eliminowania zła, braków i niedostatków. Jest 

więc to Dobro miarą, którą przykładamy do dóbr świata, która pozwala nam na doko-

nywanie prawdziwych wyborów. Nic nie moŜe konkurować i współzawodniczyć  

z owym Dobrem-Celem ostatecznym i naczelnym Ŝycia człowieka. Zgodnie z przyjętą 

metodologią badawczą Woroniecki – wskazuje na pozorne, doczesne i iluzoryczne 

dobra (władza, zaszczyty, wiedza, sztuka). Mogą one zająć uwagę człowieka, wypełnić 

jego Ŝycie, ale – jak wskazuje znajomość praktyki Ŝyciowej – nigdy nie doprowadzą do 

autentycznego szczęścia. Są one bowiem czymś zmiennym i przemijającym. Co więcej 

– to właśnie z nimi związane są wszelkie niepokoje, niepotrzebna walka wewnętrzna. 

NaleŜy więc znaleźć takie źródło szczęścia, którego ułatwianie innym nie tylko nie wy-

kluczałoby uzyskania go dla siebie, ale przeciwnie, które by sprawiało, Ŝe się samemu 

jeszcze obficiej z niego będzie czerpać. To rozwiązanie znajdziemy właśnie w etyce 

chrześcijańskiej dzięki jej głębokiemu podłoŜu społecznemu15 pisze Woroniecki i umie-

                                                           
13  Ibidem, I, s. 68. 
14  Ibidem, I, s. 70. 
15  Ibidem, I, s. 74., J. Woroniecki, Metafizyczne podstawy Ŝycia społecznego, in: Archiwum Dominikanów, 

rękopis, sygn. V, 1485. 
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jętnie łączy drogę prawd objawionych z prawdami uzyskanymi w poznaniu. Zmierzają-

cym do osiągnięcia uniwersalnego celu.  

Przez prawdę o Bogu Stworzycielu, Bogu Ojcu i dobroczyńcy dochodzimy – twier-

dzi o. Jacek – do syntezy prawd objawionych z danymi filozofii klasycznej. Przez tę 

ostatnią nasz autor rozumie myśl, która nie poddała się upływowi czasu, nie została 

skorumpowana – słowem – wytrzymała wszelkie próby16. To właśnie katolicki tomizm 

– fundament chrześcijańskiej etyki – moŜe w dobie obecnej prowadzić podmiot ku temu 

celowi. Wieść ku zbawieniu duszy i połączeniu jej z Bogiem – Dobrem, Pięknem 

i Prawdą. O. Jacek przestrzega jednakowoŜ iŜ połączenia z Bogiem nie osiągamy po-

przez obrazy i wyobraŜenia, tak jak w sferze egzystencjalnej, bo dobra doczesne, karie-

ra czy dzieła sztuki nie utrwalają cnót. Idzie tu zatem w pierwszym rzędzie o akt po-

znawczy drogą jedności umysłu i wiary oraz współpracujących z nimi zmysłów. Taki 

cel – dla człowieka – jest wart wszelkich zabiegów. Pawłowe słowa ujrzeć i poznać 

Boga jak siebie samego – nie są realizowalne tu na ziemi. Połączenie Stworzyciela ze 

stworzeniem jest ponad nasze siły, nie jest do urzeczywistnienia. Ale naleŜy je trakto-

wać jako cel wytyczający bieg, naszego dąŜenia – powtórzmy za Woronieckim – toŜsa-

mego z naczelnym celem i dobrem podmiotu.  

Samym telos nie da się zniwelować wszelkich partykularyzmów, empiryzmów, he-

donizmów – one tylko wzmagają niepotrzebne i rozpraszające człowieka podniety. Nie 

usuwa ich równieŜ formacja przeciwna, np. kantyzm – oparty na nieprzekraczalnym 

antagonizmie szczęścia i obowiązku. Słowem, to wszystko, co nie jest lub nie moŜe być 

uniwersalne, rozumiane jako katholon nie wskaŜe człowiekowi celu (a zatem Prawdy, 

Dobra i Szczęścia) bowiem wszelkie antagonizmy zostają (mogą być) rozwiązane 

w jedności samego Boga. To On staje się celem naszego poznania, jako przedmiot mo-

gący zapewnić nam szczęście – nam to znaczy wszystkim ludziom17. Stąd teŜ, element 

etyczny musi zostać złączony m.in. z elementem poznawczym, bowiem to człowiek 

przez swe ratio ma się wznieść ponad to co zmysłowe, jednostkowe i realizować to 

zadanie. Innymi słowy, podmiot musi kierować się obiektywnymi względami dobra 

samego w sobie. Podporządkowywać cele podrzędne - celom nadrzędnym. Jest to rów-

nieŜ – podkreśla Woroniecki – obowiązek społeczny człowieka wobec całego stworzo-

nego świata, który tylko za pośrednictwem człowieka moŜe spełnić swe zadanie, dotrzeć 

                                                           
16  Ibidem, I, s. 79., J. Woroniecki, Wady moralne i stopnie ich nasilenia, in: Człowiek w kulturze 6/1999. 
17  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Ibidem, s. 85., zob. teŜ, J. Maritain, Raison et raisons, Paris 

1947. 
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do swego celu18. W którym – jak ciągle podkreśla nasz autor – skupiają się wszelkie 

autentyczne aspiracje nie tyle jednostki, co ludzi, boŜych stworzeń mających spełnić 

obowiązek dotarcia do Boga, a przy tym czuć się szczęśliwymi. Bowiem - zastrzega 

Woroniecki – etyka chrześcijańska bynajmniej nie Ŝąda znieczulenia na te róŜnorodne 

zadowolenia19, nie kaŜe rezygnować z tego, co konieczne do Ŝycia. Z drugiej jednak 

strony Ŝąda czynnego baczenia, aby poszukiwanie szczęścia we wszystkich dziedzinach 

Ŝycia doczesnego nie przekraczało dozwolonych granic i nie wysuwało się na miejsce 

naczelnej pobudki decydującej o wszystkim20. Stąd teŜ, rozumienie tak pojętych zadań 

staje się dla człowieka jasno określonym celem. Jak go realizować? Kochać Boga dla 

niego samego – to rozwiązanie wielu antynomii i antagonizmów21, to wreszcie kierunek 

naszego ruchu ku, wznoszenia się do Boga – najwłaściwszy istocie człowieka. 

W ogromnym i nośnym filozoficznie dziele Katolicka etyka wychowcza o. Jacek czę-

sto przypomina o przyjętych przez siebie załoŜeniach, powraca do podstawowych tez, 

by dokładniej zaprezentować przyjęty model tomistycznej koncepcji człowieka-

podmiotu w świetle swej pedagogii (filozofii moralnej). Woroniecki akceptuje rozwią-

zania proponowane przez tomizm: człowiek jest szczególnym stworzeniem Boga, stwo-

rzeniem noszącym brzemię zadań i celów, które muszą zostać zrealizowane. ToteŜ 

wielekroć znajdujemy w tekstach naszego autora nawiązanie do naczelnej przesłanki: 

być człowiekiem jako jedność, znaczy iść w stronę Boga, być czy teŜ istnieć w świecie 

jako człowiek, to realizować jeden autentyczny cel: zbawienie i szczęście w Bogu i po-

przez Niego. Ta myśl – wyraz uniwersalizmu tomistycznego – wydaje się niekiedy 

niezrozumiała, toteŜ Woroniecki w wielu partiach swej Katolickiej etyki wychowawczej 

poddaje krytyce, takie systemy czy teŜ koncepcje antropologiczne, które w jego naj-

głębszym przekonaniu wywierały i nadal wywierają szkodliwy wpływ na filozofię mo-

ralności. Idea ta została oparta - jak zaznaczono w niniejszej dysertacji – na transcendu-

jącej wszelkie partykularne rozwiązania nauce Akwinaty. Innymi słowy, oddziaływanie 

takich rozwiązań doktrynalnych jak stoicyzm, epikureizm, kantyzm, filozofia pozytywi-

styczna, sentymentalizm, czy doktryny materialistyczne niszczą bezpowrotnie ową 

jedność-równowagę władz człowieka, eksponując w zaleŜności od koniunktury i panu-

jących mód - zdrowy i chrześcijański stosunek do człowieka, jaki reprezentuje tomizm. 

                                                           
18  Ibidem, I, s. 87. 
19  Ibidem, I, s. 90. 
20  Ibidem, I, s. 94. 
21  Ibidem, I, s. 88., zob. teŜ, S. Gałkowski, Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, in: Czło-

wiek w kulturze 12/1999. 
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Wszystkie władze (sprawności duchowo-intelektualne, wiedza zmysłowa, doznania 

i uczucia) w równym stopniu zostają – by tak powiedzieć – przywołane przez człowieka 

do realizacji celu ostatecznego. Prawda ta nadaje – zdaniem Woronieckeigo – jednolity 

i trwały kierunek egzystencji ludzkiej. Człowiek istnieje, dokładniej, zaznacza swe 

istnienie w konkretnej rzeczywistości działając i tworząc dany świat, produkując narzę-

dzia, zmieniając otoczenie, ustanawiając i realizując prawa, dając wyraz swym uczu-

ciom, interpretując i poznając naturę. Słowem – człowiek swymi rozmaitymi i wielce 

złoŜonymi uczynkami wytwarza i ustanawia. Ale w tej całej serii czynów – stwierdza 

o. Jacek – naleŜy wziąć pod uwagę pewien generalny, naczelny motyw – cel ostateczny 

podmiotu ludzkiego. W I tomie Katolickiej etyki czytamy, iŜ postępowanie człowieka to 

niejako łańcuch środków i celów, ale rzeczą bodaj najwaŜniejszą jest fakt, iŜ ostatnim 

ogniwem rzeczonego łańcucha jest sam Bóg22. Idąc za tokiem wywodów Woronieckie-

go musimy zatem prześledzić – jak sam o tym pisze – podporządkowanie naszych 

uczynków celowi ostatecznemu tak jak widocznym jest to w wewnętrznym procesie ich 

powstawania23. KaŜdy czyn, postępek, działanie jest w ogromnej mierze odzwierciedle-

niem funkcjonującej synergii, współdziałania władz podmiotowych, w trakcie realizacji 

wartości i cnót, (ale i wad – o czym niebawem) nakierowanych na cel ostateczny. 

W trakcie tego trudnego i niekiedy skomplikowanego procesu (o czym wielu z nas 

moŜe nie być w pełni świadomych) pomocną okazuje się wiara (objawienie) oraz – to, 

co interesuje o. Jacka najŜywotniej – zespół działań wspomagających, czyli wycho-

wawczych i usprawniających (potrzebnych, ba wręcz koniecznych do zbawienia) cnót. 

Nie dziwi zatem fakt, iŜ Woroniecki-tomista lokuje działania człowieka w obrębie dzia-

łalności moralnej, jako najpełniej realizującej istotę człowieka. Wynika z tego, iŜ w kaŜ-

dym uczynku bierze udział i jest widoczna “obecność” kilku władz albo moŜliwości 

człowieka. Funkcjonują one we wzajemnym oddziaływaniu na siebie, ale – co jest nie-

zbywalnym rysem tomistycznej antropologii – są podporządkowane jednemu celowi 

i co za tym idzie, muszą być i rozumne, i dobrowolne. Fakt ten lokuje nas w centrum 

problematyki racjonalności i wolności człowieczych zachowań.  

Przyjmijmy więc zaprezentowany w Katolickiej etyce schemat, którym o. Jacek po-

sługuje się w celu opisu złoŜenia człowieczego. Wiemy, iŜ w nauce Akwinaty człowiek, 

byt stworzony jest “siedliskiem” władz umysłowych i zmysłowych24. Woroniecki stale 

                                                           
22  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Ibidem, s. 97, równieŜ, P. Chojnacki, Podstawy filozofii 

chrześcijańskiej, Warszawa 1955. 
23  Ibidem. 
24  Por. św. Tomasz De anima libri, lib II, lect, 6. 
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przypomina, w analizie moralnego postępowania fałszywa, a nawet szkodliwa, byłaby 

wszelkiego rodzaju absolutyzacja (np. jednej funkcji), jak teŜ relatywizacja25, (co np. 

widoczne jest w swoistej antropomorfizacji terminów, jakimi posługujemy się w opisie 

działania władz człowieczych). Woroniecki stwierdza, iŜ co prawda rola duszy (w bycie 

człowieczym forma substancjalna) sprowadza się do gatunkowo róŜnych czynności, to 

jednak (jak uczy Akwinata) wszelkie czynności są nieodmiennie czynnościami podmio-

tów (ludzi). Te zastrzeŜenia mają – jak łatwo się domyślić na celu ciągłe podkreślanie 

faktu całości, współdziałania eliminujące cząstkowe i partykularne ujęcia. W swej ana-

lizie autor Katolickiej etyki przyjmuje i eksponuje stanowisko filozofii chrześcijańskiej, 

konkretnie nauk św. Tomasza, sprowadzających się do uznania za nadrzędny cel – na 

który orientują się wszelkie władze – Boga jako dawcy stworzeń, źródła sensu i szczę-

ścia człowieka. Tomizm Woronieckiego w omawianym aspekcie współdziałania władz 

człowieczych (jako swoistej jedności) przejawia się przede wszystkim w precyzyjnym 

wyodrębnieniu poziomów: umysłowego i zmysłowego (funkcje fizjologiczne). Są one – 

podkreślmy – zaleŜne od siebie, stanowią podłoŜe i grunt ścisłej współpracy, wiąŜe je 

i spaja jeden cel. Począwszy od władz poznawczych stwierdza się, Ŝe podmiot (złoŜe-

nie) dąŜy do przedmiotu, na który skierowuje swą władzę poznawczą: myśli o nim, 

analizuje go, stwierdza prawdziwość sądów dotyczących przedmiotu. WaŜne jest – jak 

podkreśla o. Jacek – iŜ podmiot jest nieruchomy, natomiast przedmiot przychodzi do 

podmiotu, odbija podobieństwo w nim. W działaniu władz poŜądawczych przedmiot 

pozostaje w swoistym bezruchu, to podmiot skłania się ku niemu – przybliŜa doń lub 

oddala się. Stąd, owe napięcie o charakterze bądź to pozytywnym, bądź to negatywnym. 

Dlatego teŜ Woroniecki opisując działania nakierowawcze człowieka (poznawcze i po-

Ŝądawcze) posługuje się wielce mówiącymi określnikami miejsca: od i do, które mają 

za zadanie uświadomienie nam pewnych róŜnych istotowo procesów skierowywania się 

ku przedmiotom, jakie podejmuje lub powinien podjąć człowiek. 

W przedstawionym przez o. Jacka schemacie działań podmiotu znajdujemy wy-

szczególnienie róŜnych (umysłowych i wolicyjnych, zmysłowych i uczuciowych) funk-

cji, które jak podkreśla autor podlegają owemu mens, umysłowi26, bowiem jak przypo-

mina Woroniecki człowiek składa się z duszy i ciała, połączonych ze sobą bardzo ści-

słymi więzami organicznymi, przeto działalność jego władz umysłowych nie da się ode-

                                                           
25  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Ibidem, s. 98., por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość 

człowieka, Bydgoszcz 1999. 
26  S. SwieŜawski, Św. Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983. 
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rwać od ciała i jego funkcji zmysłowych27. Nas interesuje przede wszystkim rola i funk-

cja władz duszy (owo mens) w Ŝyciu moralnym, jako ów wyznacznik jedności i natury 

(istoty) suppositum ludzkiego.  

Według tomistów wszelkie zachowania (poznawcze, wolicyjne, poŜądawcze) są wy-

nikiem tej synergicznej jedności, jaką jest człowiek. Nie dziwi więc fakt, iŜ Woroniecki 

uznaje kaŜdy czyn za wynik, tak charakterystycznego dla natury ludzkiej, współudziału 

poznania zmysłowego i akompaniamentu czynników uczuciowych. PrzecieŜ człowiek 

jest całością, w ramach której w róŜnym stopniu, sile i natęŜeniu, krzyŜują się sfery 

zmysłowe (zewnętrzne i wewnętrzne), poŜądania i uczucia, oraz czynniki rozumowe28. 

Wynika z tego, iŜ – panujący nad całością Ŝycia człowieka rozum musi opierać się na 

danych zmysłowych (zewnętrznych), w dalszej kolejności odpowiednio przetwarza-

nych, utrwalonych i przechowywanych w pamięci. Przygotowanie i realizacja procesów 

poznawczych dotyczy równieŜ zmysłowych władz poŜądawczych. (Widać to szczegól-

nie wyraziście w Ŝyciu moralnym, ujmowanym w aspekcie władz podmiotu). Te ostat-

nie – jako pobudki do czynów – biorą aktywny udział w Ŝyciu moralnym człowieka. 

Dlatego teŜ ta, tak waŜna relacja rozumu i woli wydaje się posiadać kolosalne znaczenie 

na gruncie pedagogii o. Woronieckiego.  

Tak jak w sygnalizowanym wyŜej funkcjonowaniu podmiotu, tak i tutaj daje się za-

uwaŜyć wspólne pole, obecności rozumu i woli, ich wzajemne oddziaływanie w – by 

tak powiedzieć – doprowadzeniu uczynku do jego realizacji. O. Jacek stwierdza, iŜ 

w Ŝyciu umysłowym jednostki wszelkim postępowaniem kieruje rozum, pozostawiając 

samo wykonanie – woli. Jak moŜna przypuszczać działalność […] obu tych władz tak 

jest zespolona, tak przenika się nawzajem, Ŝe jedna bez drugiej obejść się nie moŜe 

i potrzeba dobrze wyszkolonego umysłu, aby rozwikłać to ich wzajemne oddziaływanie 

na siebie29. Rozumiemy to za naszym filozofem w ten sposób, iŜ – zgodnie z tradycją 

tomistyczną – rozum zostaje pobudzony przez wolę. Ta reaguje i odnosi się do dobra. 

Nie da się natomiast wykluczyć faktu reakcji woli na prawdę i poznanie, co jest domeną 

rozumu. Jednak w świetle trzech transcendentaliów Tomaszowych prawda przekłada się 

na dobro30. Dlatego teŜ w dziedzinie postępowania moralnego (jako jądra egzystencji 

ludzkiej) stwierdzamy występowanie nieprzerwanego łańcucha, w którym kaŜde kolej-

ne ogniwo jest wynikiem współdziałania obu tych władz. Wynika z tego, iŜ kaŜdy akt 

                                                           
27  J. Woroniecki, Katolicka etyka, op., cit., I, s. 101., zob. teŜ, S. SwieŜawski, Centralne zagadnienie tomi-

stycznej nauki o duszy, in: Przegląd Filozoficzny 1-2/44/1948. 
28  Ibidem, I, s. 98., por. M. Krąpiec, Ja – człowiek, (Zarys antropologii filozoficznej), Lublin 1974. 
29  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, op. cit., s. 102. 
30  Ibidem; por. K. Tarnowski, Podmiot jako świadek, in: Przegląd Filozoficzny – Nowa seria 2/1999. 
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woli jest rozumny, natomiast akt rozumu (dzięki owej synergii i współdziałania) jest 

z kolei dobrowolny. MoŜe być to świadectwem jedności ludzkiego bytu, jedności prze-

jawiającej się w Ŝyciowej i moralnej aktywności. Ale – dodaje o. Jacek – to odkryte 

i tak mocno eksponowane na gruncie tomizmu współdziałanie sił i władz mens, uobec-

nia się najpełniej przede wszystkim w odniesieniu do celu – Ŝycia i szczęścia człowieka 

– poprzez regulowany wolą i rozumem wybór środków31. 

Summary 

Jacek Woroniecki in the introduction to his major work Catholic education ethics 

sets clear goals and plans of his, formulated in the framework of Catholic ethics, peda-

gogy. Thomistic conception of a person is its inseparable part. Apart from critical atti-

tude towards what was, the author of Catholicity of Thomism presents a specific pro-

gramme of repair – based on the Catholic world view. The programmes, proposed and 

accomplished throughout the centuries, miss – according to Woroniecki – the core of 

the problem, do not present appropriately the nature of a human – person, subject. From 

Socratic intellectualism to psychologism and Levy-Bruhle’s mythologism, the models of 

a human proposed are fragmentary, particularistic – they make the whole, not justified 

by anything, out of one (sometimes arbitrarily selected) characteristic or function of 

cognitive power or volitive. This picture of a human – Father Jacek claims in his three 

volumes of Ethics affected negatively the formation of the man, their character. It 

proved the false interpretation and darkened the goals.  

Following Thomas, Woroniecki, in man’s conscious action (conduct), seeks for an 

inherent characteristic that guarantees our special position in the world of the Creation. 

It is important that that consciousness, Father Jacek emphasises – concerns the whole as 

well as particular parts. What is more, every single aspect of conduct is voluntary (this 

is the way the cooperation of will and reason becomes evident by) and leads to the goal 

which is or should be developing oneself, perceived by Woroniecki as the fundamental 

task of a human being. Acknowledging thomistic conception as his own, Father Jacek 

accepts, at the same time, its logical and systematic way of presenting and solving prob-

lems. Woroniecki writes that it depends on us at what level they (actions) will be in 

harmony with principal tasks of our lives and principles on which their growth is based. 

Acknowledging as the subject of the philosophy of morality that sphere of deeds alike 

(conscious, voluntary and deliberate), the man has to – Father Jacek maintains – relate 

                                                           
31  J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, op. cit., s. 102. 
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to basic duties and rights which lead human being to carrying out appropriate goals for 

them. Two fundamental problems appear here that have an effect on the whole human 

existence.  

As every type of cognition or science, also human-centred philosophy of morality 

(ethics) has to follow two (adopted from Thomas’) approaches: theoretical and practi-

cal. In accordance with Aquinas’ standpoint, the practical level must be based on theo-

retical (general) one in exactly the same way as it is in case of subject’s cognitive func-

tions. Additionally, so as to fully grab and understand the method of practical sciences, 

a couple of distinct viewpoints of mind on subjects need to be taken into consideration. 

Woroniecki in detail presents such a schema of perception. From methodological point 

of view, attention is crucial indeed – as whoever wants to be a scholar, in some field of 

action, needs to combine both these properties of mind (...) the feeling of what is con-

stant and unchanging with the feeling what is relative and still subject to change. Thus, 

both in the subjective and objective range (in cognition and making use of that cogni-

tion) one can speak of strict correlation. We understand it after Woroniecki as the desire 

to meet an object or realized in the form of a goal including phases of such an action. 

One can speak of similar goals in the second from the two discussed standpoints of the 

mind: practical-theoretical knowledge. Although, Woroniecki specifies it, the difference 

is made by a practical field component (the object with the help of which the activity is 

available for the thinking subject). Equally vital is the reservation made by the index 

author that those two standpoints (characterising widely theoretical presentations), 

though essential, are not sufficient. Woroniecki thinks that the result of theoretical 

knowledge is general and unconnected news whereas practical activity managed by the 

mind develops in specific and detailed conditions. 

Therefore, not eliminating that unit, the relation of balance between knowledge, ob-

ject and individual subjective powers, Woroniecki, in the two latter viewpoints (de-

scribed as he himself admits yet in Thomas Aquinas’ De veritate or Summa The-

ologica), that is, practical habitual knowledge and practical actual knowledge (called 

after Thomas’ prudence) seeks for the main residue of cognition and using it on the 

philosophy of morality grounds. This schema needs to, first and foremost, sort out tan-

gled indeed – according to Woroniecki – relations between cognitive powers and ob-

jects of cognition as well as effects of such actions. Acting in the spirit of synthesis, 

Father Jacek is not afraid, however, to introduce divisions and censorship. These are not 

only required because of clarity and coherence of disquisition but, above all, need to 
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make us aware of the fact that ethics has to be based on thorough, theoretical grounds 

always, however, taking into consideration the cooperation of cognitive powers, objects 

and goals of action. Woroniecki, in actions, voluntary and conscious conduct sees prin-

cipal characteristics of a dynamic human being. The man, making choices, chooses their 

goal consciously. 
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Podejmując problem odpowiedzialności moralnej, naleŜałoby rozpocząć od pewnych 

uściśleń definicyjnych tego zjawiska. Jedną z nich niech będzie słownikowe określenie: 

Odpowiedzialność – wypływająca z poczytalności i nieskrępowania w działaniu oraz 

domniemania, Ŝe wartość moralna spełniana w czynie staje się składową moralnej tre-

ści – osobowości sprawcy, właściwość ludzkiego postępowania polegająca na moŜności 

lub gotowości do ponoszenia konsekwencji, wzięcia na siebie dobrych i złych skutków 

własnych poczynań1. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe jest to definicja dość ogólna, nieuwzględniająca wszystkich 

moŜliwych aspektów dotyczących istoty omawianej kwestii. Szerszą jest definicja od-

powiedzialności moralnej według Łobockiego, dla którego jest to: świadome i dobro-

wolne podejmowanie czynów, zgodnych z zasadami i normami moralnymi, przy czym 

niespełnienie tych czynów pociąga za sobą sankcje moralne w postaci wyrzutów sumie-

nia, poczucia winy, wstydu, przeŜywania wobec siebie głębokiego rozŜalenia i rozgory-

czenia2. 

Obie definicje podkreślają przede wszystkim dwa warunki moralnej odpowiedzialno-

ści; warunek poczytalności, czyli zdrowego rozsądku, świadomości czynu oraz warunek 

istnienia wolnej woli, czyli nieskrępowania w działaniu i dobrowolnego podejmowania 

                                                           
1 Słownik etyczny, pod red. S. Jedynaka, Lublin 1990, k. 175. 
2 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 114. 



GraŜyna Strojek 

Lumen Poloniae – NR 1/2010 

118 

decyzji. MoŜna by powiedzieć, Ŝe tam gdzie świadomość i dobrowolność jest pełna, 

tam pełna będzie równieŜ odpowiedzialność danego człowieka za jego czyn. 

Tezę tę starał się podwaŜyć Aleksander Świętochowski w swoim artykule O moral-

nej odpowiedzialności. Dokonał w nim teoretycznej analizy w duchu pozytywistycznym 

tegoŜ zagadnienia. Jego myślą przewodnią, fundamentem, na którym oparł swoje prze-

myślenia, mogą być słowa zawarte w ksiąŜce Dumania pesymisty: We wszechświecie 

działają tylko przyrodnicze prawa sił niezmiennej konieczności3. Swoje badania oparł na 

przykładach z praktyki, poniewaŜ jak stwierdził: NajpoŜądańszą i najzrozumialszą jest 

teorya wtedy, gdy praktyka dostarcza jej świeŜych i wymownych przykładów4. 

Autor artykułu starał się odpowiedzieć na pytanie: Na ile człowiek jest odpowie-

dzialny za swoje czyny? Rozpoczyna od próby obalenia tezy, iŜ wolność woli jest ko-

niecznym warunkiem moralnej odpowiedzialności i dokonuje analizy poszukującej 

owego warunku. 

Biorąc pod uwagę teorie moralnej odpowiedzialności, które akcentują istnienie 

w kaŜdym człowieku wolnej woli, moŜna by powiedzieć, Ŝe granicą odpowiedzialności 

za czyn człowieka będzie jedynie poziom jego zdrowia psychicznego. Inaczej więc 

będziemy osądzać zbrodniarza, kiedy jest osobą zdrową na umyśle, a inaczej tego, który 

jest obłąkany. Świętochowski przypomina jednocześnie, iŜ: Filozofia więc, nie prze-

cząc, Ŝe wolna wola winna być odpowiedzialną za czyny, zapytała, czy owa wola jest 

zaleŜną tylko w stanach duchowego niezdrowia5. Odpowiedzi na to pytanie doszukiwać 

się moŜemy w teorii determinizmu, który zmienił całkowicie pogląd na odpowiedzial-

ność moralną. Według tej koncepcji we wszechświecie działają przyrodnicze prawa 

niezmiennej konieczności i kaŜde działanie człowieka jest zdeterminowane przez okre-

ślone czynniki, czyli kaŜdy objaw jest skutkiem jakiejś przyczyny. Człowiek tak na-

prawdę nie ma wpływu na to co czyni, poniewaŜ jego działanie będzie konsekwencją 

ciągu występujących po sobie koniecznych zdarzeń. Wydawać by się mogło więc, Ŝe 

w takim układzie człowiek nie moŜe odpowiadać za to co robi, bo w rzeczywistości nie 

ma na to wpływu. 

Zwolennicy determinizmu nie negują głównego postulatu obrońców wolnej woli, Ŝe 

człowiek moŜe czynić, co chce. JednakŜe podkreślają subtelną róŜnicę, iŜ wprawdzie 

moŜe robić co chce, ale niestety moŜe chcieć tylko to, co chce. Świętochowski podaje 

przykład Szymona, który ukradł, a przecieŜ mógł nie ukraść (miał taką alternatywę), ale 

                                                           
3 A. Świętochowski, Dumania pesymisty, Warszawa 2002, s. 57. 
4 A. Świętochowski, O moralnej odpowiedzialności, in: Przegląd Tygodniowy 8/1878, s. 74. 
5 Ibidem, s. 75. 
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co waŜne (wg determinizmu) nie mógł nie chcieć ukraść, bo działał z wewnętrznej 

konieczności. W takim razie zarówno człowiek zdrowy na umyśle jak i chory działają 

pod wpływem tych samych konieczności wpisanych w strukturę świata. 

Autor artykułu O moralnej odpowiedzialności przedstawia argumenty na to, iŜ tak 

naprawdę granica dzieląca umysły zdrowe od chorych jest iluzją, poniewaŜ moŜna 

znaleźć przykłady wskazujące na trudności ze zdefiniowaniem owej róŜnicy. JeŜeli na 

przykład Aleksander zabija swego pracodawcę za niewypłaconą mu niewielką kwotę, to 

naleŜałoby mniemać, Ŝe przynajmniej w momencie morderstwa musiał on ulec jakiejś 

umysłowej dewiacji. Przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się na taki krok, cho-

ciaŜby z racji logiki zysku i strat. Z reguły większość ludzi nie zabija innych, dlatego 

moŜemy stwierdzić, Ŝe Aleksander musi być od nich duchowo róŜny, nawet obłąkany. 

Jednak w momencie dokładnego zbadania okazuje się, Ŝe w swej organizacji umysłowej 

jest on podobny do innych tzw. normalnych ludzi. JeŜeli wola ludzka, bez względu na 

stan jej zdrowia, podlega prawu przyczynowości, jej więc czyny zaleŜne są w kaŜdym 

razie i z teoretycznego stanowiska zarówno odpowiedzialne.6 JeŜeli więc, zarówno 

postępowanie zdrowego na umyśle jak i chorego są jednakowo zdeterminowane we-

wnętrzną koniecznością, to ich poczytalność w momencie czynu moŜe być uwaŜana za 

toŜsamą. Z tej teoretycznej moŜliwości korzystają często adwokaci w obronie swoich 

klientów. TakŜe kiedy zakładamy, Ŝe wola człowieka zdrowego jest wolną, a chorego 

ograniczoną, to moŜemy osądzić tego pierwszego surowiej, a drugiego łagodniej. Ale 

gdy przyznamy, Ŝe wola jest zawsze koniecznym skutkiem ciągu wywołujących ją 

przyczyn, to musimy przyznać taki sam poziom poczytalności zarówno obłąkanemu jak 

i umysłowo najzdrowszemu: obu bowiem wola jest zaleŜną, w kaŜdym objawie zdeter-

minowaną7. 

Zgodnie z tym deterministycznym rozumowaniem, moglibyśmy powiedzieć, iŜ Ŝad-

na odpowiedzialność za czyny nie istnieje. Nie oznacza to jednak, Ŝe zwolennicy tego 

kierunku uwaŜają, iŜ nie naleŜy karać złych uczynków. Świętochowski podkreśla jedy-

nie, Ŝe nie oskarŜa się człowieka na podstawie psychicznych praw ludzkiej natury, które 

według niego nie są wytyczną wartości wywołanych przez nie objawów.  

Co w takim razie warunkuje to, iŜ posiadamy ową słuszność i konieczność karania 

złych zachowań i przywoływania ludzi do odpowiedzialności, skąd wypływa ta słusz-

ność? Świętochowski przedstawia na to oczywiście argumentację deterministyczną. Tak 

                                                           
6 A. Świętochowski, O moralnej odpowiedzialności, in: Przegląd Tygodniowy 8/1878, s. 75. 
7 Ibidem, s. 76. 
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jak ludzie muszą zabezpieczać się przeciw szkodliwym zjawiskom przyrody, budując 

np. odgromniki na domach, czy tamy na rzekach, tak teŜ chroniąc dobro do istnienia 

swojego niezbędne, ustalają równieŜ prawa, które okiełznują złe instynkty i popędy 

ludzkie. Zadaniem ustaw jest utrzymanie porządku i zachowanie praw kaŜdego; ich 

celem zapobieganie wykroczeniom, które by organizmowi społecznemu zaszkodzić mo-

gły.8 W związku z tym, Ŝe człowieka do działania popychają określone pobudki, naleŜy 

więc stworzyć w ustawach tak silne pobudki, aby człowieka na mocy praw konieczności 

odwracały od zła i kierowały do powszechnego dobra9. 

Prawa będą w takim ujęciu odpowiednią ilością motywów kierujących w pewien 

sposób ludzkimi działaniami. Tak więc, człowiek za swoje myśli i czyny jest przed 

społeczeństwem w pewien sposób odpowiedzialny, poniewaŜ w swej woli ulega moty-

wom, niezaleŜnie od tego czy posiada wolną wolę, czy teŜ nie.  

NaleŜałoby jednak takŜe wspomnieć jakby na marginesie, Ŝe odpowiedzialność mo-

ralna zaleŜna jest od kryteriów uznawanych przez społeczeństwo lub jednostkę i moŜe 

być róŜna w stosunku do tego samego zachowania. Jest zróŜnicowana w zaleŜności od 

czasu lub przestrzeni geograficznej. 

W stosunku do zwolenników wolnej woli, Świętochowski zauwaŜa jeszcze inną nie-

ścisłość i pytał: jeŜeli odpowiedzialność za czyny opiera się na wolnej woli, a kara - na 

odpowiedzialności, za co karzemy te stworzenia, które wolnej woli nie posiadają, a tem 

samem odpowiedzialni nie są?10 

Bijemy zwierzęta, aby uzyskać ich posłuszeństwo, ale równieŜ obcinamy gałęzie, 

które nam przeszkadzają, wykopujemy kamienie, które blokują drogę. Tak więc, karze 

podlegają równieŜ rzeczy, które według naszego przekonania Ŝadną umysłowością nie 

są obdarzone i wolnej woli nie posiadają. RównieŜ takie wypadki mogą być – według 

autora artykułu – świadectwem na to, iŜ wolna wola nie jest koniecznym warunkiem 

odpowiedzialności. Wynikałoby z tego, Ŝe zarówno w teorii, jak i w praktyce u deter-

ministów, jak i u ich przeciwników, potwierdza się teoria obalająca tezę, iŜ wolność 

woli jest koniecznym warunkiem odpowiedzialności moralnej – tak stwierdza czołowy 

pozytywista polski. Jej podstaw naleŜy więc szukać w racjach interesu społecznego. 

Krytyką wolnej woli zajmował się Świętochowski równieŜ między innymi w swoim 

dramacie Niewinni, który powstał w Lipsku, gdzie studiował etykę, i jak sam powie-

                                                           
8 Ibidem, s. 87. 
9 S. Jedynak, Etyka teoretyczna Aleksandra Świętochowskiego, in: Studia Filozoficzne 11-12/1972, s. 71. 
10 A. Świętochowski, O moralnej odpowiedzialności, in: Przegląd Tygodniowy 8/1878, s. 87. 
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dział, był wówczas pod silnym wpływem determinizmu woli11. Samuel Sandler, autor 

wyboru opowiadań i nowel Świętochowskiego, podkreślał, Ŝe: Odrzucenie teorii „wol-

ności woli” szło u Świętochowskiego w parze z ogłoszeniem absolutnej „niewinności”, 

ostatecznie mówiąc- teoretycznej nieodpowiedzialności człowieka za naruszenie obo-

wiązujących norm moralnych.12 

Poseł Prawdy w swoim artykule O moralnej odpowiedzialności stwierdza, iŜ w prak-

tyce nie znaczy to, Ŝe odpuszczamy winy złoczyńcom. Moglibyśmy powiedzieć, Ŝe 

widoczny jest tu wyraźny rozdźwięk między teoretycznym, a praktycznym rozumowa-

niem. Dlatego Sandler zwraca uwagę na bardzo kruche podstawy teoretyczne determi-

nizmu Świętochowskiego. Ukazuje jego bezradność w odgraniczeniu pojęcia determini-

zmu od podstawy fatalistycznej. TakŜe Henryk Struve zauwaŜa, Ŝe nasz czołowy pozy-

tywista próbował swoją bezradność uzasadnienia teoretycznego ukryć trochę pod 

mgiełką sofistyki.13 

Sandler w swojej ksiąŜce wspomina takŜe, Ŝe niejaki Ludwik Niemojowski, war-

szawski korespondent piotrkowskiego Tygodnika, wysnuł najskrajniejsze konsekwencje, 

Ŝe dotarł do krańca poglądu, który mieniąc się determinizmem woli - w istocie był po-

glądem fatalistycznym.14 Autor Studiów nad Świętochowskim poniekąd broni warszaw-

skiego pozytywistę i przypomina, iŜ nie uwaŜał się on nigdy za głosiciela fatalizmu, 

lecz jedynie za deterministę. Mniema przy tym, Ŝe moŜe w zasadzki fatalizmu woli 

ludzkiej wpadł w walce z fideizmem, z indeterminizmem, który najbardziej zagorzałych 

rzeczników miał w Polsce w obozie katolicko – konserwatywnym.15 

Świętochowski walczył o prawdę i nawoływał innych, aby bronili swoich stanowisk. 

Mówił, iŜ gdyby 9 999 999 ludzi powzięło jakąś jednomyślną uchwałę, która by sprze-

ciwiała się tylko jednemu mojemu przekonaniu, nie narzucając go nikomu nie wahał-

bym się we własnym imieniu przeciwko niej zaprotestować.16 Jak to wskazała Maria 

Brykalska: Domagał się więc wyrozumiałości i tolerancji wobec nie zawinionej od-

mienności drugiego człowieka.17 Jednocześnie jak moŜna zauwaŜyć apelował o moralną 

odpowiedzialność jednostki, aby działała zgodnie z normami i zasadami panującymi 

w społeczeństwie, pod groźbą kary. A przecieŜ takie osoby, które broniły swoich poglą-

                                                           
11 Wspomina o tym Samuel Sandler in: Ze studiów nad Świętochowskim, Warszawa 1957, s. 119. 
12 S. Sandler, Ze studiów nad Świętochowskim, Warszawa 1957, s. 148. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, s. 146. 
15 Ibidem, s. 150. 
16 A. Świętochowski, Poseł Prawdy, Liberum Veto, in: Prawda 1/1881. 
17 M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, t. 2, Warszawa 1987, s. 191. 
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dów, o których sam wspomina np. Giordano Bruno, Spinoza czy chociaŜby Sokrates, 

równieŜ burzyły uporządkowany wcześniej ład społeczny. Czy one według niego nie 

podlegały warunkom odpowiedzialności moralnej? 

Pytanie to moŜe być jeszcze jednym potwierdzeniem wcześniej omawianej niezgod-

ności teorii z praktyką, na którą Świętochowski tak często powoływał się, chcąc wyja-

śnić swoje teoretyczne koncepcje. 

Summary 

The main idea of this publication is to analise Aleksander Świętochowski's article 

About moral responsibility.  

We took into consideration the concept of the moral responsibility. In this article we 

analise those definitions of moral responsibility concept which are exposing the coun-

siousness of an act idea and the free will idea.  

Aleksander Świętochowski is taking into consideration fundamental problem: How 

can one human beeing be responsible for it's own acts? He is looking for the answer to 

this question in determinism. As far as determinism concept is concerned every personal 

human act is determinant by specific elements. From determinists point of view there is 

no such a thing as personal responsibility for one person's acts. 

Aleksander Świętochowski even though he was a determinist admit that there is a 

necessity to punish people for bad deeds. He polemise with proponents of free will by 

refuting their argument that the free will is a necessary condition of personal responsi-

bility.  

The conclusion of this publication is that Aleksander Świętochowski demanded indi-

vidual moral responssibility in the society. He demanded that under penalty of punish-

ment for public interest. Świętochowski emphasised that one person relents motives and 

it doesn't matter if he has or hasn't free will. There should be Acts which would liberate 

motives which would encourage people to do good deeds instead of bad. 

At the and we observe that there is a kind of resonance, inconsequence between the 

theory and the practical use of it even though Świętochowski was so often using practi-

cal experience to explain his theoretical conceptions. 
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The problem concerning the relations between national philosophies and all-

European philosophical trends may be analyzed from two perspectives: from the dia-

chronic perspective, considering the degree of the influence of European philosophy on 

national philosophies in the course of time; and from the synchronous perspective, in 

which the most important statement is the following: so far as philosophy in itself 

should have the individual character (both in the individual and national sense), at the 

same time it should be universal, over-governmental, over-national, i.e. similar to the 

exact sciences. It seems probable that there is a close dependency between these two 

perspectives, and this dependency is apparent in the definition of philosophy in itself, 

understood primarily as a cultural fact, rather than the method of reflection. It happens 

so because the answer to the question of what philosophy was in the course of time until 

recently and what kind of philosophy it should be if it does not want to lose its unicity 

in the relationship to other disciplines in the future will depend on the answer to the 

question about the aptitude of various philosophical trends to change, determined by the 

belonging of the individuals practicing it to the various nation. Eventual solution of this 

problem may build up a justification of a certain way to practice philosophy.  

 I am not trying to consciously obey the differentiation between diachronic and syn-

chronic approach to the problem of the dependency between European philosophical 

trends and national philosophers, and base my reflections upon the presupposition that 

possible differentiation of these two approaches would not be deliberate due to the final 
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aim of the research1, namely the attempt to find the answer to the question if there is a 

connection between main directions of European philosophy and national philosophies. 

Accepting the supposition that no matter what language and general culture existing in 

the language and forming the language, there is a collection of common problems and 

the methods of the solution of these problems, and I will make an attempt to demon-

strate that there is a series of factors – outside philosophy and inside it- which facilitate 

or complicate the differentiation of European philosophy in its dependence from the 

nation, within which it is practiced.  

It is worth analyzing the problem of the denotation of the notions European philoso-

phy and national philosophy. Thus, speaking about national philosophies has sense only 

if it is possible to define the opposition, in the relation to which the notion of national 

philosophy would acquire its meaning. In fact, such an antonymous character can be 

traced in numerous fundamental philosophical categories: speaking about realism has 

sense only when realism may be referred to idealism; the situation is the same with the 

pairs materialism – spiritualism, rationalism- empiric2, etc. Concerning national phi-

losophy, the situation is somewhat more complicated, as there are two possible notions 

oppositional to it: the notion of European philosophy3, which attaches a general sense to 

the national philosophy as it is; and a fact that it is possible to speak both about national 

philosophy4 and national philosophies. 

Speaking about European national philosophies we should remember, that the divi-

sion of European philosophy into individual trends and national philosophies has not 

just a relative but rather a metaphysical character, thus, it remains in a close dependency 

from individual beliefs of those who make this division, as well as any other philoso-

phical conception. It is relatively easy to solve the problem of the classification of phi-

losophical heritage of Europe into philosophical trends: such division is generally ac-

                                                           
1  Besides, it would be required to introduce certain presuppositions, originating from the fact that period of 

the existence of the notion of nation, compared to the period of the existence of European philosophy is 
rather insignificant. The introduction of these presuppositions would cause some complications, the set-
tlement of which is definitively outside the format of the present book.  

2  Compare J. Woleński, Anglojęzyczna (anglosaska, analityczna) i kontynentalna?, in: Dylematy filozofii, 
edited by D. Probucka, Kraków 1999, p. 9. 

3  One would require a separate solution of the issue that European philosophy is equivalent to the universal 
philosophy and national philosophies would be just lingual or social manifestations of this universal phi-
losophy, like various trends of Catholicism demonstrate various possibilities to present the same depend-
ing on local social and cultural conditions. 

4  I consider this solution to be correct due to the inner differentiation of what is defined as national philoso-
phy: namely, among these national philosophies it is possible to differentiate those, which seem to be more 
all-European than the others (for example, German philosophy). Compare preface of J. Kmita to the re-
search Filozofia. Podstawowe pytania, edited by E. Martens, H. Schnädelbach, Warsaw 1995, p. 21. 



National philosophies and European philosophical trends 

WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

125 

cepted as a safe simplification, without which the orientation in the history of philoso-

phy and particularly in its contemporary state would be impossible (besides, it is sig-

nificant that this division is a deed of historians of philosophy, and the cases of the de-

liberate creation of new trends and specification of their names are quite rare). What 

might be a problem here is the belonging of the philosophers to a certain trend, as this 

belonging is not always constant for all of the life of the philosopher, besides, some 

philosophers do not want anyone to assign them to a certain philosophical trend (for 

example, was against assigning him to existentialists; we also know the quotation of old 

Marx, who did not consider himself to be a Marxist). 

The division of philosophy into national philosophies seems much more controver-

sial. Though concepts like German philosophy, Italian philosophy, Polish philosophy 

etc. do not evoke ambiguity and contradictions, but as we try to explain what the specif-

ics of these philosophies is, we face a fundamental problem, namely, the question of 

what is-, if it exists at all – European philosophy? The question whether European phi-

losophical heritage is something fundamental, something which does not only grow 

over the peculiarities of certain national philosophies, or lie on their basis, is significant 

and not due to its opportunity to form a satisfactory definition of the notion national 

philosophy, but also, and maybe primarily due to the acute problem of European iden-

tity and tradition5. 

The notion of national philosophy may be understood in two ways: as a certain local 

kind of philosophy, i.e. a way of practicing philosophy determined by the language and 

a certain intellectual climate of reflections difficult to catch up precisely, or as an intel-

lectual effort, the aim of which is the satisfaction of the needs imposed upon the phi-

losophizing individual by the situation in which society found itself, and with which the 

individual identifies itself. From this perspective the division into national philosophies 

and into philosophy as it is (or European philosophy, as in this case the problem ac-

quires a purely lingual character) looks very simple: it would be enough to separate 

issues significant for a small ethnic group from so-called traditional philosophical prob-

lems. However, such division only seems to be the solution of the problem, as it re-

quires the alternation in the definition of the notion of philosophy, or rather the intro-

duction of two equal definitions, one of which includes European philosophy, the other 

one includes all the conceptions which are interesting only for a small group of indi-

                                                           
5  In the present book I shall not concentrate upon the discussion about the history of the notion nation, 

however, I consider that the identification of his notion would be improper without the identification of the 
notion of national philosophy. 
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viduals belonging to an ethnic group and only in case if this interest touches upon na-

tional issues. Those who regard the oeuvre of C. K. Norwid or S. Brzozowski as phi-

losophy, have such opinions.  

In the context of the relations between main philosophical trends the issue of the di-

vision of philosophical landscape of the European continent into the centre represented 

by Germany, France, England, Spain, Italy and some more and the peripheral philoso-

phies requires more attention. In its relationship with the history of philosophy such 

division would be similar to the geographical division; nowadays it would have a sym-

bolic character, which would not change its emphatic feature. This emphatic feature 

reveals itself not only direction of the intellectual influence from centre to the periphery, 

but builds up a dangerous fashionable trend – dangerous, because it implicates the nega-

tive evaluation of everything which is embodied oat the periphery and positive evalua-

tion of everything which is created in the centre, no matter what the real value of the 

creations of the philosophical reflection is6. 

The statement that one of the factors determining the difference between national 

philosophies is the language seems to be correct. In spite of the openness of this state-

ment we may put a thesis, that language influences on the peculiarities of philosophies 

practiced in various countries in a direct way, but mostly through the fact that one may 

see various schools on the basis of these philosophies and these schools were created by 

philosophers, which made an independent contribution to the development of the phi-

losophical reflections. The ideas expressed in one language can be only partially ex-

pressed in other language, and each attempt to interpret these ideas into a language 

different from the one in which they were initially formulated is their distant interpreta-

tion. The meaning of this fact increases if we regard language wider than usually, and 

include definitions understood in the individual manner, i.e. something like a method of 

the arriving to the conclusion, appropriate for the concrete creator and his creation. This 

kind of school has a chance to turn into the intellectual trend only under the condition 

that ideas presented by their creator are not just new and foremost, but primarily diffi-

cult to be rationally criticized, and the base of this criticism is always possible after an 

                                                           
6  The example of the disregarding attitude to the philosophical province is the research of H. Arendt Kor-

zenie totalitaryzmu, which M. Szpakowska describes in the following way: Really, it is sometimes difficult 
to conciliate to amazement while reading her research (H. Arendt) with your own knowledge, earthy but 
better, and this knowledge appears almost every time when the text touches upon our everyday life or past 
(...) There is nothing surprising in the fact that within the civilization circle of the universe some processes 
behave differently, unlike in the centre of historical development. Considering our European aspirations, 
it would be sensible to realize that we are really noticed. M. Szpakowska, Zakorzenieni, wykorzenieni. O 
carach, wodzach i człowieku osobnym, Warsaw 1997, p. 45. 
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arbitrary acceptance of the certain concepts. In this situation the sphere of the influence 

of philosophy created in this way grows out of the borders of the language in which 

philosophy was created, otherwise it is able to influence on those individuals, for which 

language is not an insuperable barrier.  

Speaking about European philosophy, we cannot but remember the problem of the 

identity of Europe, which is regarded as a certain cultural universe. This identity, like 

the identity of the whole European philosophy, seems to become more and more ques-

tionable, at least not because spatial localization of Europe is specified by geographical 

criteria does not coincide with Europe regarded as the entity of symbolic contents. 

Speaking about the identity of Europe we speak about its peculiarity in respect of other 

regions or cultural circles of the world, and it seems the same may be said about Euro-

pean philosophy. In other words, this philosophy may be differentiated as European by 

the attribution of it to non-European philosophies presupposing that we regard these 

non-European philosophies in a relative manner, both as the opposition to the notion of 

European philosophy, and, while building up a classification within everything that we 

agree to attribute to the European tradition7. 

The differentiation of European philosophy by way of attributing it to non-European 

philosophies (for example, Oriental) revokes certain twofold restrictions: firstly, it is not 

clear whether European philosophy may be regarded as a phenomenon related to 

Europe as a certain cultural circle, secondly- and this is a central problem of the present 

book– we should state whether speaking about European philosophy without a more 

precise specification of its national character is not an excessive simplification. The 

problem formulated in this way is related to the issue of the identity of European culture 

in respect to its local national formations. In other words, we ask a question whether the 

single Europe8 and single European philosophy exist, or within the contents usually 

regarded as European (and the contents of European philosophy) we May differentiate 

smaller entities, which would demonstrate more differences than similarities in respect 

to the rest of differentiated entities or in respect to the symbolic originality of European 

character– if anything like that can be specified.  

                                                           
7  Compare J. NiŜnik, ToŜsamość Europy a filozofia Europejska, introduction to: Między mitem a logosem. 

Europejski podręcznik filozofii, Warsaw 2000, p. XI. 
8  The conception of nation is much more comprehensible in its meaning, which does not mean that it creates 

no controversies. For example, K. R. Popper believes that the conception of nation is a conception which 
has no equivalent in reality, as in Europe there is no group of people speaking the same language, having 
the same traditions and living on the territory, which is possible to protect from military interventions. 
Compare K. R. Popper, K. R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, Warsaw 1997, p. 87. 
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It seems that the differentiation of minor structures, which have just a weak connec-

tion with the other structures within Europe (still regarded as a symbolic strata of the 

idea) is possible under the condition that we regard Europe as a collection of symbolic 

contents is nothing more than an arbitrary theoretical construct. G. Desanty is of the 

same opinion; presenting historical facts as a proof, he demonstrates the way Europe 

retained its identity in the struggle against the influence of its own environment, and 

located its centre in the basin of the Mediterranean sea, or in the North, and specifying 

the essence of its identity firstly in its struggle against the influence of Islam, then 

against Eastern Orthodox Church.9 From this point of view, in its turn, there is a doubt 

revoked by the problem of the European tradition regarded as a certain cultural heritage, 

the contemporary form of which was created- in some respect naturally and spontane-

ously- by the overlapping of the material and symbolic heritage of the generations. 

According to this constructive acceptance of the idea of Europe, there seem to be two 

Europes near each other: Europe as a certain theoretical construct discovered by Europe 

itself In order to separate symbolically from its own external environment, and Europe 

as a real feature– the feature in the symbolic and material area– which makes up, or at 

least, is supposed to make up a subject of investigations and scientific solutions.  

The acceptance of Europe as a certain theoretical construct revokes doubts if we want 

to include European philosophy into the conception of Europe10 The thesis about the 

existence of European philosophy seems to be based upon the weak grounds, however, 

a closer analysis demonstrates that the finding of certain solid grounds of the European 

philosophical tradition is much easier than the finding of grounds, which would enable 

to defend the thesis about the European tradition as it is. In spite of the variability of 

doctrines, trends, directions and languages of the philosophical discourse, it seems that 

there exists a certain fundamental structure of the sense, built over the key concepts 

created by the philosophy of the ancient Greeks.11 The existence of such structure is 

proved by the fact that it is impossible to interpret European philosophy without the 

reference to Greek tradition and namely due to this reference to Greek tradition the 

                                                           
9  Compare G. Delanty, Odkrywanie Europy, Warsaw 1999, p. 89. 
10  We should not forget that philosophical ideas created the history of Europe. The conception of the nation 

invented by J. Rousseau, realized by the French revolution, can be the example. As G. Heine said, 
Robespierre was just a hand of Jean Jacques Rousseau. 

11  We may name the notions as truth, cognition, knowledge, intellect, good, morality, happiness and others. 
Compare J. NiŜnik, ToŜsamość Europy, op. cit., p. XII. 
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statement that Greek philosophy formed European paradigm seems to be entirely justi-

fied12. 

On the other hand, it would be the exaggeration to consider that only Greek philoso-

phy influence on the creation of the European paradigm: we may name national phi-

losophies, which significantly influence on philosophy regarded as a common heritage 

of philosophers. And it is true; at least, it was true until recently, for German philoso-

phy. It is difficult to find an easy answer to the question what determines the specifics 

of philosophy as compared to national philosophies, however it seems to be no doubt 

about the fact that this philosophy is something more than a collection of viewpoints of 

the individuals representing German nation, i.e. it is not a collection of problems and 

their solutions, which would not be able to form outside German language area. German 

philosophy, the way I regard it here, is primarily a certain philosophical category, which 

is possible to be identified with the help of ideas, which would be inadequate to define 

ideas, which do not belong to this philosophy. A contemporary French philosopher H. 

Arvon, is of the same opinion, which, referring to Nietzsche, he expressed in the follow-

ing words, Build your cities by the side of Vesuvius, Zoroaster recommends his pupils, 

emphasizing in this way a eruptive and volcanic character, which should be attained to 

the idea, which would not falsify itself. Thus, it is a continuous tension and dislocation, 

an unstoppable will progressing towards the crevice in spite of the danger, which such 

stubborn determination would cause, seem to make up the peculiar feature of German 

philosophy (...) We may say that Empedocles sleeps in every German philosopher, and 

this Empedocles is determined to challenge the volcano of truth and a vigorous desire 

to jump to the abysm. Magnificent inspiriting power of German philosophy is related to 

the passionate and obsessive search for the truth which is situated in the sphere of abso-

lute13. According to this understanding of German philosophy as a philosophical cate-

gory should be regarded as the building of the safety mechanisms to prevent the jump to 

the abysm, to which unscrupulous German consistency leads. These safety mechanisms 

are just constructions built by the intellect, which is afraid of falling into the irrational-

ity. We should point out that, differentiating the specifics of German philosophy, H. 

Arvon emphasizes stubborn consistency of the Germans, which is definitely not a phi-

losophical category, at least not a category which can be specified on the basis of phi-

                                                           
12  We may name the notions as truth, cognition, knowledge, intellect, good, morality, happiness and others. 

Compare J. NiŜnik, ToŜsamość Europy, op. cit., p. XII. 
13  H. Arvon, La philosophie allemande, Paris 1970, quotation: J. Kmita, Introduction to: Filozofia. Podsta-

wowe pytania, edited by E. Martens and H. Schnädelbach, Warsaw 1995, p. 21. 
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losophy itself. Here we arrive at the question that, is there a certain feedback between 

German philosophy and German spirit, and this question cannot be solved for obvious 

reasons: it cannot be specified whether the spirit of German philosophy possesses a 

primary character and an independent basis of German character, or this spirit, the 

stubborn consistency of the Germans is just on of its elements and it originates from 

something deeper, from some even more primary concept, which one should look for in 

philosophy. There is no answer to this question, as philosophical tradition (or the tradi-

tion of philosophizing) in such countries as Germany, France, England or Italy was 

developing for ages, and connection between philosophy and social processes in the 

above-named countries was so close , that any attempt to specify what is more or less 

primary, would be diverge from the aim14. However, there is a strong feedback between 

the political situation and the situation in philosophy; thus, it is difficult to specify what 

will acquire the decisive meaning in the nearest future: either philosophical ideas for 

political events or these events would take place for the sake of philosophy. The fact 

that communist revolutions of the 20th century would be impossible without their mov-

ing ideas formulated by philosophers seems to be a truism; it is not a truism to put ques-

tions if these ideas are the sources of revolutions, i.e. whether revolution to which the 

development of social and political situation leads, starts from the creation of ideology 

and whether ideology itself is a creation of a certain over- philosophical situation15. 

However, even without the revoking of the revolutions philosophy tries to specify the 

conditions of the coexistence of countries and nations, and this coexistence was related 

to the elaboration of norms and values, which would enable this coexistence. Such a 

pragmatic task of philosophy still exists nowadays and touches only upon Europe (how-

ever, due to the ethnic and cultural variability in Europe this task cannot be entirely 

fulfilled). We need, as Z. Brzeziński wrote, a wider and common understanding of the 

essence of politics, i.e. the conditions of the coexistence of humankind. The further pro-

gress in the direction of this understanding requires an effort in the specification of the 

proper borders, and– internal and international aspirations as final instances with a 

moral character16. 

                                                           
14  Compare C. Bartnik, O rozwoju zmysłu filozoficznego, in: Edukacja Filozoficzna 3/1987. 
15  In order to demonstrate the essence of the problem the relation between philosophy and politics was 

deliberately formulated as a kind of alternative either... or. In reality both supporters of the prevalence of 
philosophy over politics, and politics over philosophy are right, and their rightness, which additionally 
complicates the problematics, primarily depends on which political events and which philosophical ideas 
we mean. 

16  Z. Brzeziński, Out of control, New York 1993, quotation: K. Murawski, Filozofia polityki. Wybrane 
zagadnienia prakseologiczne, Warsaw 1993, p. 14. 
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Among these non-philosophical processes on the first place we should name the vari-

ability of the political situation, which the nations had in the past. It would very useful 

to compare German and Polish philosophy: due to the peculiar character of Polish po-

litical situation philosophical sense never developed. As S. Bartnik wrote, For years the 

Poles have been inheriting – maybe it does not concern historiography– the disregard 

in relation to any philosophical systems- from intellectual theories excepting, which is 

strange mathematics, logic, methodology- the sciences to which many philosophers 

would like to escape17. There is no doubt that due to this concatenation of non-

philosophical circumstances the situation of philosophy in Poland is much worse than in 

other countries of Western Europe: there are not many philosophical publications read, 

and there are few publications (researches, articles, and analyses) issued (although the 

situation is better than in 1989). The lack of publications, in its turn, is caused by 

a humble demand for them, which is obvious in more or less popular weekly magazines, 

which do not publish philosophical articles, due to the eventual lack of readers18. Al-

though there were no19 comparative researches related to this issue, we may be almost 

sure if we say that the situation is the same in all post-Communist countries, which now 

undergo political and economic transformation. 

Speaking about European philosophy (without the attempts to find out whether this is 

supposed to be universal philosophy, or whether this European philosophy will be op-

posed to American philosophy, at least concerning contemporary philosophy) we cannot 

but remember empirical sciences and their impact on philosophy, and the everyday 

attitude towards philosophy. This impact does not always have a form of pushing phi-

losophy to the background of the intellectual life by exact sciences. Sometimes this 

dependence may have a form of the opposition: in the situation when the level of prac-

ticed philosophy is high, the development of exact sciences may facilitate the develop-

ment of philosophical thinking (and vice-versa, low level of practiced philosophy may 

cause the concentration of social consciousness mainly on exact sciences).20 However, 

not only social philosophical consciousness depends on the type of interaction between 

philosophy and science, as in the situation of a speedy development of exact sciences 

                                                           
17  S. Bartnik, O rozwoju, op. cit., p. 7. The attempts to escape from philosophy to the disciplines like mathe-

matics, logic or methodology may be easily justified by the disregard in relation to the speculative phi-
losophical systems, which always contain some speculative uncertainty. In mathematics and logic, except 
for the methodology, which was practiced by the Poles as a part of logic, not as a part of the cognition the-
ory, there is always a certainty that everything which is not surely true is surely false. 

18  S. Bartnik, O rozwoju, op. cit., p. 8. 
19  As far as I know. 
20  S. Bartnik, O rozwoju, op. cit., p. 8. 
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there emerges an opinion (it concerns both scientists and philosophers) that if anything 

has an authentic cognitive value in our intellectual operations, the closer this value is to 

the models of experimental or didactic sciences the higher is this value21. According to 

such understanding of philosophy, this discipline should either cease its existence or be 

pushed by science-oriented thinking or it should reform its methodology in order to 

conform to the general features of the science.  

This scientific way of understanding philosophy is important for the present reflec-

tions for two reasons. Firstly, philosophy as one of the scientific disciplines and has 

competences for the investigation of language and of the methods of other scientific 

disciplines looses the opportunity to exist as a multitude, determined by the local pecu-

liarity of thinking: no one will ever try to prove that it is possible to consciously differ-

entiate between European physics and its local kinds. However, there is another and a 

more important aspect of the scientific reductionism- this reductionism causes the resis-

tance of those, who do not agree to abandon the traditional way of practicing philosophy 

just because traditional philosophizing does not fulfill the requirements of science, and 

such resistance may lead to the excessive lack of trust to everything which discovers its 

features of rationalism22. In this situation is regarded as a questionable, although subjec-

tive way of expressing the outlook23.  

The expression of the outlook by philosophy regarded in this way is nothing more 

than the constructing of philosophy by philosophy itself, which is based upon certain 

kind of values, which may be related to philosophy. These values, their hierarchy and 

the method of evaluation from the point of view of constructions erected by philosophy 

understood in this way, depend on cultural and social difference not lesser than from the 

individual preferences of certain philosophers. From this point of view it seems rather 

impossible, that post-modernist philosophy might appear and develop at the place other 

than France; the similarity to the external form prevails over the care for the internal 

contents24.  

In the era of globalization the necessity to specify, at least temporary, whether the 

opposition between national philosophers and European philosophy (or European phi-

                                                           
21  L. Kołakowski, Kultura i fetysze, Warsaw 2000, p. 18. 
22  J. NiŜnik, Arbitralność filozofii, Warsaw 1998. 
23  L. Kołakowski, Kultura, op. cit., p. 22. 
24  S. Brzozowski wrote about the intellectual life in France of XIX and XX centuries in the following way: 

Social life and its requirements had a decisive impact on the development of the intellectualism of French 
literature. Social life since the establishment of the stable constitutional bureaucratic monarchy has been 
an area of the struggle for the influence, power and career, S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. 
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losophical trends) is something positive for the philosophy or vise-versa- it is the un-

necessary ballast, which complicates the exchange of opinions between thinkers using 

different languages. Surely, the national character of various philosophical schools and 

doctrines would be something undesirable for philosophy, if the variability of local 

ways of philosophizing were, generally speaking, meaningless for the results of phi-

losophical reflections, i.e. irrespective of local traditions and language traditions; phi-

losophers come to the fundamentally similar conclusions. The problem is whether this 

variability is really meaningless.  

We face such a situation when philosophy is understood as logic- it is well known, 

that the difference between Christian logic and Indian logic is only in the way of ex-

pressing the similar contents. If we regard philosophy as science, thus the aptitude to the 

nationalization would be the external symptom of its scientific character. Here it would 

be worth mentioning the opinion of Bocheński, who specified three periods in the his-

tory of philosophy. During these periods philosophy was regarded as a science and it 

might be regarded as a science also from the point of view of the contemporary criteria 

of the scientific character. By Bocheński, only analytical philosophy is a science, as in 

the history of philosophy we may differentiate three periods of its speedy development, 

each about one hundred years long, and having a major impact on the periods of the 

decline of philosophy, which lasted thousands years. These three periods of its speedy 

development are by, Bocheński, Aristotle’s and Zenonic philosophy (III/IV b.c.), me-

dieval scholastic logic (XIII/XIV w.) and contemporary analytical philosophy of the 

20th century. Each of these periods was followed by a long-lasting phase, during which 

philosophers regarded the language analysis with an obvious dislike25.  

It does not seem though that philosophy of Aristotle, scholastic or contemporary ana-

lytical philosophy were the trends, which would develop differently, depending on the 

country of origin of the philosophers practicing it. Philosophy of Aristotle and Zenonic 

philosophy may invoke the greatest doubts, however, these doubts seem to be unjusti-

fied due to the fact that they are still accepted nowadays and Greek logic seems to be 

the highest achievement pf Greek philosophy. The specification of spatial and objective 

borders of analytical philosophy turns to be an uneasy deal26. This means that during the 

                                                           
25  U. Schrade, Poza logiką nie ma nic prócz nonsensu, in: W. Mackiewicz, Człowiek miarą wszechrzeczy. 

Słynne sentencje filozofów, Warsaw 1997, p. 204. 
26  J. Woleński wrote about this: It is not known whose idea it was to divide philosophy into English-language 

and continental. It seems that this notorious inventor used the nomenclature of the history of politics. It is 
a fact that certain features of British politics (...) determined the detachment of Great Britain from the 
continent a the area with the resources of the foreign policy, different the British ones (...) If, however, the 
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period of the development of the scientific character of philosophy and its submission to 

the same principles as exact science, trend classification, expanding over the whole 

European classification and independent national philosophies27 is more problematic 

and ambiguous than during the periods, which I. Bocheński would consider to be the 

periods of the decline of philosophy28.  

On the other hand, maybe national tincture of philosophy is something, without 

which philosophy loses its identity and turns into the search for the truth, originating 

from the understanding of the universe common to all the individuals, irrespective of 

the epoch and cultural culture. From this point of view contemporary professionaliza-

tion of philosophy would be a harmful phenomenon for this discipline. As B. Skarga 

points out, Philosophy nowadays is practiced professionally, passing over various lev-

els of the scientific career, like in other disciplines, more or less diligently, but there is 

no sign of this kind of career specifies a different way of life29 At the same time philoso-

phy, beginning from its birth in the Ancient Greece, when the fundamental philosophi-

cal concepts were formulated, and till the early 1900s was understood as a something 

entirely individual, as personal experience in the effort of the search for the truth. Phi-

losophy – wrote J. Domański about Greek philosophy – is among others the permanent 

progress, an endless process. Progressing towards its purpose- wisdom, it In fact never 

reaches this purpose30. Husserl wrote that philosophical cognition of the world not only 

creates the peculiar results, but also the human behavior, which penetrates into the 

whole practical life31. In the philosophy of Jaspers mentality and the philosopher's way 

of life prove the rightness of this philosophical doctrine32. 

                                                                                                                                              
political sense of the attribute „continental” lost its up-to-date character in political geography, it became 
the tool, which regularizes the philosophical present (...) and attempts to consolidate three criteria: geo-
graphical, objective and linguistic. J. Woleński, Anglojęzyczna (anglosaska, analityczna) i kontynental-
na?, in: Dylematy filozofii, edited by D. Probuckiej, Warsaw 1999, p. 11. 

27  There is a need for a closer analysis of the thesis that there are no justified division of philosophy into 
trends in these three statements. For example, the detachment of such trends in contemporary philosophy 
as analytical philosophy, existentialism or post- modernism seems to be wrong from this point of view, as 
it reminds the division of trees into tall, leafy and tropical.  

28  W. Tatarkiewicz wrote about the beginnings of the contemporary philosophy in the following way: The 
development of philosophy in the 17th century was most rapidly developing in France, in the Netherlands 
and in England. Italy, which was the leader in the world philosophy during the Renaissance period, ex-
hausted its creativity and stepped to the background. In Spain this period was the period of the regenera-
tion of cathlic scholastic, in Germany this was the reign of the ctholic scholastic. W. Tatarkiewicz, Histo-
ria filozofii, Warsaw 1993 v. II, p. 41. 

29  B. Skarga, O filozofie bać się nie musimy, Warszawa 1999, p. 237. 
30  J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii, Warsaw 1996, p. 5. 
31  E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Warsaw 1993, p. 34. 
32  Compare V. Farias, Heidegger i narodowy socjalizm, Warsaw 1997, p. 6, where you may find the criti-

cism of the philosophical position of Jaspers. 
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Speaking about ancient Greek philosophy we forget, that his philosophy was namely 

Greek philosophy, and its birth outside Greece would be impossible. Perhaps, this 

means that philosophy understood in the Greek way, i.e. as asking questions without the 

consideration of the possibility of finding the final answer, not as a conscious narrowing 

of the area of the search to the problems, which may be solved by a scientific method, 

determines the peculiar character of European philosophy. Philosophy understood in the 

individual way, i.e. as putting the problems, which are the real problems for those, who 

formulate them33, from this point of view seems to be doomed both to the individualism 

of the individual and national individualism. From this perspective, the crisis of the 

philosophy of science, which used to be differentiated as the crisis of the whole phi-

losophy34, ought to be regarded not as a sign of the crisis of philosophy understood in 

the traditional way, but as a sign of the victory over this crisis.  

 

 

                                                           
33  It would be worth remembering that K. R. Popper urged to the treating and practicing philosophy in this 

way.  
34  The argumentation statements are the following here: philosophy emerged as an attempt of the rational 

interpretation of the world, thus the intellect was always its basis. However, as intellect is the basis of the 
exact sciences, then philosophy should be regarded as the philosophy of science. Turning away from sci-
ence- oriented philosophy means in fact turning away from the intellect, and turning away form the intel-
lect means the crisis of the whole philosophy. Compare E. Martens, H. Schnadelbach, O aktualnej sytuacji 
filozofii, in: Filozofia. Podstawowe pytania, edited by E. Martens and H. Schnadelbach, Warsaw 1995, p. 
42. 
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Rudolf Dupkala 
 

Remigiusz Króla, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego 
i Tadeusza Ślipki. Analiza ontologiczna i aksjologiczna, Wydawnictwo 
Fall, Kraków 2005, 365 s. 

 

Monografia ks. dr Remigiusza Króla pt. Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woro-

nieckiego i Tadeusza Ślipki. Analiza ontologiczna i aksjologiczna, pokazuje, Ŝe osoba 

jako swoiste ontologiczne i aksjologiczne compositum jest bytem złoŜonym z materii 

i formy. Składa się z esencji i egzystencji pochodzącej z zewnątrz (z bytu, absolutu, 

Stwórcy). Istotę człowieka tworzą materia i forma. Materia to jest uwarunkowanie wy-

znaczające ścisłą indywidualność człowieka. Forma, to zespół cech i funkcji stanowią-

cych naturę człowieka jako jednostki i gatunku wyróŜnionego na tle innych stworzeń. 

Polscy neotomiści twórczo i krytycznie przejmują inspiracje płynące z nauk Akwinaty, 

uznając człowieka za istność, nie tylko uposaŜoną w niepowtarzalne cechy, lecz przede 

wszystkim istność realizującą – aktem rozumu i woli – cele charakterystyczne dla tzw. 

humanitas. Będą to dla przykładu wybory dobra, sprawiedliwości, równości, ale przede 

wszystkim celu nadrzędnego – zbawienia siebie, jak i całej ludzkości. W ten sposób 

człowiek zapewnia sobie autentyczne szczęście (beatitudo) i godność (dignitas), kształ-

tujące naszą wyjątkową pozycję w hierarchii stworzeń. Zarówno Woroniecki jak i Ślip-

ko podejmują polemiki z głównymi nurtami myśli XX wiecznej: socjologizmem, psy-

choanalizą, marksizmem, korzystając obficie z dokonań teoretycznych fenomenologii, 

personalizmu czy teŜ neotomizmu francuskiego. 

RozwaŜania na temat neotomizmu, koncepcji osoby, mają swoje tło w postaci innych 

waŜnych nurtów we współczesnej antropologii filozoficznej i aksjologii, takich zwłasz-

cza, jak fenomenologie Schelera i Ingardena, egzystencjalizm Heideggera, Sartre’a 

i Jaspersa, neomarksizm Kołakowskiego i Schaffa, freudyzm i myśl szkoły frankfurc-

kiej. A motyw podmiotu-osoby, funkcji i fakultetów takich jak rozum i wola, ujętych 

i przedstawionych na tle wyborów i działań poddane zostały analizie w odniesieniu do 

zagadnień wartości i ich prymarnego źródła. Są to niejako trwałe komponenta filozofii, 

uchodzącej za swoistą wersję tomizmu i jak sądzi autor niniejszej rozprawy, Ŝaden 

monografista przedmiotu nie moŜe zbytnio oddalić się od takiego schematu badawcze-

go.  
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KsiąŜka R. Króla przynaleŜąc zasadniczo do refleksji historyczno-filozoficznej, mie-

ści się równieŜ w obrębie filozofii człowieka, aksjologii i etyki, kwestię osoby ludzkiej 

stymulując w szerokiej panoramie współczesnej humanistyki. 

W mym głębokim przekonaniu – nie tylko z racji pełnionych posług w Kościele Ka-

tolickim – nauki Akwinaty stanowią fundamentalny wkład w filozofię europejską. Uj-

mują problem świata, rzeczywistości w sposób najbliŜszy stanowisku realistycznemu 

i na takim tle kaŜą interpretować zagadnienie interesujące mnie najŜywotniej, tj. pro-

blem człowieka potraktowanego jako byt (istność), zajmujący wyjątkowe miejsce, po-

zycję – jak pisał amerykański historyk idei Lovejoy - w łańcuchu bytów. Św. Tomasz – 

a za nim cała wielowiekowa tradycja myśli, nie tylko chrześcijańskiej – przyjmuje za 

niekwestionowany (wynik uogólnionego doświadczenia np. empirycznego) fakt nasze-

go zaistnienia, pojawienia się w tym hic et nunc naszej egzystencji, za sprawą aktu 

wolnej, niczym nieograniczonej zarówno woli, jak i mądrości Stwórcy – Bytu Absolut-

nego. Człowiek jako stworzenie BoŜe jest zarówno bytem skończonym (śmiertelnym, 

jak podkreślają zgodnie egzystencjaliści teistyczni i ateistyczni), bytem w duŜej mierze 

zdeterminowanym faktem wrzucenia w obcą i nieprzychylną mu rzeczywistość. Ale 

nauka tomistyczna, przyjmując arystotelesowską interpretację człowieka, kaŜe ująć go 

w jeszcze innych kategoriach. Byt ludzki jest niepowtarzalną, swoistą jednością – 

owym compositum – stanowiącą o jego nienaruszalnej jedności. Tomizm współczesny 

reprezentowany przez Woronieckiego i Ślipkę z owej prostej prawdy wyciąga daleko 

idące konsekwencje, konsekwencje – dodajmy – które w waŜki sposób rzutują na ich 

dokonania teoretyczne i pedagogiczne. Pozycja człowieka w świecie rzeczowym i ludz-

kim, w naturze i w kulturze, jest w znacznej mierze wyznaczona otrzymaną od Boga 

naturą. Dla kaŜdego bez mała tomisty człowiek jest współdziałaniem rozumu i woli. To 

przez nie objawia się owa forma substancjalna: dusza formująca – by tak powiedzieć – 

cielesność, materię, jaką jest przecieŜ kaŜdy z nas. Nie jesteśmy – twierdzą słusznie 

tomiści – jedynie materią, ani teŜ jedynie samym duchem – jesteśmy ludźmi: uwikła-

nymi w najróŜniejsze sytuacje, ograniczonymi z samej istoty, z samego faktu bycia tu 

i teraz, ale – czego nie da się zanegować – jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo 

Boga. Przez cały czas naszej egzystencji musimy być tworami rozumnymi, co więcej 

samoświadomymi naszych poczynań, wyborów, zamierzeń i celów. Są to sfery działa-

nia człowieka, jako bytu wolnego i autonomicznego, acz przecieŜ cały czas stojącego 

w obliczu wielu wewnętrznych, jak i zewnętrznych zagroŜeń i pułapek. DąŜenia lub 

projekty ludzkie są róŜnorodne, co zgodnie podkreślają Woroniecki i Ślipko: człowiek 
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buduje domostwa, mosty, budynki, tworzy teorie, dba o zabezpieczenie swych funda-

mentalnych potrzeb – potrzeb witalnych. Ale jest jeszcze bodaj najistotniejsza sfera 

jego działania – sfera właśnie aksjologiczna: wydobywanie na jaw owych wzorców 

myśli, reguł postępowania, wskazówek wyborów, słowem to wszystko, czym kierujemy 

albo dokładniej – czym powinniśmy się kierować w szeroko pojętym Ŝyciu. Są to 

oczywiście wartości ukonstytuowane, dane nam na wiele sposobów: sposobów myśli 

(aktach świadomości), ale teŜ w przypadku głębszego namysłu np. nad całościową 

strukturą Bytu. W tym względzie tomiści (Woroniecki, Ślipko) stanowczo opowiadają 

się za obiektywnie istniejącą strukturą, ściśle zhierarchizowanych wartości jako owych 

transcendentaljów, wytyczających rytm istnienia ludzkiego świata i odzwierciedlającej 

go świadomości = rozumności. Jedno, Dobro, Prawda, Piękno to niejako atomowe ele-

menty świata, to jądro kaŜdej bez mała rzeczywistości. Wiedza o takiej strukturze pły-

nie niejako z dwóch źródeł: wiary opartej na objawieniu i rozumie. Tak jak władze 

funkcjonujące w bycie ludzkim współpracują one w odniesieniu do naszych aktów 

poznawczych, aktów aksjologicznych – słowem – w kaŜdym przejawie bytu człowie-

czego. Znajomość tej podstawowej struktury Bytu i poznania konstytuuje istotę wszel-

kiego człowieczeństwa, lecz – w najgłębszym przekonaniu polskiego tomizmu – choć 

istota człowieka jest czymś a priori danym przez Boga, stanowi ona jednak swoistego 

rodzaju zadanie (sfera moralności i etyki). O owym zadaniu – albo dokładniej – celu 

(telos), ku jakiemu ma zmierzać jednostka ludzka, traktuje w najwszechstronniejszym 

ujęciu nowatorska doktryna, nie mająca odpowiednika na gruncie literatury neotomi-

stycznej, wypracowana przez ojca Woronieckiego. Człowiek jest bytem – jak pisał – 

plastycznym, formuje go wiara, którą ma mądrze, bez Ŝadnych emocji, słowem racjo-

nalnie kultywować, a rozum i wola jako synergicznie działające fakultety rzutują na 

całość jego bytowości. To współdziałanie ma zapewnić harmonię, a więc taki stan eg-

zystencjalny człowieka, który zapewnić ma szczęście – prawdziwe i autentyczne, tu na 

ziemi, a co waŜniejsze – doprowadzić go do ultymatywnego osiągnięcia wieczystej 

beatitudo. Nie inaczej – choć posiłkując się nieco odmienną metodologią – ujmuje ów 

problem Ślipko. Ten katolicki etyk uznaje wartości – wzorce (o obiektywnej naturze) za 

wskazówki konkretnego postępowania. Gdy człowiek działa wedle nich, zwiększa moŜ-

liwości nie tylko poznawcze, ale przede wszystkim aksjologiczne: po prostu staje się 

człowiekiem, w pełni wymiarowym. 

Monografia ks. dr Remigiusza Króla ma charakter rekonstrukcyjno-porównawczy 

i wymagała dokładnego odczytania wielu dzieł. Warto dodać, iŜ w przypadku obu filo-
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zofów mamy do czynienia z szerokim zakresem tematycznym zagadnień. Woroniecki – 

klasyk polskiej i europejskiej myśli tomistycznej jest wytrawnym znawcą tradycji filo-

zoficznej, dziś – jakŜe słusznie – nazywanej klasyczną. Od koncepcji staroŜytnych po 

początek XX stulecia o. Jacek śledzi, analizuje, zestawia i porównuje te idee, które bądź 

to korzystnie, bądź negatywnie formowały obraz jednostki. Tam gdzie to konieczne 

Woroniecki (np. w przypadku wszelkiego rodzaju naturalizmów, jak i rozbuchanych 

psychologizmów i pseudoromantycznych ideologii) stosuje ostrą i krytyczną miarę. 

Według niego jako jedność psychofizyczna człowiek jest bytem wielozadaniowym. 

Nieuczciwym i niebezpiecznym byłoby ograniczać, redukować go do jakiegoś jednego 

czynnika, jednej substancji. Taki, jednakŜe często stosowany na gruncie np. nauk 

szczegółowych zabieg pozbawia wykładnię istoty. Wzmocniony pewnością, płynąca 

z perenialnego przesłania Słowa BoŜego - człowiek-stworzenie Boga zaznacza swą 

obecność w wielu wymiarach świata. Nie jest mechanizmem biologicznym, nie jest 

wiązką instynktów, lecz właśnie osobą- integralnym scalonym bytem, który w sposób 

wolny i nieprzymuszony tworzy coraz to doskonalszą rzeczywistość. Co więcej, czło-

wiek jest stworzony dla drugiego, dla swego bliźniego, a więc znajduje się i współtwo-

rzy wartości i relacje intersubiektywne. Ten, jakŜe wielokroć celowo krytycznie przed-

stawiany aspekt doktryny tomistycznej, znajduje adekwatne ujęcie w dziele Woroniec-

kiego. Przekraczając kondycję ograniczenia byt ludzki dokonuje niejako dwóch skoków 

transcendencji: jako jednostka wykracza poza świat tu i teraz ku Bogu, co przedstawia 

się w postaci realizacji wyŜszych celów, wyŜszych wartości. Drugim ruchem jest wła-

śnie skierowanie się w stronę społeczności, grup skupionych wokół takich organizmów 

jak naród, państwo, ale równieŜ uczelnia, gospodarstwo, fabryka oraz, rzecz oczywista 

– Kościół. Rzesze wiernych stanowią wyraz naturalnych więzi wzmocnionych wiarą, 

która – zdaniem Woronieckiego – wielokroć pokazywała swą moc jednoczącą, wska-

zywała właściwy tryb postępowania, ratowała z wielu opresji. Nie dziwi zatem fakt, Ŝe 

w pracach o. Jacka często pojawia się akcent krytyki postaw samolubnych, sobkow-

skich, alienacyjnych, a przesłanie np. materializmu historycznego, teorii Durkheima, 

czy generalnie teorii totalitarnych zostaje potępione i zdecydowanie odrzucone. 

O. Woroniecki analizując krytycznie to wszystko, co odbiera człowiekowi jego samo-

stanowienie, działa jednakŜe w duchu szeroko pojętego ekumenizmu. Przez większość 

jego prac przewija się nieustannie motyw próby zrozumienia, naprowadzania człowieka 

na właściwe tory rozwoju, dlatego i teŜ tak istotną rolę pełni jego chrześcijańska kato-
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licka pedagogia: nauka o dobru jednostki w społeczności, działającej w obliczu spełnia-

nia celów ostatecznych.  

Podobnie, choć nieco odmiennie realizowane motywy tomistyczne odnajdujemy 

w dziele Tadeusza Ślipki. W licznych opracowaniach i artykułach orientacja tego filo-

zofa zostaje jasno i klarownie wyartykułowana. Osoba ludzka jest podmiotem najwyŜ-

szej troski. Stąd teŜ Tadeusz Ślipko od początku swej długiej i owocnej kariery filozofa, 

wykładowcy i publicysty, przez okres bez mała sześćdziesięciu lat, uczynił podmiot – 

moralnym, centralnym punktem swych badań. Kanon tomistyczny pozostaje u niego 

w zasadzie nienaruszony, acz, jak miało to miejsce w przypadku Woronieckiego posze-

rzony i uzupełniony o współczesne mu koncepcje. Autor Etyk wchodzi w dyskurs dia-

logiczny z tymi poglądami, które naleŜy skorygować, a nawet odrzucić. Oczywista, iŜ 

obu filozofów dzieli znaczna cezura czasowa. Okres drugiej połowu dwudziestego stu-

lecia we wschodniej Europie nie naleŜy do łatwych, gdy idzie o uprawianie i kultywo-

wanie niezaleŜnej myśli – i to szczególnie w wydaniu neotomistycznym. Ślipko znako-

micie wywiązuje się z podjętych zadań. Jego wkładu – teoretycznego i pedagogicznego 

– w rozwój tomizmu nie da się przecenić. Systematycznej i dokładnej robocie filozofa 

towarzyszy autentyczny zapał nauczyciela i przewodnika duchowego. Prowadzone 

dyskursy i polemiki [choć ongiś utrudnione ingerencjami cenzury], owocują wieloma 

interesującymi pracami. Człowiek – byt aksjologiczny – realizuje wzorce, wartości w 

szeroko pojmowanej praktyce teoretycznej oraz społecznej. Nie da się – podkreśla stale 

Ślipko – sprowadzać człowieka do działania, funkcji tylko jednego uzdolnienia, jednego 

fakultetu. Jako byt jednościowy jest on czymś scalonym i jednorodnie aktywnym. Jed-

nakŜe naczelną mocą i siłą jego bytowości jest ratio - rozum, logiczność, uniwersalność 

i ogólna kategorialność wszelkich intencjonalnych ujęć. Te z kolei są wyrazem nie tylko 

myśli, ale równieŜ woli, uczuć, ale przede wszystkim wartości. Jako istność – juŜ od 

inicjalnego momentu swej animacji – rozumność człowieka musi przejawiać działanie 

tego fakultetu, któremu oczywista pomaga orientacja na coś absolutnego, transcenden-

talnego. Ów nieobejmowalny fenomen wszechfenomenów jest przez Ślipkę jedno-

znacznie utoŜsamiony z personalistycznie pojętym Bogiem jako celem i kierunkiem 

wszelkich naszych dąŜeń. JednakŜe w świecie kultury istnieją i co gorsza są ciągle po-

pularne takie kierunki filozoficzne, które zdają się umniejszać relację człowieka i Boga. 

Marksizm absolutyzuje grę czynników ekonomicznych, walki klasowej, freudyzm – 

determinację nieświadomych popędów, egzystencjalizm natomiast przesadza w ujęciu 

samotności, absurdu i Ŝywiołu wolności, z których to człowiek nie moŜe się nigdy wy-
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wikłać. Są to – zdaniem Ślipki ujęcia jednostronne – ujęcia odbierające jednostce jej 

najcenniejsze, niezbywalne uposaŜenia: wolność woli, rozumność, panowanie nad po-

pędami, orientację na Innych i realizację wspólnych, właśnie człowieczych wartości. 

KaŜdy wybór [akt wyboru] jednostki zakorzeniony jest w uświadamianej, a zatem zra-

cjonalizowanej wolności. Ten splot prowadzi z kolei do uzasadniania, jak i teŜ przewi-

dywania ludzkich czynności. W efekcie, na planie jednostkowych, jak i społecznych 

działań otrzymujemy ukonstytuowane wytwory w formie dzieł, wynalazków, tworów 

cywilizacyjno-kulturowych. Wszystkie one są – w przekonaniu Ślipki ekspresją warto-

ści, zarówno jako konkretne realizacje, jak i objawy samych absolutnych wzorców. 

Racją ostateczną, jednych jak i drugich, jest praźródło wszelkiego istnienia – Bóg. Ślip-

ko opisuje róŜnorodne relacje poznawcze, etyczne, działaniowe łączące człowieka [byt 

niesamoistny] ze swoim twórcą [byt per se]. Dodajmy, iŜ są to najciekawsze partie jego 

rozwaŜań. W porównaniu z wykładnią antropologiczno-aksjologiczną Woronieckiego – 

Ślipko zdaje się być myślicielem bardziej kompletnym i kompleksowym, choć dotyczy 

to głównie metodologii. Wynika to z racji czasu historycznego i kontekstu epoki. Jest 

on filozofem Ŝywo reagującym na skomplikowane pytania i problemy wieku dwudzie-

stego, w którym przyszło mu Ŝyć i pełnić misję katolickiego myśliciela. 

Moim zdaniem ksiąŜka ks. dr Remigiusza Króla stanowi przejrzystą i logiczną całość 

zmierzającą do uchwycenia filozofii osoby. Rozprawa autora jest oryginalna i pionier-

ska. Wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom i wielkim zainteresowaniem 

filozofią osoby. Reasumując wszystkie cechy i opisane zalety oceniam ksiąŜkę za bar-

dzo poŜyteczną na rynku wydawniczym. Stanowi ona solidne ukazanie osiągnięć w 

umiejętnym i samodzielnym stawianiu własnych zagadnień. Jest dobrym świadectwem 

postawy otwartej i rozumnej. 
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Jan Zubelewicz 
 
Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70. Rocznicę śmierci Kazi-
mierz Twardowskiego, pr. zb. pod red. Wojciecha Słomskiego, Wy-
dawnictwo Katedry Filozofii WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządza-
nia w Warszawie, Warszawa 2008, 138 s. 

 

Filozofia jest areną ścierania się róŜnych poglądów. I tak np. w pozytywizmie przyj-

muje się, Ŝe naczelną wartością jest powszechny dobrobyt. UŜyteczne jest to, co słuŜy 

Ŝyciu zbiorowemu. Składowymi pozytywizmu są: utylitaryzm (kult uŜyteczności za 

względu na jej wkład do powszechnego dobrobytu), scjentyzm (kult nauk przyrodni-

czych ze względu na ich wkład do powszechnego dobrobytu) oraz antymetafizyczność 

(eliminowanie metafizyki z filozofii). W filozofii samorealizacji natomiast eksponuje 

się Ŝycie jednostkowe. UŜyteczne jest wtedy to, co słuŜy jednostkowemu Ŝyciu. 

W związku z tym ceni się tutaj witalizm (kult samorealizacji: kaŜdy ma urzeczywistnić 

wszystkie dane mu predyspozycje) oraz libertynizm (naleŜy znosić wszystkie bariery 

obyczajowe, kulturowe, religijne i inne, które tę samorealizację uniemoŜliwiają). 

W pozytywizmie moŜna wyróŜnić trzy okresy. W latach 1840-80 rozwinął się pozy-

tywizm biologiczno-ewolucjonistyczny. UwaŜano wtedy, Ŝe przy pomocy biologii uda 

się metafizykę wyeliminować. W latach 1880-1920 na plan pierwszy wysunął się empi-

riokrytycyzm. WiąŜe się to z powstaniem i rozwojem psychologii eksperymentalnej. To 

psychologia miała umoŜliwić uwolnienie się od metafizyki. W pozytywizmie logicz-

nym (lata 1920-1960) wyeksponowano logikę. UwaŜano, Ŝe analizy logiczne wykaŜą, iŜ 

kwestie metafizyczne naruszają zasady sensu językowego. Główni przedstawiciele 

pozytywizmu logicznego skupieni byli w tzw. Kole wiedeńskim. Wymieńmy np. Morit-

za Schlicka (1882-1936) i Rudolfa Carnapa (1891-1970). W Polsce pozytywizm logicz-

ny reprezentowała szkoła lwowsko-warszawska. Przed drugą wojną światową siedzibą 

szkoły był Lwów, po drugiej wojnie światowej – Warszawa. ZałoŜycielem szkoły był 

Kazimierz Twardowski (1866-1938). Do szkoły tej naleŜeli m.in. następujący polscy 

filozofowie: Jan Łukasiewicz (1878-1956), Tadeusz Kotarbiński (1886-1981), Stani-

sław Leśniewski (1886-1939), Tadeusz CzeŜowski (1889-1981) i Kazimierz Ajdukie-

wicz (1890-1963). W filozofii polskiej szkoła lwowska-warszawska jest bodajŜe naj-

bardziej znaną szkołą. W r. 2008 obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci Twardowskiego. 

Z tej okazji 18.04.2008 r. odbyła się w WyŜszej Szkole Finansów i Zarządzania w War-

szawie konferencja poświęcona temu Filozofowi. Konferencyjne referaty zostały opu-
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blikowane w ksiąŜce. Są tam artykuły następujących osób: E. Bobosowa, M. Ciszka, 

A. Horbat, J. Jasińskiej, S. Konstańczaka, L. Kopciucha, M. Olech, W. Rechlewicza, 

W. Słomskiego, L. Stachurskiego i A. Wawrzonkiewicz-Słomskiej. Poszczególne refe-

raty bliŜej charakteryzują róŜne aspekty filozofii Twardowskiego. W szczególności jego 

etyka jest przedmiotem badań kilku osób. 

Nadmieńmy, Ŝe w okresie międzywojennym i powojennym bardzo wielu polskich fi-

lozofów nawiązywało w swojej twórczości do filozofii Twardowskiego i jego następ-

ców. Omawiana filozofia znajduje równieŜ oddźwięk w wielu państwach cywilizacji 

Zachodu. Dobrze więc się stało, Ŝe przybliŜona została nam filozofia twórcy szkoły 

lwowsko-warszawskiej. Na podkreślenie zasługuje szybkie wydanie zbioru referatów 

po konferencji.  

  
 

 


